
Súťaž o najlepší návrh na Obnovu centrálneho priestoru námestia -  Kanianka sídlisko 

Občianske združenie: Jednota dôchodcov Slovenska ZO Kanianke, IČO 008970193233, vyhlasuje súťaž o najlepší 

návrh na rekonštrukciu centrálneho námestia obce v sídliskovej časti na Ulici SNP parc. CKN č. 1674/399 a časť 

parcely č.  1674/397 v k.ú. Kanianka ohraničená podjazdom, domom kultúry, potravinami COOP Jednota, obecným 

úradom ( viď. príloha).  

Zámer: 

Skultúrniť a zatraktívniť verejné priestranstvo, vrátane plôch zelene, riešenie osviežujúcej zóny, ktorá nahradí 

nefunkčnú a neekonomickú fontánu, realizácia vodozádržných opatrení, zvýraznenie a debarierizácia koridorov pre 

chodcov, vytvorenie oddychových zón, vytvorenie bariér za účelom ochrany chodcov a dodržiavania predpisov 

v oblasti cestnej premávky, celková estetizácia, sfunkčnenie a skultúrnenie centrálneho námestia, doplnenie 

mobiliáru, osvetlenia a jednotlivých prvkov systémom „antivandal“ a podobne. Zámerom nie je nové budovanie 

námestia, ale jeho efektívna a finančne primeraná obnova, pričom sa prihliada aj na primeranú finančnú náročnosť 

navrhnutých zmien.  

Cieľ: 

Vytvoriť digitálny grafický návrh (3D) realizácie zmien a rekonštrukcie centrálnej zóny v zmysle priority „Hodnota za 

peniaze“, to znamená dosiahnuť čo najlepší efekt za primeranú hodnotu. Nejedná sa o kompletnú prestavbu alebo 

zmenu, ale využitie vhodných stavebných prvkov a ich úpravu, použitie rôznych prvkov drobnej architektúry, 

mobiliáru, riešenie oddychových plôch, zelene a podobne, s výnimkou fontány, ktorá môže byť nahradená či 

zrušená. Je potrebné rešpektovať existujúce limity územia (možnosti parkovania, hranice určeného priestoru, 

jestvujúce siete, koridor pre deti v smere sídlisko – škola ...),  je možné navrhnúť mobiliár a prvky, ktoré priestor 

zatraktívnia pre obyvateľov rôznych vekových skupín. Výhodou je využitie tzv. vodozádržných opatrení. 

Podmienky: 

Uchádzač predloží vizualizáciu návrhu v grafickej podobe  (papierovej formát A3 a väčší) a na elektronickom nosiči 

v počte 2 exempláre, s popisom navrhovaných zmien (typ, druh, rozmery, použité materiály, technologický postup, 

popis rekonštrukcie atď.) Počet zobrazení z rôznych strán a uhlov, či jednotlivých prvkov architektúry  nie je 

obmedzený. Uchádzač môže byť fyzická alebo právnická osoba, napr. študenti špecializovaných stavebných škôl, 

alebo autorizované osoby. Súťaž je zameraná na zhotovenie grafického návrhu, pričom úspešný návrh bude 

spracovaný do podoby projektovej dokumentácie s výkazom výmer. Grafický návrh musí byť realizovateľný, 

(spracovateľný projektantom) použité výrobky musia byť typizované, výhodou sú podklady použiteľné k zhotoveniu 

výkazu výmer s konkrétnym určením použitého materiálu v presnom farebnom a technologickom vyhotovení. 

Podklady: 

Uchádzač môže podklady k súťaži získať na webovej stránke obce Kanianka v časti „Obnova námestia v Kanianke“ 

www.kanianka.sk (vizualizácie pôvodného stavu námestia,  snímku z KN s vytýčením priestoru umiestnenia 

námestia a fotografie jestvujúceho stavu námestia).  Odporúča sa osobná obhliadka a konzultácia.  

Vyhodnotenie: 

Vyhodnotenie návrhov vykoná vyhlasovateľ súťaže za účasti verejnosti formou hlasovania. Úspešný uchádzač obdrží 

po podpise zmluvy a vyhodnotení predloženého návrhu odmenu  1.300 €.  Úspešný návrh sa stane majetkom obce 

Kanianka (autorské práva prejdú na obec) na základe zmluvy s úspešným uchádzačom. Výsledky súťaže nebudú mať 

v budúcnosti záväzný charakter pre žiadneho z účastníkov ani pre vyhlasovateľa súťaže. 

Osobné údaje: 

Podmienkou účasti je súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech 

prevádzkovateľa, ktorým je vyhlasovateľ súťaže ako aj obci Kanianka, v rozsahu: názov FO alebo PO, IČO alebo r.č., 

sídlo, alebo trvalý pobyt, tel. a korešpondenčný kontakt, podpis uchádzača alebo oprávneného zástupcu, na účel 

uloženia osobných údajov v databáze uchádzačov  na obdobie 24 mesiacov od podania súťažného návrhu. 

Doručovanie: 

Súťažný návrh na obnovu námestia je potrebné doručiť do 30. apríla 2020 poštou na adresu:  

Obecný úrad Kanianka, JDS ZO Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka, SR, alebo na adresu 

ocu.kanianka@stonline.sk 

Ďalšie informácie: 

Podklady k súťaži, vizualizáciu pôvodného a jestvujúceho stavu námestia ako aj  informácie o priestorovom riešení 

sú k dispozícii na stránke obce Kanianka www.kanianka.sk „Obnova námestia v Kanianke“. Prípadné otázky 

týkajúce sa súťaže možno získať na tel.č. 046/5400615.  Kontaktná osoba : Mária Luprichová - email: 

m.luprichova@kanianka.sk alebo ocu.kanianka@stonline.sk 
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