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Cieľom súťaže je prístavba Mestského úradu v Senci, ktorá má doplniť nedostatočný 
administratívny priestor existujúcej budovy a čiastočná rekonštrukcia, ktorá bude zahŕňať 
dispozičné preusporiadanie jednotlivých priestorov. Zadanie a stavebný program MsÚ v Senci 
je opísaný v dokumente, ktorý je súčasťou predkladaného materiálu. 
Architektonická súťaž návrhov bude v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernicou primátora mesta o postupe 
pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek. 
 
 
I. MsZ prerokovalo Architektonickú súťaž návrhov, prestavba a prístavba MsÚ v Senci a 
Zadanie a stavebný program MsÚ v Senci. 
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Dôvodová správa 
 

Celkovým rastom mesta prirodzene narastá aj celkový objem práce samosprávy resp. 
mestského úradu a s tým súvisiaci rast počtu zamestnancov. Nakoľko už v súčasnosti je 
existujúca budova MsÚ čo sa týka vytvorenia nových kancelárskych priestorov úplne 
poddimenzovaná, mesto Senec by schválením myšlienky výstavby nového traktu mestského 
úradu získalo potrebné administratívne priestory v objekte, ktorý by zodpovedal požiadavkám 
súčasnej doby. 
 

Materiál bol predložený 

Komisii MsZ výstavby a ÚP, dňa 28.11.2017, bod 2.3., Uznesenie č. 106/2017 

„Komisia MsZ výstavby a ÚP doporučuje zadanie a stavebný program MsÚ v Senci.“ 
Hlasovanie : za : 9  proti : 0 zdržal sa : 0 

 
MsR,  dňa 23.01.2018, Uznesenie MsR č. 13/2018 

MsR súhlasí s architektonickou súťažou návrhov, prestavba a prístavba MsÚ v Senci 
a so zadaním a stavebným programom MsÚ v Senci. 
Hlasovanie : za : 5  proti : 0 zdržal sa : 0 

 
 

Cieľ súťaže 
 

Cieľom súťaže je prístavba Mestského úradu v Senci, ktorá má doplniť nedostatočný 
administratívny priestor existujúcej budovy a čiastočná rekonštrukcia, ktorá bude zahŕňať 
dispozičné preusporiadanie jednotlivých priestorov. Návrh by mal poskytnúť energeticky 
úsporný objekt, ktorý nebude mesto Senec zaťažovať prehnanými prevádzkovými nákladmi, 
a zároveň vytvorí reprezentatívnu a moderne vybavenú verejnú budovu Mestského úradu. 
 
Dôležitou úlohou návrhu je vytvorenie klientskeho centra ako kontaktného pracoviska pre 
občanov s väzbami na existujúci objekt ako aj navrhovanú prístavbu. Rozhodujúce bude 
dispozičné riešenie, ktoré by malo napomáhať prehľadnosti a kvalitnej komunikácií medzi 
jednotlivými útvarmi ako aj komunikácií s občanmi.  
 
Mesto Senec považuje za primárnu ideu, že Mestský úrad má byť ústretový ku svojim občanom 
ako i zamestnancom a na limitovanom priestore v nadväznosti na budúci komplex 
rekonštruovanej Synagógy, so zameraním pre služby verejnosti, vytvorí objekt, ktorý bude 
fungovať ako kombinácia úradu a komunitného života. 
 
Súťaž návrhov 
 

Architektonická súťaž návrhov, prestavba a prístavba MsÚ v Senci bude v súlade so zákonom 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernicou 
primátora mesta o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných 
podlimitných zákaziek. 
 



Architektonická súťaž návrhov je spôsob, ako získať čo najlepšie možné riešenie stavby. 
Výhody tohto postupu sa dajú zhrnúť do nasledujúcich bodov: 
 
Prináša konkrétny návrh stavby 
Pri súťaži, kde víťazí najlacnejšia ponuka architektonických služieb, vyhlasovateľ nevie, aký 
návrh dostane. Vďaka súťaži návrhov, naopak vie, do čoho ide, keďže zákazku na vypracovanie 
projektovej dokumentácie zadáva na základe konkrétneho víťazného návrhu. 
 
Poskytuje výber z viacerých možností 
Súťaž návrhov prináša širokú škálu riešení, z ktorých porota, zložená z nezávislých odborníkov 
(renomovaní architekti zo Slovenska a Čiech, členovia výboru pre súťaže v rámci SKA, víťazi 
architektonických súťaží, ...) a zástupcov vyhlasovateľa, vyberá to najvhodnejšie. 
Zostavená bude sedemčlenná porota, zložená z troch nezávislých odborníkov, z dvoch členov 
zástupcov mesta a z dvoch náhradníkov, pričom jeden bude nezávislý odborník a druhý 
zástupca mesta, ktorí odborne posúdia súťažné podmienky a predložené návrhy. 
Náhradníci sa zúčastňujú zasadnutí, hodnotia, môžu ovplyvňovať, ale ich hlas sa neráta. 
V prípade, že sa nemôže zúčastniť riadny porotca, stáva sa riadnym členom poroty. 
 
