
1. Oblasti podpory 

 

1. Prieskumné práce: vypracovanie statického posudku PTV (terasy) 
 

Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,  

   fotodokumentácia predmetnej nehnuteľnosti. 

Kritérium č. 2: rozsah statického posudku, cenová ponuka a spôsobilosť spracovateľa. 

Kritérium č. 3: vlastné zdroje žiadateľa. 

Kritérium č. 4: iné finančné zdroje. 

 

 

2. Prípravné práce: vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu, 

alebo rekonštrukciu PTV (terasy) 
 

Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,  

   fotodokumentácia predmetnej nehnuteľnosti. 

Kritérium č. 2: statický posudok a rozsah sanačných prác. 

Kritérium č. 3: rozsah PD, cenová ponuka a spôsobilosť spracovateľa. 

Kritérium č. 4: vlastné zdroje žiadateľa. 

Kritérium č. 5: iné finančné zdroje. 

 

 

3. Udržiavacie práce: obnova PTV (terasy) 

 
Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,  

   fotodokumentácia poškodenej nehnuteľnosti,  

   čestné vyhlásenie, že poškodenie nie je kryté poisťovňou. 

Kritérium č. 2: statický posudok a rozsah udržiavacích prác. 

Kritérium č. 3: ohlásenie udržiavacích prác. 

Kritérium č. 4: rozsah stavebných prác, cenová ponuka (položkový rozpočet) a spôsobilosť 

                          dodávateľa. 

Kritérium č. 5: vlastné zdroje žiadateľa. 

Kritérium č. 6: iné finančné zdroje. 

 

4. Stavebné práce: rekonštrukcia PTV (terasy) 

 
Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,  

   fotodokumentácia predmetnej nehnuteľnosti,  

   čestné vyhlásenie, že poškodenie nie je kryté poisťovňou. 

Kritérium č. 2: projekt stavby. 

Kritérium č. 3: stavebné povolenie. 

Kritérium č. 4: vlastné zdroje žiadateľa. 

Kritérium č. 5: zmluva o budúcej zmluve. 

Kritérium č. 6: frekvencia pohybu po terase a výška stavebných nákladov na m2.  

Kritérium č. 7: riešenie verejnoprospešných prvkov. 

Kritérium č. 8: iné finančné zdroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

 

1. Prieskumné práce: vypracovanie statického posudku PTV (terasy) 
 

Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,  

   fotodokumentácia predmetnej nehnuteľnosti. 

Váha: max. 40 bodov 

Uchádzač v žiadosti predloží doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, fotodokumentáciu 

poškodenej nehnuteľnosti. 

 

Kritérium č. 2: rozsah statického posudku, cenová ponuka a spôsobilosť spracovateľa. 

Váha: max. 25 bodov 

Uchádzač k žiadosti priloží cenovú ponuku na vypracovanie statického posudku pristavanej technickej 

vybavenosti (terasy) s rozpisom obsahu dokumentácie a cenou. 

 

Kritérium č. 3: vlastné zdroje žiadateľa 

Váha: max. 25 bodov 

Žiadateľ uvedie výšku vkladu vlastných finančných prostriedkov v % z ceny za vypracovanie statického 

posudku (90% 25 bodov; 80% 20 bodov; 70% 15 bodov; 60% 10 bodov; 50% 5 bodov). 

 

Kritérium č. 4: iné finančné zdroje (vrátane vlastných zdrojov žiadateľa). 

Váha: max. 10 bodov 

Zapojenie projektu do rôznych programov a fondov na financovanie. 

 

2. Prípravné práce: vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu, 

alebo rekonštrukciu PTV (terasy) 
 

Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,  

   fotodokumentácia predmetnej nehnuteľnosti. 

Váha: max. 25 bodov 

Uchádzač v žiadosti predloží doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, fotodokumentáciu 

poškodenej nehnuteľnosti. 

 

Kritérium č. 2: statický posudok a rozsah sanačných prác. 

Váha: max. 20 bodov 

Uchádzač k žiadosti priloží statický posudok, vypracovaný spôsobilou osobou. 

 

Kritérium č. 3: rozsah PD, cenová ponuka a spôsobilosť spracovateľa. 

Váha: max. 20 bodov 

Uchádzač k žiadosti priloží cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie sanácie, alebo 

rekonštrukcie pristavanej technickej vybavenosti (terasy) s podrobným rozpisom obsahu dokumentácie a 

spôsobom výpočtu ceny dokumentácie. 

