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Vec 
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 1. 
 
Identifikácia verejného obstarávania. 
 
Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 02.02.2022 
a 03.02.2022 k zákazke s predmetom „Rekonštrukcia viacúčelového športového areálu v Brusne”, uverejnenej 
vo vestníku verejného obstarávania č. 30/2022, pod zn. 8244 – WNP dňa 01.02.2022, zasiela verejný obstarávateľ 
všetkým známym záujemcom v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nasledovné vysvetlenie: 
 
Otázka č. 1.  

Vo výkaze výmer v časti SO 03 Spevnené plochy je uvedená položka: 

  14 M AE310a-ZD DREVOSTAVBA - Sklad športového 
náradia s prestrešením 8x3m ks 1,000 

Môže verejný obstarávateľ presnejšie zadefinovať parametre tejto drevostavby? 

 
Odpoveď č. 1. 
S ohľadom na vyššie uvedenú otázku záujemcu dopĺňa verejný obstarávateľ tech. špecifikáciu (parametre) 
drevostavby: 
 
DREVOSTAVBA - Sklad športového náradia s prestrešením v celkovom rozmere 8x3m: 

• vnútorný priestor (domček) 5 m x 3 m, 
• terasa 3 m x 3 m, 
• výška 220-230 cm (bez strechy), 
• sedlová strecha nad plochou 8 m x 3 m (spoločne prekrývajúca vnútorný priestor (domček) a terasu), 
• steny a ostrešenie z SM dreva hr. 40 mm - 45 mm, 
• 1 ks uzamykateľné dvere, výška 190 cm - 200 cm, šírka 90 cm - 100 cm (plné), 
• 2 ks okno 60 cm x 90 cm zo strany od multifunkčného ihriska, 
• drevo opatrené ochranným náterom (transparent, resp. hnedý odtieň), 
• strešná krytina - asfaltový šindeľ čiernej (tmavej) farby, odkvapový systém. 

 
 



Otázka č. 2. 
Poprosím bližšiu špecifikáciu Drevostavby – sklad športového náradia s prestrešením ( hrúbka stien z dosiek, dvere, 
zámok...)nakoľko v PD je zakreslená len poloha skladu. V prípade drevostavby je nutné sklad ošetriť náterom. Vo 
VV chýba náter drevostavby. 
 
Odpoveď č. 2.  
Viď odpoveď na otázku č. 1. 
 
Otázka č. 3. 
Je možné drevostavbu – sklad športového náradia s prestrešením nahradiť oceľovou konštrukciou, ktorú nebude 
potrebné pravideľne ošetrovať a tým investorovi nebudú vznikať ďalšie náklady na pravidelnú údržbu? 
 
Odpoveď č. 3. 
Nie, verejný obstarávateľ trvá na drevenej konštrukcii predmetného skladu náradia tak, ako to vyplýva z odpovede 
na otázku č. 1. 
 
 
S cieľom vylúčenia akýchkoľvek pochybností zverejňuje verejný obstarávateľ novú prílohu č. 4 Výzvy_Súhrnný 
výkaz výmer (neocenený)_aktualizácia č. 1 vrátane vyššie uvedenej špecifikácie skladu športového náradia.  
 
S úctou, 
 

          Ing. Tibor Karovič 
kontaktná osoba verejného obstarávateľa 

 


