MESTO BYTČA
Mestský úrad v Bytči – oddelenie správy majetku a regionálneho rozvoja
Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Bytči, dňa 7.3.2018

ŽIADOSŤ
o vypracovanie a predloženie architektonických návrhov
Vec:

Žiadosť o vypracovanie a predloženie architektonických návrhov riešenia vybraného územia
vo vlastníctve Mesta Bytča
__________________________________________________________________________________
1. ŽIADATEĽ
1.1. NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Bytča
Mestský úrad v Bytči – oddelenie správy majetku a regionálneho rozvoja
Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča, Slovensko
Kontaktné miesto : Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča
Kontaktná osoba: Bc. Miroslav Minárčik;Ing.Anton Kotešovský
Email: primator@bytca.sk, anton.kotesovsky@bytca.sk
Internetová adresa http://www.bytca.sk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenom kontaktnom mieste
Návrhy sa musia zasielať na adresu vyššie uvedeného kontaktného miesta

2. PREDMET A ÚČEL ŽIADOSTI
2.1. PREDMET ŽIADOSTI
Predmetom žiadosti je vytvorenie jednoduchého architektonického návrhu čo
najefektívnejšieho a komplexného využitia jestvujúceho potenciálu časti pozemku CKN
1327/1, k.ú. Bytča (podľa grafickej prílohy tejto žiadosti), a to v súlade s územným plánom
Mesta Bytče. Cieľom je čo najoptimálnejšie usporiadanie budúcich objektov v snahe získať
priestorové a funkčne územie.
2.2. ÚČEL ŽIADOSTI
Predmetný návrh bude podkladom pre Mestské zastupiteľstvo ohľadom výberu budúceho
využitia predmetného Pozemku. Predmetný návrh bude slúžiť iba ako návrh využitia
Pozemku, pričom bez súhlasu navrhovateľa nebude žiadnym spôsobom použitý alebo
spracovaný.
3. ODMENA A VYHODNOTENIE
3.1. ODMENA
Odmena ani ocenenie za vypracovanie architektonického návrhu sa neposkytuje.

3.2. VYHODNOTENIE
Žiadne z doručených návrhov sa nebudú hodnotiť a budú slúžiť výlučne ako podklad pre
rozhodovanie Mestského zastupiteľstva o budúcom využití Pozemku.
3.3 NADVÄZUJÚCE ZAKÁZKY
Zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, nemusia byť pridelené navrhovateľom.
4. POŽIADAVKY NAVRHOVATEĽOV
Návrh môže doručiť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.
5. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
5.1. Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
Dátum a čas: 6.4.2018 12:00
5.2. JAZYK:
SK
6. PRÁVNE INFORMÁCIE
Predmetná žiadosť nie je postup zadávania zákazky prostredníctvom zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní, nakoľko výsledkom predmetnej žiadosti nie je vynakladanie verejných
financií ani uzatvorenie akejkoľvek zmluvy s navrhovateľom.
7. DÁTUM ODOSLANIA TEJTO ŽIADOSTI
7.3.2018

Bc. Miroslav Minárčik
primátor mesta
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