Kritériom hodnotenia nie je iba cena, ale pomer kvality a ceny 
Porota hodnotí komplexnú kvalitu súťažných návrhov. Nerozhoduje iba cena, ako je to 
štandardné pri iných postupoch vo verejnom obstarávaní a obchodných súťažiach, keďže 
náklady na služby architekta tvoria iba malú časť z ceny stavby a zanedbateľnú sumu z 
prevádzkových nákladov počas celej doby užívania stavby. Kvalitnejší návrh z dlhodobého 
hľadiska šetrí prostriedky potenciálne pri výstavbe, určite pri užívaní. Kvalita je definovaná 
kritériami ako úroveň urbanistického začlenenia budovy do prostredia, úroveň 
architektonického výrazu, technického riešenia, udržateľnosti a podobne. 
 
Je transparentná a kontrolovateľná 
Mechanizmus konkrétnej súťaže je presne popísaný v jej súťažných podmienkach. Zadanie, 
podmienky, rozhodnutia poroty o poradí návrhov a výsledky súťaže sú verejné. Počas 
hodnotenia sú súťažiaci v anonymite, posudzujú sa iba ich návrhy. 
 
Rovnaká šanca pre všetkých účastníkov prináša neočakávané návrhy 
Anonymné hodnotenie na základe kvality prináša možnosť, že sa víťaz nájde na nečakanom 
mieste. Často sa do súťaže zapoja účastníci, ktorých vyhlasovateľ nepoznal a tým pádom by 
ich ani neoslovil. Môžu to byť začínajúci architekti, architekti pracujúci v inom regióne, 
architekti, ktorých práca sa obvykle pohybuje v odlišnom sektore. 
 
Zapája verejnosť a ďalšie strany dotknuté zadaním 
Pri investíciách, ktoré majú výrazný vplyv na verejný priestor, by mala ešte pred vyhlásením 
súťaže prebehnúť verejná diskusia. Zohľadnenie jej výstupov pri formulovaní súťažného 
zadania výrazne zvýši šancu na kladné prijatie výsledkov súťaže verejnosťou. 
 
Poskytuje možnosť zadať všetky stupne projektovej dokumentácie 
Víťaz súťaže sa zúčastňuje na zhotovovaní všetkých stupňov projektovej dokumentácie, čo 
zaručí udržanie originálnej kvality diela. 
 
Zlepšujú verejný obraz vyhlasovateľa 
Rozhodnutie pre súťaž svedčí o dobrej vôli vyhlasovateľa transparentne nájsť najlepšie možné 
riešenie. 



     MESTSKÝ ÚRAD SENEC 
       Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 
 

            http://www.senec.sk 
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1. INTRO 

Senec je okresné mesto, ktoré má 
v súčasnosti cca 18 700 obyvateľov. Je 
známe predovšetkým ako významné 
slovenské letné turistické centrum. 
Mesto je príťažlivé na bývanie či 
dovolenkovú rekreáciu nielen pre 
blízkosť hlavného mesta Bratislavy, ale 
aj pre bohaté kultúrno-spoločenské 
vyžitie, kvalitné životné prostredie a 
rekreačný areál Slnečných jazier. 
 
 
1.1 Úvodné slovo primátora Mesta Senec 
 
Pre mesto Senec, ktoré zažíva od konca 90-tých rokov výrazný ekonomický rozmach a 
vďaka tomu aj intenzívny nárast obyvateľstva, ktoré sa k nám sťahuje vďaka širokej ponuke 
pracovných príležitostí či už v logistickom a priemyselnom parku alebo z dôvodu 
atraktívnejšej škály sofistikovanejších pracovných príležitostí v hlavnom meste, ktoré je 
vzdialené od nášho mesta iba 23 km a rýchlo dostupné vďaka významnému 
infraštruktúrnemu prvku v krajine – diaľnici D1. Zároveň však nemôžeme vynechať aj dôležitý 
faktor, že mesto vždy bolo a aj v súčasnosti je príťažlivé z pohľadu cestovného ruchu, 
vzhľadom na prírodnú scenériu rozľahlých Slnečných jazier. Všetky spomínané  fakty sú 
významným ekonomicko-sociálnym prvkom v živote mesta, nakoľko ekonomické hľadisko sa 
významne premieta do finančnej kondície mesta, resp. nastavenia mestského rozpočtu, 
sociálny aspekt sa premieta do prílevu nových obyvateľov, t.j. aktívnej pracovnej sily zo 
všetkých regiónov Slovenska, hlavne však z tých kde ekonomika regiónu stagnuje vzhľadom 
na nedostatok pracovných príležitostí. 
 
