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Zadávacie podmienky na vypracovanie cenovej ponuky                                                       

pre vyhotovenie projektovej dokumentácie 

 

Predmet zákazky:  Vyhotovenie jednostupňovej PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby  

Stavba:    Revitalizácia a rekonštrukcia vnútro blokových priestorov na sídlisku SEVER 

   v Kežmarku 

Miesto stavby:   k.ú Kežmarok, vnútroblok sídl. SEVER, viď. architektonická štúdia v prílohe  

Investor:   Mesto Kežmarok, Ul. Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok 

 

1. Zámer 

Zámerom mesta Kežmarok je revitalizácia vnútroblokových priestorov vo vlastníctve mesta na 

sídlisku SEVER v Kežmarku v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom 

budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako 

aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Kód výzvy: IROP – PO4 – 

SC 431-2017 – 16.  V rámci špecifického cieľa 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov 

v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry 

a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov 

znižovania znečistenia ovzdušia a hluku je oprávnená aktivita: regenerácia vnútroblokov sídlisk 

s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.                                                                                                                                           

2. Vymedzenie riešeného územia 

Viď. architektonická štúdia v prílohe  

3. Rozsah prác 

Jednostupňová PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 

4. Východiskové podklady 

- fotodokumentácia súčasného stavu 

- polohopisné a výškopisné zameranie súčasného stavu 

- architektonická štúdia vnútroblokových priestorov  

 

5. Požadované množstvo vyhotovení 

1. Jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 

- 6 vyhotovení v tlačenej a 1 vyhotovenie v elektronickej forme (na CD) 

2. Výkaz výmer a rozpočet 

- 6 vyhotovení rozpočtu v tlačenej forme a 1 vyhotovenie v elektronickej forme (na CD) 
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6. Požiadavky na projektovú dokumentáciu 

Zhotoviteľ vypracuje jednostupňovú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu 

stavby v obvyklom rozsahu v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a technickými normami.                                                                                                                                    

(§ vyhlášky MŽP SR č.453/200 Z.z (k § 58 stavebného zákona) , ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov )              

V súlade s Výzvou o NFP (Kód výzvy IROP – PO4 – SC 431-2017 – 16)                                                                              

Obsah projektovej dokumentácie 

A) Sprievodná správa 

B) Súhrnná technická správa 

C) Celková situácia stavby 

D) Stavebné objekty 

E) Celkové náklady stavby 

Vzhľadom na rozsah a predpokladanú výšku stavebných nákladov, žiadame stavbu rozdeliť do 

samostatných stavebných objektov so samostatným vyčíslením nákladov. 

 

 

7. Časový harmonogram spracovania dokumentácie 

do 19.06.2017 

 

 

V Kežmarku 04.05.2017  

Vypracoval: Ing.arch. Marek Reznický 

 

 


