
Mesto Giraltovce  
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 

                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                Záujemcovia, uchádzači 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 Mesto Giraltovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

„Aktualizácia Územného plánu mesta Giraltovce“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa:  Mesto Giraltovce 

Sídlo:  Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Ján Rubis, primátor mesta 

IČO:  321 982         

DIČ:   2020778760       

IČ DPH:   Nie je platcom DPH 

Tel.:         +421 54 732 2447 

Fax:         + 421 54 732 2301 

Mobil: +421 905 515 071 

Kontaktná osoba: Ing. Emil Mati 

E-mail:     sekretariat@giraltovce.sk 

Internetová stránka: www.giraltovce.sk 

Bankové spojenie:   VÚB Bardejov a.s. 

Číslo účtu.:               SK24 0200 0000 0000 1872 3522 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Mestský úrad Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce, sekretariát primátora mesta,  
II. nadzemné podlažie; 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  
Jaroslava Bakaľárová, Ing. Emil Mati; 

4. Predmet obstarávania: (predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky) 
Predmetom zákazky s názvom „Aktualizácia Územného plánu mesta Giraltovce“.   

Verejný obstarávateľ obstaráva službu v súlade so zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v aktuálnom znení a podľa Vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o Územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Verejný obstarávateľ od uchádzačov / záujemcov 
požaduje zabezpečiť zmeny a doplnky č.1 „Územného plánu mesta Giraltovce“ podľa aktuálnej 
legislatívy a v súvislosti s touto službou víťazný uchádzač pre verejného obstarávateľa spracuje v 
prvom kroku: „Návrhy riešení zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Giraltovce“, o ktorom bude 
viesť odbornú diskusiu s verejným obstarávateľom. 
Následne spracuje záväznú časť odbornej dokumentácie pod názvom „Aktualizácia Územného 
plánu mesta Giraltovce„.              

        CPV kód  
             Hlavný slovník: 71410000-5 - služby týkajúce sa miestnej (územnej) zástavby (územné plánovanie)
                                  71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších zmien. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Okruhy požadovaných zmien (v zátvorke číslovanie požiadaviek a lokalít v prílohách č.2 a č.3) : 

1. Zahrnutie celého katastrálneho územia do riešenia územného plánu (44) 
2. Nová trasa preložky rýchlostnej komunikácie. (42) 
3. Spresnené údaje o záplavovom území a úprava hrádzí (43) 
4. Cyklotrasa Giraltovce – Kračúnovce (39) 
5. Vymedzenie regulačných blokov v území (45) 
6. Rozšírenie priemyselného parku (29,30) 
7. Zmena funkcie pôvodných kožiarskych závodov (36) 
8. Lokálne zmeny v zastavanom území (1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,27,28,31,32) 
9. Spresnenie podmienok zástavby RD v lokalite „ JUH (na serpentínach)“  (33,34,35,37,3) 
10. Spresnenie podmienok zástavby RD v lokalite „ SEVER (pod vodojemom)“  (41) 
11. Spresnenie podmienok zástavby v lokalite „Tehelná“ (16,17,18) 
12. Spresnenie podmienok a rozšírenie zástavby RD v lokalite VÝCHOD (40) 
13. Rozšírenie zástavby v lokalite „Pri Topli“ (38) 
14. Rozšírenie zástavby v lokalite „Pod rybníkom“ (20,21) 
15. Rozšírenie zástavby v lokalite „Francovce“ (22,23,24,25,26) 

Komentár k zoznamu požadovaných zmien: 

1. Zahrnutie celého katastrálneho územia do riešenia územného plánu. 
Pri pôvodnom územnom pláne boli okrajové časti katastrálneho územia Giraltovce orezané. Rozšírenie výkresu 
č.2- Komplexný návrh na celú plochu katastrálneho územia , je potrebné hlavne pre riešenie súvislostí 
s dopravným obchvatom mesta severnou stranou a pre možnosť  spracovávania plošných analýz celého územia 
v budúcnosti.  

2. Nová trasa preložky rýchlostnej komunikácie. 
Z projektových podkladov Národnej diaľničnej spoločnosti bola poskytnutá najaktuálnejšia trasa dopravného 
obchvatu rýchlostnej cesty R4.  Projekt je oproti pôvodnej tunelovej alternatíve v podrobnejšom spracovaní vrátane 
riešenia inžinierskych sietí, rozsiahlych terénnych úprav a etapizácie výstavby. Priemet tohto riešenia a vyplývajúce 
súvislosti je potrebné skoordinovať s územným plánom mesta. 