Celkovým rastom mesta prirodzene narastá aj celkový objem práce samosprávy resp. 
mestského úradu, ktorého hlavnou úloh je zabezpečiť kvalitný výkon samosprávnych funkcií 
mesta, ktoré občan vníma ako verejnú službu smerujúcu k nemu. Okrem originálnych funkcií 
samosprávy zároveň niekoľko rokov zaznamenávame pribúdanie aj agendy, ktorá je obecne 
kvalifikovaná ako „prenesený výkon štátnej správy“. Je nespochybniteľné, že úroveň 
poskytovaných verejných služieb je priamo závislá predovšetkým na výkone každého 
zamestnanca verejnej správy. Práca vo verejných službách je vždy o službe človeku, 
ľuďom... A človek, ktorý sa rozhodol pre túto prácu musí sa pripraviť na značný nápor 
pracovnej agendy aj vzhľadom na obrovskú rozmanitosť životných situácii, ktoré sa 
premietajú do konkrétnych potrieb ľudí/obyvateľov mesta. Zrkadlom, resp. merítkom kvality 
vykonanej práce mestského úradu je spokojnosť občana pri uspokojovaní jeho potrieb 
a zároveň komplexne vnímaná všeobecná mienka obyvateľov kvalite života v meste.  
 
Všetko vyššie spomenuté si už dnes ako aj s ohľadom na blízku budúcnosť vyžiada rast 
počtu zamestnancov pôsobiacich v samospráve, aby sa zabezpečilo aj pre budúcnosť 
kvalitné plnenie všetkých funkcií mesta. Nakoľko v súčasnosti je existujúca budova MsÚ čo 
sa týka vytvorenia nových kancelárskych priestorov úplne poddimenzovaná, pre mesto 
Senec by schválenie myšlienky výstavby nového traktu mestského úradu bol veľmi 
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významným počinom zo strany poslancov mestského zastupiteľstva, pretože mesto by 
získalo potrebné administratívne priestory v objekte, ktorý by zodpovedal požiadavkám 
súčasnej doby a architektúry a pritom by funkcionalisticky doplnil nedostatočný 
administratívny priestor existujúcej budovy MsÚ. Chceme pre občanov mesta otvorenú, 
efektívnu a dobre fungujúcu verejnú budovu v centre mesta, pre zamestnancov ako aj pre 
poslancov dôstojné ale aj pracovný výkon motivujúce miesto pre každodennú prácu. 
Architektonická súťaž predstavuje podľa nášho názoru transparentný postup, ako získať čo 
najkvalitnejší architektonický návrh na objekt, ktorý by nevtieravým ale zároveň inšpiratívnym 
spôsobom sa napojil funkčne historicky na súčasnú budovu mestského úradu a zároveň by 
zaujímavo vyplnil medziblokový priestor v zázemí dnešnej budovy MsÚ a v istom kontexte aj 
v napojení na budúci komplex rekonštruovanej Synagógy prepojenej s budovou Infopavilónu, 
ktorá taktiež bude slúžiť širokej verejnosti.  
 
1.2 Cieľ súťaže 
 
Cieľom súťaže je prístavba Mestského úradu v Senci, ktorá má doplniť nedostatočný 
administratívny priestor existujúcej budovy a čiastočná rekonštrukcia, ktorá bude zahŕňať 
dispozičné preusporiadanie jednotlivých priestorov. Návrh by mal poskytnúť energeticky 
úsporný objekt, ktorý nebude mesto Senec zaťažovať prehnanými prevádzkovými nákladmi, 
a zároveň vytvorí reprezentatívnu a moderne vybavenú verejnú budovu Mestského úradu. 
 
Dôležitou úlohou návrhu je vytvorenie klientskeho centra ako kontaktného pracoviska pre 
občanov s väzbami na existujúci objekt ako aj navrhovanú prístavbu. Rozhodujúce bude 
dispozičné riešenie, ktoré by malo napomáhať prehľadnosti a kvalitnej komunikácií medzi 
jednotlivými útvarmi ako aj komunikácií s občanmi.  
 
Mesto Senec považuje za primárnu ideu, že Mestský úrad má byť ústretový ku svojim 
občanom ako i zamestnancom a na limitovanom priestore v nadväznosti na budúci komplex 
rekonštruovanej Synagógy, so zameraním pre služby verejnosti, vytvorí objekt, ktorý bude 
fungovať ako kombinácia úradu a komunitného života. 
 
