Otázka č.20:
Mám autorizáciu I1 v SKSI, teda inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb. Nie som si istý, či podmienku
účasti spĺňam.
Odpoveď:
Požiadavka na príslušnú autorizáciu je v súťažných podmienkach z toho dôvodu, aby víťaz mohol v
budúcnosti vypracovať vyhlasovateľovi projektovú dokumentáciu v rozsahu potrebnom pre povolenia a
realizovanie stavby.
Na základe konzultácie s pracovníčkou SKSI, ktorá má v kompetencii autorizácie a na základe
vnútrokomorového výkladu rozsahu činností a oprávnení pre jednotlivé typy autorizácie
(http://www.sksi.sk/buxus/docs//vnut_poriadky-pr.predpisy/vyklad_ASI_aktualizacia_komplet_web_201512-15.pdf) túto podmienku účasti spĺňajú stavební inžinieri s autorizáciou typu A1 a A2, ktorá ich (okrem
iného) oprávňuje na vypracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie.
Autorizácia I1 neoprávňuje na vypracovanie dokumentácie na územné konanie. Ak máte záujem zúčastniť sa
súťaže, odporúčame Vám spojiť sa s niekym, kto má autorizáciu A1, A2 v SKSI alebo autorizáciu v
Slovenskej komore architektov.

Otázka č.21:
Ak je spracovávateľ resp architekt bez autorizácie, je možné sa súťaže zúčastniť alebo je potrebné aby v tíme
spracovávateľov bol aspoň jeden architekt s autorizáciou?
Odpoveď:
V Súťažných podmienkach sa ohľadom autorizácie píše: "Účastníkom môže byť každý, kto je oprávnený na
činnosť podľa §4 a §5 Zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch".
Súťažný návrh môže predložiť iba účastník, ktorý má požadovanú autorizáciu kvôli tomu, aby mohol v
prípade výhry pokračovať v ďalších projektových fázach. Účastník nemusí byť zároveň autorom - je teda
napríklad možné, aby v mene viacerých autorov, ktorí sú bez autorizácie, podal súťažný návrh ich kolega účastník, ktorý potrebnú autorizáciu má. V tomto prípade je nutné, aby mal vzťah s autormi vysporiadaný v
tom zmysle, aby mohol podpísať čestné prehlásenie (Príloha č.1 Súťažných podmienok), kde sa uvádza:
"- pokiaľ mnou predložený návrh zvíťazí, mám k nemu zaistený dostatok oprávnení k tomu, aby som mohol
v nasledujúcom priamom rokovacom konaní uzavrieť zmluvu o dielo na dopracovanie návrhu v ďalších
stupňoch projektovej dokumentácie a aby podľa nej mohla byť následne realizovaná stavba".