 

Kritérium č. 4: vlastné zdroje žiadateľa 

Váha: max. 25 bodov 

Žiadateľ uvedie výšku vkladu vlastných finančných prostriedkov v % z ceny za vypracovanie projektovej 

dokumentácie nákladov (90% 25 bodov; 80% 20 bodov; 70% 15 bodov; 60% 10 bodov; 50% 5 bodov). 

 

Kritérium č. 5: iné finančné zdroje (vrátane vlastných zdrojov žiadateľa). 

Váha: max. 10 bodov 

Zapojenie projektu do rôznych programov a fondov na financovanie. 

 

3. Udržiavacie práce: obnova PTV (terasy) 
 

Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti,  

   fotodokumentácia poškodenej nehnuteľnosti,  

   čestné vyhlásenie, že poškodenie nie je kryté poisťovňou. 

Váha: max. 15 bodov 

Uchádzač v žiadosti predloží doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, fotodokumentáciu 

poškodenej nehnuteľnosti a čestné vyhlásenie, že poškodenie nie je kryté poisťovňou. 



 

Kritérium č. 2: statický posudok a rozsah udržiavacích prác. 

Váha: max. 15 bodov 

Uchádzač k žiadosti priloží statický posudok. 

 

Kritérium č. 3: ohlásenie udržiavacích prác. 

Váha: max. 15 bodov 

Uchádzač k žiadosti priloží doklad o ohlásení udržiavacích prác na príslušný stavebný úrad. 

 

Kritérium č. 4: rozsah stavebných prác, cenová ponuka (položkový rozpočet) a spôsobilosť 

                          dodávateľa. 

Váha: max. 20 bodov 

Uchádzač k žiadosti priloží zmluvu s dodávateľom stavebných prác na udržiavacie práce pristavanej technickej 

vybavenosti (terasy) s podrobným rozpočtom. 

 

Kritérium č. 5: vlastné zdroje žiadateľa 

Váha: max. 25 bodov 

Žiadateľ uvedie výšku vkladu vlastných finančných prostriedkov v % z nákladov na udržiavacie práce pri 

obnove terasy (90% 25 bodov; 80% 20 bodov; 70% 15 bodov; 60% 10 bodov; 50% 5 bodov) 

 

Kritérium č. 6: iné finančné zdroje (vrátane vlastných zdrojov žiadateľa). 

Váha: max. 10 bodov 

Zapojenie projektu do rôznych programov a fondov na financovanie. 

 

4. Stavebné práce: rekonštrukcia PTV (terasy) 
 

Kritérium č. 1: doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti. 

Váha: max. 15 bodov 

Uchádzač k žiadosti predloží doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti. 

 

Kritérium č. 2: projektová dokumentácia. 

Váha: max. 15 bodov 

Uchádzač k žiadosti priloží projektovú dokumentáciu sanácie, alebo rekonštrukcie pristavanej technickej 

vybavenosti (terasy) s podrobným rozpočtom stavby. 

 

Kritérium č. 3: stavebné povolenie. 

Váha: max. 15 bodov 

Uchádzač k žiadosti priloží kópiu vydaného právoplatného stavebného povolenia. 

 

Kritérium č. 4: zmluva o budúcej zmluve. 

Váha: max. 15 bodov 

Uchádzač k žiadosti priloží zmluvu o budúcej zmluve s dodávateľom stavebných prác na rekonštrukciu 

pristavanej technickej vybavenosti (terasy) s podrobným rozpočtom. 

 

Kritérium č. 5: frekvencia pohybu po terase a výška stavebných nákladov na m2. 

Váha: max. 5 bodov 

Výška stavebných nákladov na m2 predmetnej terasy a frekvencia pohybu po terase (prevádzky). 

 

Kritérium č. 6: vlastné zdroje žiadateľa. 

Váha: max. 25 bodov 

Žiadateľ uvedie výšku vkladu vlastných finančných prostriedkov v % zo stavebných nákladov na predmetnú 

terasu. 90% 25 bodov; 80% 20 bodov; 70% 15 bodov; 60% 10 bodov; 50% 5 bodov;  

 

Kritérium č. 7: iné finančné zdroje. 

Váha: max. 10 bodov 

Zapojenie projektu do rôznych programov a fondov na financovanie. 

 