 
 

2. RIEŠENÉ ÚZEMIE 
 
2.1 Katastrálne vymedzenie 
 
Mestský úrad v Senci sa nachádza na pozemku parcela registra „C“ č. 3486, katastrálne 
územie Senec, ktorý je vo vlastníctve mesta Senec. V platnej územnoplánovacej 
dokumentácii (ÚPD) mesta Senec - Regulačný plán, ktorá bola schválená Mestským 
zastupiteľstvom uznesením č. 24/93 zo dňa 17.06.1993 a doteraz schválenými Zmenami 
a doplnkami ÚPD mesta Senec v rokoch 1998-2007, je uvedené územie schválené na 
funkčné využitie: polyfunkčné objekty v centre. 
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2.2 Popis riešeného územia 
 
Riešené územie leží 
v centre mesta Senec 
na Mierovom námestí 
č. 8, z hľadiska 
urbanistickej štruktúry 
sa jedná o historické 
a významné miesto, 
ktoré bolo 
v posledných rokoch 
zrekonštruované, 
vytvorený oddychový 
park so zeleňou 
a fontánou. Samotný 
objekt je súčasťou 
zástavby pred ktorou sa nachádza jednosmerná komunikácia so šikmým parkovacím státím, 
na ňu priliehajúci už spomínaný park ako oddeľujúca a izolačná zelená plocha od 
komunikácie I/61, cesty 1. triedy. Navrhovaná prístavba bude riešená v dvorovej časti 
v mieste existujúcich garáží, ktoré budú v plnom rozsahu odstránené, na pozemku parcely 
registra „C“ č. 3486. Územie je prístupné aj zo zadnej časti z Vajanského ulice cez pozemok 
p.č. 3489/2 a pozemok p.č. 3487/1, ktorý slúži ako parkovisko pre zamestnancom MsÚ. 
Uvažovaná nadväznosť územia MsÚ na budúci komplex rekonštruovanej Synagógy by sa 
mala realizovať po vysporiadaní v rámci pozemku 3485/1 cez zelenú oddychovú plochu. 
 
2.3 Mestský úrad – súčasný stav 
 
Budova Mestského úradu sa skladá z dvoch objektov, pričom hlavná budova je z dvoch častí 
vzájomne prepojených a výškovo zladených a druhý objekt je riešený ako prístavba 
k ľavému traktu hlavnej budovy so samostatným vstupom. 

 
Hlavná budova: 

Staršia časť je v dotyku 
z uličnou zástavbou. Je 
symetricky rozdelená 
s prejazdom na 1. NP v strede 
objektu. Má dve nadzemné 
podlažia a podkrovie, pričom 
všetky podlažia sú využívané na 
kancelárske priestory. Budova 
má dve schodiská a je 
nepodpivničená, len pod 
schodiskom v ľavom trakte je 
malý priestor. Vstup do objektu 

na 1.NP je z podjazdu, vstup na 2.NP je zo zadnej časti (z dvora) schodiskom v ľavom ako 
i v pravom trakte. Vzájomné prepojenie ľavého a pravého traktu objektu je v podkrovnej 
časti. 
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Novšia časť je výškovo zladená so 
starším objektom. Mala dve 
podlažia, prekrytá bola plochou 
strechou a je bez podpivničenia. 
V rokoch 2004 - 2005 prebehla 
rekonštrukcia MsÚ, pričom táto 
časť bola nadstavená a bolo 
dobudované podkrovie. Novšia 
časť budovy nemá vlastné 
schodisko, preto je napojená na 
schodisko v ľavom trakte staršej 
časti budovy. Vstup je riešený 
z dvora.  
 
 
 
Zvislé nosné konštrukcie objektu sú murované z tehlových prvkov. Obvodové steny sú 
hrúbky 500 mm, vnútorné nosné steny sú hrúbky 300 mm, priečkové steny hrúbky 150 – 200 
mm a v podkroví sú riešené sadrokartónové priečky. Konštrukčná výška podlaží je 3850 mm 
a 3620 mm. Konštrukcia krovu je riešená ako stojatá stolica s väznými trámami a väznicami, 
ktorej súčasťou sú aj vikiere. Pôvodné drevené výplne otvorov boli nahradené za plastové 
okná. Vonkajšia omietka je od uličnej časti bledo šedej farby a v časti dvora bielej farby, 
fasáda doplnená o šedé šambrány a šedé prevedenie ríms strechy. Farba okenných vyplní 
je taktiež biela. 
 

 

 

Vedľajšia budova: 

Je riešená ako prístavba k ľavému 
traktu hlavnej budovy, ktorá nie je 
dispozične prepojená, je so 
samostatným vstupom z dvorovej 
časti. Samotný objekt je prízemný 
bez podpivničenia so sedlovou 
strechou bez využitého povalového 
priestoru. 
 
 
 

 
Existujúce stavby v mieste navrhovanej prístavby: 

Jedná sa o hospodárske a garážové objekty, ktoré budú v plnom rozsahu odstránené. 
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3. ZADANIE 
 
Mestský úrad v Senci sa nachádza na Mierovom 
námestí, z hľadiska urbanistickej štruktúry sa jedná 
o historické a významné miesto Mesta Senec. 
Súčasný objekt MsÚ nespĺňa kapacitné ani 
technické požiadavky v súčasnosti kladené na 
samosprávu ako verejnú službu pre občanov.  
 