3. Spresnené údaje o záplavovom území a úprava hrádzí. 
Poskytnuté, aktualizované podklady SHMÚ o potencionálnych povodňových rizikách rôznej úrovne, požadujeme 
premietnuť do návrhu polohovej a výškovej úpravy hrádzí v podrobnosti územného plánu, s ohľadom na rozvoj 
plánovaných  funkcií v okolí toku rieky Topľa. Vyčísliť hrubý odhad rozsahu  týchto hrádzí vyjadrený ich výškou 
a dĺžkou, v členení po jednotlivých etapách, ako ochrana konkrétneho rozvojového územia, kde tieto hrádze 
predstavujú podmieňujúce investície pre ich realizáciu. 

4. Cyklotrasa Giraltovce – Kračúnovce 
V pôvodnom územnom pláne je znázornený chodník po južnej strane terajšej  cesty I. triedy č. 73. V zmenách 
a doplnkoch požadujeme tento chodník doplniť o parametre cyklotrasy a popis riešenia  vo vzťahu k existujúcej 
komunikácii , okolitej zástavbe, záplavovému územiu a vyhodnoteniu argumentov pre jeho trasovanie po južnej 
alebo severnej strane komunikácie. 

5. Vymedzenie regulačných blokov v území 
V záujme sledovania efektívnosti využívania územia v súčasnosti aj v budúcnosti  navrhnúť členenie mesta na 
menšie jednotky, podľa charakteristických znakov (centrum, obytné  zóny, priemysel a pod). Dosahované kapacity 
zrátať formou urbanistickej plošnej ekonómie na podkladoch katastrálnej mapy a podkladoch GIS poskytnutých 
GKÚ. Na základe analýz stavu navrhnúť základné plošné a vecné regulatívy. 

6. Rozšírenie priemyselného parku (29,30) 
Okrem návrhu zmeny funkcie stanoviť podmienky rozšírenia priemyselného parku preverujúce opodstatnenosť 
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realizácie obidvoch lokalít, alebo len jednej z nich. 
Zvážiť potrebu územného plánu zóny, podrobnejšej štúdie, alebo investičného zámeru s vyhodnotením záberu 
poľnohospodárskej pôdy, vybudovaním ochranných protipovodňových hrádzí , stanovením vhodnej funkčnej 
náplne , formy zástavby a spôsobu riešenia infraštruktúry.  

7. Zmena funkcie pôvodných kožiarskych závodov (36) 
Poloha v blízkosti centra, mestského parku a športového areálu odôvodňuje zmenu funkcie tohto pôvodne 
výrobného areálu na funkciu bývania a občianskej vybavenosti. Zvážiť aj možnosti zachovania drobnej nerušiacej 
výroby a služieb v polohách nevhodných pre bývanie. Urbanisticko-architektonická štúdia spracovaná investorom 
bude podkladom pre stanovenie regulatívov intenzity, funkcií využitia a dopravnej obsluhy územia. 

8. Lokálne zmeny v zastavanom území (1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,27,28,31,32) 
Vymedzením regulačných blokov stanoviť aj podmienky zástavby v existujúcom zastavanom území pri lokálnych 
zmenách stavieb, alebo dopĺňania zástavby v prielukách aj do budúcnosti, s podporou polyfunkčnosti prostredia, 
bez potreby následnej zmeny územného plánu ak sa jedná o funkcie bez vzájomných rušivých dopadov. 
Navrhované zmeny podľa očíslovaných požiadaviek tak zapracovať do regulatívov jednotlivých blokov 
s konkrétnymi podmienkami  podľa charakteru týchto blokov (centrálna zóna, zóna IBV a pod.). 