Hlavnou myšlienkou návrhu „prístavba a čiastočná 
rekonštrukcia“ MsÚ s prípadnou nadväznosťou na 
budúci komplex rekonštruovanej Synagógy je 
vytvorenie objektu, ktoré bude fungovať ako 
kombinácia úradu a komunitného života. 
 
 
Požiadavky vyhlasovateľa súťaže: 

 vytvoriť príjemné a zároveň kapacitne vyhovujúce miesto pre zamestnancov úradu, 
 navrhnúť kvalitné priestory pre verejnosť (interiérové ako aj exteriérové), ktoré budú 

zodpovedať účelu ich využitia, a zároveň spĺňať požiadavky na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, 

 objekt musí byť primerane zakomponovaný do okolitej štruktúry, musí zodpovedať 
urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia. 

 
Vyhlasovateľ odporúča maximálnu výšku prístavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie. Od 
súťažných návrhov sa očakáva komplexné riešenie prístavby ako aj návrh dispozičného 
preusporiadania existujúceho objektu, s návrhom parkovacích státí ako aj dvorovej časti, tak 
aby nový komplex čo najviac vyhovoval požiadavkám vyhlasovateľa. 
 
 
 

4. STAVEBNÝ PROGRAM – MESTSKÝ ÚRAD V SENCI 
 
Stavebný program je smerný nie záväzný. Bol zostavený na základe stretnutí vedúcich 
zamestnancov MsÚ. Pri výraznom odklonení od tohto programu je vítaná argumentácia 
zmien. 
 
Kancelárie 

Preferenciou je nevytvárať pracoviská pre viac ako 4 osoby, okrem klientskeho centra. Na 
každom pracovisku by mali byť pracovné zóny dostatočne oddelené tak, aby sa zamestnanci 
vzájomne nerušili (telefonáty atď.).  
Kancelárie by mali byť vybavené dostatočným úložným priestorom na šanóny. Úložné 
priestory by mali plniť funkciu malého príručného archívu na dokumenty po dobu 2 rokov.  
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Kancelárie vedúcich zamestnancov 

Vedúci zamestnanci, okrem vedúceho tlačového útvaru a útvaru všeobecnej a vnútornej 
správy by mali mať samostatnú kanceláriu. V kancelárii by mal byť vytvorený priestor pre 
rokovanie pre cca 4 – 6 osôb. 
 
Klientske centrum (KC) 

Klientske centrum je kontaktné pracovisko pre občanov na ktorom bude možné jednoduchšie 
a pohodlnejšie vybaviť úradné veci. Mesto toho času nemá vybavené takéto pracovisko. KC 
by malo byť na prízemí a malo by mať bezbariérový prístup. V priestoroch KC by mal byť 
vyvolávací systém na určenie poradia klientov, priestor na vypĺňanie tlačív klientmi, priestor 
na automat na nápoje, občerstvenie a toalety (jedna toaleta s bezbariérovým prístupom). 
Pracoviská KC by mali byť formou prepážkového systému. 
 
Zasadacie miestnosti 

V budove by mala byť: 
 jedna veľká zasadacia miestnosť pre rokovanie zastupiteľstva s kapacitou cca 80 

osôb (cca 25 poslancov mestského zastupiteľstva + 15 zamestnancov mestského 
úradu + 40 verejnosť), ktorá bude mať zázemie (kuchynka, toalety a šatňa). Keďže 
rokovanie zastupiteľstva je celodenné, je nutné vyriešiť catering,  

 jedna zasadacia miestnosť pri kanceláriách vedenia mesta s kapacitou cca 12-15 
osôb, 

 jedna malá zasadacia miestnosť pre cca 6-8 osôb pri kanceláriách Spoločného 
obecného úradu. 

 
Sobášna miestnosť 

V meste sa ročne uskutoční približne 80 občianskych obradov uzavretia manželstva, z toho 
cca 60 obradov v sobášnej miestnosti a zvyšných cca 20 obradov mimo sobášnej miestnosti. 
Pri voľbe miesta uzavretia manželstva zohráva veľkú úlohu dizajn priestoru a kapacita 
sobášnej miestnosti. Okrem obradov uzavretia manželstva sa v sobášnej miestnosti 
vykonávajú aj obrady uvítania novonarodených občanov v počte cca 20 ročne. Miestnosť 
slúži aj k slávnostným obradom jubileí ako je zlatá svadba a pod.. 
 

Nové priestory sobášnej miestnosti by mali zahŕňať okrem samotnej obradnej miestnosti aj 
vstupný priestor, prípravovňu pre snúbencov a miestnosť pre prípravu účinkujúcich členov 
zboru pre občianske záležitosti, matrikárky a poslancov činných pri slávnostných obradoch. 
Nová sobášna miestnosť by kapacitne mala spĺňať približne 70 miest na sedenie, 
audiovizuálnu techniku a priestor pre hudobníkov a klavír. 
Vstupný priestor – vstup, odkladací priestor pre kabáty, dáždniky. 
 

Prípravovňa pre snúbencov by mala slúžiť na uvítanie snúbencov, vstupný pohovor pred 
obradom, zápis údajov svedkov. Je tu potrebná možnosť úpravy snúbencov pred samotným 
obradom uzavretia manželstva. 
 

Priestor na prípravu účinkujúcich by mal obsahovať sedenie pre členov ZPOZ-u (cca 10 
osôb), zrkadlo, kuchynský kút a odkladací priestor na darčekové predmety. 
Ideálne by bolo, keby veľká zasadacia miestnosť a sobášna miestnosť boli umiestnené vedľa 
seba, z dôvodu využívania priestorov - toalety, kuchynka, šatňa.... 
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Serverovňa 

V budove by mala byť jedna miestnosť cca 6 m² pre umiestnenie počítačovej techniky 
serverového typu. Miestnosť by mala byť klimatizovaná, nie je potreba denného svetla. 
Umiestnená by mala byť pri velíne veľkej rokovacej miestnosti. Vedľa serverovne by mala 
byť kancelária pre 3 zamestnancov – administrátorov informačných sietí. 
 
Archív 

Hlavný archív mestského úradu sa nachádza v dostatočných priestoroch mimo budovy 
úradu.  
 
Hygienické požiadavky 

Na všetkých poschodiach je nutné vybudovať  zodpovedajúce sociálne zariadenie pre 
zamestnancov a verejnosť, kuchynku ako aj miestnosť pre upratovačky. Kuchynka bude 
slúžiť zamestnancom ako k príprave eventuálne ku konzumácii jedla, tak aj k umytiu riadu a 
príprave občerstvenia pre rokovanie. Ideálne by bolo, keby kuchynka bola vedľa zasadacej 
miestnosti s priamym vstupom do zasadacej miestnosti, kvôli podávaniu občerstvenia pri 
jednaniach.  
Kuchynka pri sekretariáte by mala byť hneď vedľa sekretariátu alebo prepojená so 
sekretariátom.  
 
Statická doprava 

Výpočet odstavných a parkovacích plôch bude v zmysle čl.16.3.10 tab. 20 STN 73 6110/Z2, 
Projektovanie miestnych komunikácií, Zmena 2.  
V návrhu riešiť cca 40 parkovacích miest v časti dvora MsÚ, kde sa uvažuje s parkovaním 
len pre zamestnancov a mestské automobily. Parkovacie miesta pre návštevy sú riešené na 
ploche parkoviska pred MsÚ. 
 
Popis jednotlivých útvarov a vplyv ich fungovania 
 
Kancelárie vedenia mesta 

 kancelária primátora mesta, 
 dve kancelárie zástupcu primátora, 
 kancelária prednostu úradu, 
 kancelária primátora mesta, zástupcov primátora, prednostu úradu by mali byť 

samostatné s možnosťou prijímať cca 3-5 osôb.  
 
Asistentka prednostu 

 Miestnosť by mala byť v blízkosti kancelárie prednostu. 
 
Sekretariát 

 Sekretariát pre dve sekretárky vedenia mesta by mal byť prepojený s kanceláriami 
vedenia (t.j. primátora, zástupcov primátora a prednostu). Vedľa sekretariátu by mala 
byť vytvorená čakacia zóna pre návštevy (cca pre 5 osôb), malý príručný sklad pre 
reklamné a darčekové predmety a kuchynka (čo už bolo spomínané v časti zadanie). 
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Útvar hlavného kontrolóra 

 Útvar hlavného kontrolóra pozostáva z dvoch pracovníkov - hlavného kontrolóra 
a kontrolóra. Mal by mal mať 2 samostatné kancelárie, ktoré môžu byť navzájom 
prechodné. Nemá špeciálne požiadavky na umiestnenie v rámci budovy. 

 
Referát CO a dobrovoľného hasičského zboru (1 zamestnanec) 

 Kancelária referátu nemá špeciálne požiadavky na umiestnenie v rámci budovy.  
 
Tlačový útvar 

 Útvar navštevujú poväčšine občania, ktorí si dávajú inzerciu do mestských novín 
Senčan (s touto službou je počítané aj v klientskom centre). V rámci úradu najviac 
komunikuje s vedením mesta. Útvar pozostáva z dvoch, výhľadovo troch pracovníkov 
- tlačového hovorcu/šéfredaktora a redaktora mestských novín. Ideálna je jedna 
spoločná kancelária. Umiestnenie kancelárie by bolo vhodné vedľa kancelárií vedenia 
mesta. 