Spresnenie podmienok zástavby RD a BD v lokalitách: 
9. „ JUH (na serpentínach)“  (33,34,35,37,3) 
10. „ SEVER (pod vodojemom)“  (39 
11. „Tehelná“ (16,17,18) 
12. „VÝCHOD“ (40) 
Tieto lokality sú v územnom pláne vedené aj v súčasnosti. Vzhľadom na veľmi zložité terénne pomery, ich 
realizácia nie je zvládnuteľná individuálnym prístupom po jednotlivých stavbách a bez aktívnej spoluúčasti mesta. 
Pre stanovenie presnejších regulatívov požadujeme prehĺbiť podrobnosť spracovania až na úroveň parcelácie a 
smerného osadenia objektov. Prioritou má byť spresnenie polôh a parametrov nových koridorov zodpovedajúcich 
normovým potrebám(šírka, sklon, vedenie infraštruktúry). Pre tieto účely využiť dodané podklady GKÚ /vektorová 
katastrálna mapa, model terénu a iné /. Zároveň z týchto lokalít vytipovať tie, ktoré treba napriek tomu v budúcnosti 
riešiť ešte na podrobnejšej úrovni zóny, alebo za pomoci inej dokumentácie /celoplošné geodetické zameranie, 
geologický prieskum, návrh statického zabezpečenia územia, geometrický plán ../ 

Rozšírenie zástavby v RD a BD v lokalitách: 
13.  „Pri Topli“ (38) 
14.  „Pod rybníkom“ (20,21) 
15.  „Francovce“ (22,23,24,25,26) 
Požiadavka na zmenu z výhľadovej do návrhovej etapy územného plánu. Odôvodnenie týchto zmien spočíva 
v nedostatku ucelených plôch pre výstavbu rodinných a bytových domov v meste Giraltovce, kde mnohé lokality sú 
problematické z prírodných aj technických hľadísk, preto je vhodné mať rozpracovaných viac alternatív rozvoja 
súčasne. Podobne ako v schválených lokalitách (9,10,11,12) aj tu požadujeme podrobnejšiu úroveň spracovania, 
stanovenia regulatívov a doporučenia ďalšej dokumentácie. 