 
Útvar ekonomiky mesta pozostáva z nasledovných referátov: 

 vedúci útvaru – 1 samostatná kancelária; 
 Referát účtovníctva a fakturácie (4 zamestnanci) – 1 spoločná kancelária; 
 Referát miest a Referát personalistiky a miezd (2 zamestnanci) – 1 spoločná 

kancelária + vytvoriť priestor pre cca 2 stránky; 
 Referát ekonomiky mesta (2 zamestnanci) - 1 spoločná kancelária; 
 Referát miestnych daní, poplatku za komunálny odpad a poplatku za rozvoj (7 

zamestnancov) – pracovisko by malo byť v klientskom centre; 
 Pokladňa (2 zamestnanci) – pracovisko by malo byť v klientskom centre; 
 v kanceláriách na Referáte miest a personalistiky a Referáte účtovníctva a fakturácie 

by mal byť dostatočný priestor na ukladanie väčšieho množstva dokumentov. 
 
Ideálne riešením by bolo, keby kancelárie útvaru okrem „Referátu miestnych daní, poplatku 
za komunálny odpad a poplatku za rozvoj“ a „Pokladne“ boli vedľa seba.  
 
Útvar stratégie a rozvoja mesta pozostáva z nasledovných referátov: 

 vedúci útvaru – 1 samostatná kancelária; 
 projektový manažér (2 zamestnanci) - 1 kancelária s dostatočným priestorom pre 

nahliadnutie do projektových dokumentácií a ukladania dokumentov po dobu 5 rokov; 
 Referát pre PR a marketing (1 zamestnanec) a administratívny pracovník útvaru (1 

zamestnanec) – 1 kancelária. 
 
Útvar výstavby a ochrany ŽP pozostáva z nasledovných referátov: 

 vedúci útvaru – 1 samostatná kancelária; 
 asistentka vedúceho, administrácia písomností útvaru a administrácia názvov ulíc 

(1 zamestnanec); 
 Referát ochrany ŽP (2 zamestnanci) a Referát ochrany ŽP a investičnej výstavby 

(1 zamestnanec) – jedna spoločná kancelária; 
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 Referát investičnej výstavby (1 zamestnanec) a Referát dopravy a dopravných tabúľ 
(1 zamestnanec) – jedna spoločná kancelária; 

 Referát výkonu štátneho stavebného dohľadu nad MK, rozkopávky (1 zamestnanec) 
a Referent pre verejné osvetlenie a technickú údržbu MK (1 zamestnanec) – jedna 
spoločná kancelária. 

 
Spoločný obecný úrad pozostáva z nasledovných referátov: 

 vedúci útvaru - 1 samostatná kancelária; 
 Referát spoločného obecného úradu (5 zamestnanci) – buď 3 samostatné kancelárie 

alebo jedna spoločná kancelária s dostatočným priestorom, aby sa zamestnanci 
navzájom nerušili; 

 asistent spoločného obecného úradu (1 zamestnanec) – jedna spoločná kancelária. 
 
Kancelárie by mali byť s dostatočným priestorom pre nahliadnutie dokumentov, priestorom 
pre ukladanie dokumentov a príručným archívom (nemusí byť samostatná miestnosť). 
Kancelárie útvaru „Spoločného obecného úradu“, „Útvaru stratégie a rozvoja mesta“ 
a „Útvaru výstavby a ochrany ŽP“ by mali byť v blízkosti, nakoľko spolu úzko spolupracujú. 
Vedľa kancelárií Spoločného obecného úradu by mala byť jedna zasadacia miestnosť cca 
pre 6-8 osôb.  
 
Útvar sociálnych služieb mesta pozostáva z nasledovných referátov: 

 vedúci útvaru – 1 samostatná kancelária; 
 Referát sociálno-právnej kurately detí (1 zamestnanec); 
 Referát sociálnych vecí a klub dôchodcov (2 zamestnanci); 
 Referát terénnej opatrovateľskej služby (1 zamestnanec); 
 opatrovateľky v teréne (cca 70 zamestnancov) – pracujú v domácnostiach 

opatrovaných; 
 vodič prepravnej služby (táto funkcia je toho času kumulovaná a vykonáva ju 

opatrovateľka v teréne). 
 
Útvar pracuje predovšetkým s klientmi zo sociálne slabších rodín a seniormi. Všetky Referáty 
útvaru sú veľmi navštevované stránkami. Referát terénnej opatrovateľskej služby navštevujú 
hlavne vlastní zamestnanci – terénne opatrovateľky ako aj zástupcovia opatrovanej rodiny. 
Tento referát by mal mať samostatnú kanceláriu. Ostatní traja pracovníci môžu sedieť 
v jednej kancelárii s dostatočným priestorom pre stránky  s možnosťou využívať zasadaciu 
miestnosť. Čakacia zóna pred kanceláriami tohto útvaru by mala počítať s väčším počtom 
stránok a rodinami s deťmi. Kancelárie by mali byť umiestnené na prízemí, aby boli čo 
najlepšie dostupné a mal by byť vybudovaný bezbariérový prístup. Ideálne by bolo, keby 
útvar mal vlastný bočný vchod.  
 
Útvar právny a správy majetku pozostáva z nasledovných referátov: 

 vedúci útvaru – 1 samostatná kancelária; 
 Referát správy majetku (1 zamestnanec) a  Referát evidencie majetku a ŠFRB 

(1 zamestnanec), ktoré môžu mať jednu spoločnú kanceláriu s dostatočným 
priestorom pre stránky; 
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 Referát pre právnu agendu a zastupovanie mesta (2 zamestnanci) – v rámci tohto 
referátu sa vybavujú aj sťažnosti občanov a priestupky, pričom tento referát využívajú 
aj ostatní zamestnanci úradu. Zamestnanci referátu môžu mať jednu spoločnú 
kanceláriu s dostatočným priestorom pre stránky a s možnosťou využívania 
zasadacej miestnosti. 

 
Kancelárie útvaru by sa mali nachádzať v blízkosti Referátu pre VO a legislatívu. 
 
Útvar školstva a športu pozostáva z nasledovných referátov: 

 vedúci útvaru – 1 samostatná miestnosť; 
 Referát pre metodiku riadenia škôl a školských zariadení (2 zamestnanci) – 

1 spoločná kancelária; 
 Referát školstva (2 zamestnanci), Referát športu a dotácie mesta (1 zamestnanec), – 

1 spoločná kancelária. 
 
Útvar jedná so zástupcami škôl a so stránkami. Nemá špeciálne požiadavky na umiestnenie 
v budove.  
 
Útvar všeobecnej a vnútornej správy pozostáva z nasledovných referátov: 

 vedúci útvaru – nie je potreba samostatnej kancelárie; 
 administrátor informačných sietí (3 zamestnanci) – mali by mať jednu kanceláriu, 

ktorá by mala byť umiestnená vedľa serverovne; 
 referent prevádzky budov, autodopravy a nákupu energií a vody (2 zamestnanci) – 

1 kancelária spolu aj s vedúcim útvaru, t.j. pre 3 zamestnancov; 
 informátor (3 zamestnanci) – mali by mať vyhradený priestor pri vstupe do budovy; 
 upratovačky (4 zamestnanci) – toho času je táto služba zabezpečená upratovacou 

firmou. 
 
V blízkosti kancelárie útvaru by mal byť umiestnený príručný sklad pre všeobecný materiál 
úradu v rozlohe cca 8m². Kancelárie útvaru s príručným skladom by mali byť umiestnené na 
prízemí. 
 
Referát VO a legislatívy (1 zamestnanec) 

 Nejedná so stránkami mimo úrad. Kancelária by sa mala nachádzať v blízkosti útvaru 
právneho a správy majetku, nakoľko spolu úzko spolupracujú.  

 
Referát personalistiky a RĽZ (1 zamestnanec) 

 V kancelárii odporúčame vytvoriť priestor pre cca 3 stránky. Nemá špeciálne 
požiadavky na umiestnenie v budove. 

 
Matrika (2 zamestnanci) 

 Matrika je navštevovaná stránkami a preto v kancelárii by mal byť vytvorený 
dostatočný priestor pre klientov. V kancelárii by mal byť umiestnený trezor. Ideálne 
umiestnenie kancelárie je vedľa priestorov sobášnej miestnosti. 
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Klientske centrum 

V KC by sa mali poskytovať služby pre občanov rozdelené na jednotlivé pracoviská a to: 

 4 zamestnanci - podateľňa, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie fotokópií listín 
a podpisov, vydávanie rybárskych lístkov, prenájom hrobových miest, povolenia na 
predaj na trhovisku, agenda samostatne hospodáriacich roľníkov, podávanie inzercie; 

 2 zamestnanci – pokladňa. V priestoroch by mal byť umiestnený príručný trezor; 
 7 zamestnancov - miestne dane, poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj; 
 2 zamestnanci – povolenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, výruby stromov, 

rozkopávky, ohlásenie drobných stavieb a stavebných úprav, súpisné a orientačné 
čísla, vyhradené parkovacie miesta, určenie dopravných značení, súhlas napojenia 
na miestnu komunikáciu, agenda stavebného úradu (napr. dočasné užívanie stavby, 
odstránenie stavieb, zmena stavby pred jej dokončením, stavebné povolenie, 
kolaudácie....). 

 
 
Mestská polícia, Referát verejnej zelene, údržby a čistenia mesta, Zariadenie 

opatrovateľskej služby, Stredisko sociálnych služieb 

 sú a aj budú naďalej umiestnené v priestoroch mimo budovy mestského úradu. 
 
 
 

5. PREDPOKLADANÉ NÁKLADY 
 
Predpokladané investičné náklady na prístavbu a dispozičné úpravy existujúceho MsÚ sú do 
1 až 1,5 mil. EUR bez DPH. 
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