Lokality pre ZaD ÚPN podľa požiadaviek mesta Giraltovce

1 Autoumývarka s príslušenstvom – Dukelská ulica

2 Bytové domy 2 x 11 bj. – Dukelská ulica

3 Rodinné domy – Záhradná ulica

4 Rodinné domy a služby – Lesný závod, Dukelská ulica

5 Bytové domy 30 bj. + služby – Budovateľská ulica

6 Bytový dom + služby – Budovateľská ulica

7 Bytový dom + služby – Fučíkova ulica

8 Bytové domy + služby – Hviezdoslavova ulica

9 Bytové domy – Dukelská ulica

10 Viacúčelové ihrisko a klzisko – Dukelská ulica

11 Obchod a služby – Dukelská ulica
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12 Bytové domy – Pod Tehelňou

13 Byty, obchod a služby – ulica kpt. Nálepku

14 Sklady, ľahká výroba, služby – Dukelská ulica

15 Lesopark - relax, oddych

16 Obchod a služby – Tehelná ulica

17 Obchod , služby a bývanie – Tehelná ulica

18 Bytové domy – Tehelná ulica

19 Bytové domy, nižší štandard – Kukučínova ulica

20 Obchod, služby – ulica kpt. Nálepku, Pod rybníkom

21 Bytové a rodinné domy – ulica kpt. Nálepku, Pod rybníkom

22 Rodinné domy II – Francovce

23 Obchod, služby, bývanie  – Francovce

24 Služby – Francovce

25 Bývanie  – Francovce III

26 Bývanie  – Francovce I

27 Výroba a sklady „Družstvo“

28 Rodinné domy – Budovateľská ulica

29 Výroba a sklady „Roveň“

30 Výroba a sklady „Roveň“

31 Rodinné domy – Družstevná ulica

32 Rekreácia, šport – Družstevná ulica

33 Rodinné domy – Na serpentínach I

34 Rodinné domy – Na serpentínach II

35 Rodinné domy – Na serpentínach III

36 Byty, obchod, služby – Kožiareň

37 Rodinné domy – ulica SNP

38 Byty, obchod, služby – Pri Topli

39 Cyklochodník

40 Rodinné domy –  Východ, nad Fučíkovou ulicou

41 Rodinné domy – Sever pod vodojemom nad ulicou kpt. Nálepku

Zmeny vyplývajúce z nadradenej ÚPD

42 Úprava trasy rýchlostnej komunikácie

43 Aktualizácia zátopového územia

Iné zmeny doporučené pôvodným spracovateľom 

44 Úprava grafiky a formátu ÚPN na celé katastrálne územie

45 Členenie územia na regulačné bloky a výkaz funkčných plôch
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ZaD č.1 budú riešené  v  požadovaných úlohách a lokalitách  podľa príloh č.1, č.2 a č.3 , v rozsahu schválenom 
Mestským zastupiteľstvom Giraltovce.  
Spôsob spracovania bude formou celoplošnej zmeny grafiky územného plánu z dôvodu početnosti požiadaviek, 
rozsiahleho charakteru niektorých lokalít a potreby zahrnúť celé katastrálne územie sídla. Všetky zmeny budú 
prehľadne znázornené v osobitnom výkrese s rozlíšením pôvodného a zmeneného stavu. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje v spolupráci s objednávateľom prerokovať jednotlivé časti ZaD č.1. 
Dielo bude dodané v troch výtlačkoch na papieri a v podobe pdf. Na požiadanie objednávateľ dodá ďalšie tlačené 
vyhotovenia za osobitnú úhradu. 
Obstarávateľská činnosť nie je predmetom tejto zmluvy a zabezpečuje ju objednávateľ prostredníctvom oprávnenej 
osoby v zmysle zákona. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   
Výsledná PHZ určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní bola stanovená 
na základe predprieskumu trhu na sumu 20 000 EUR; 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Činnosť sa bude realizovať na území mesta Giraltovce. 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  
Do 36 mesiacov o do dňa dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy;  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie ponuky, vysvetlenie súťažných podkladov:   

Bez úhrady sú súčasťou tejto výzvy. 
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predloženie ponuky môže požiadať 
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby elektronickou poštou  
na adrese: emil.mati@giraltovce.sk. 

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve  
na predloženie ponuky, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom 
najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

11. Financovanie predmetu zákazky:  

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných prostriedkov a prostriedkov Slovenskej republiky 
prostredníctvom projektu s názvom: „ Aktualizácia Územného plánu mesta Giraltovce“. 
Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti jednej faktúry do 14 dní odo okončenia 
a odovzdanie predmetu tejto zmluvy. Cena uvedená v podpísanej zmluve je záväzná počas celého 
obdobia realizácie zázkazky. 

12. Lehota na predloženie ponuky: 05.02.2021 do 9 hodiny;  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, mailom alebo osobne  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:    

       Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR.  
              Uchádzač s najnižšou cenou bude vyhodnotený ako úspešný. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v jednom vyhotovení alebo v elektronickej v slovenskom 
jazyku a v mene EUR. 

Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Ponuky po predložení nie je možné meniť ani dopĺňať. 
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná 
oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí 
lehoty na predkladanie ponúk. 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
- Návrh uchádzača na plnenie kritéria“ podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať  
za uchádzača;  
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- neoddeliteľnou Verejný obstarávateľ stanovuje nasledovné podmienky účasti, ktoré 
uchádzač dokladuje: 
- doklad o oprávnení poskytovať služby, podľa opisu predmetu zákazky, aktuálny výpis z 
obchodného registra, resp. živnostenského registra, alebo potvrdenie o zapísaní v príslušnom 
profesijnom zozname (postačuje aj fotokópia alebo výpis z intemetovej stránky obchodného 
registra, resp. živnostenského registra); 

- Čestné prehlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; 

16. Otváranie ponúk: 05.02.2021 o 14 hodine  

Otváranie a vyhodnocovanie  ponúk sa uskutoční dňa 05.02.2021 o 14 hodine v kancelárii 
oddelenia výstavby Mestského úradu v Giraltovciach, ulica Dukelská 75. Uchádzači musia splniť 
podmienky súťaže a podmienky účasti. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi 
úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. 

17. Postup pri otváraní ponúk:  

Otváranie a hodnotenie ponúk je neverejné v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 

18. Lehota viazanosti ponúk: Do 30.03.2021. 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Kontaktná osoba k realizácií verejného obstarávania je Ing. Emil Mati, kontakt +421 905 515 071, 
emil.mati@giraltovce.sk;  

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
- zmluva o dielo bude účinna mimo iného po dni poskytnutia nenávratného finančného príspevku      

(dotácie) z rozpočtu Slovenskej republiky v prospech Mesta Giraltovce pre danú zákazku. 
  faktúry; 

V Giraltovciach dňa 27.01.2021.  

S pozdravom  

                                                                                     Mgr. Ján Rubis, primátor mesta 
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