
 

ZMLUVA O DIELO č. 1 B 2015         
 

uzatvorená v súlade  
so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a  

s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

!
1.1 Objednávateľ:  
Názov: Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike 
Sídlo: Panenská 4, 811 03 Bratislava 
IČO: 00179221 
DIČ: 2021009298 
IČ pre DPH: SK2021009298 
bankové spojenie: 4040326329/3100 
Osoba oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Ing. Igor Rintel, predseda 
- vo veciach technických: Martin Kornfeld  
Tel.: 02/544 121 67 
E-mail: office@uzzno.sk 
(ďalej len „Objednávateľ“)  
 
a  
1.2 Zhotoviteľ:  
Obchodné meno: Restauro s.r.o.  
Sídlo: Piata 3, 831 01 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Tomáš Lupták Akad. sochár 
Osoba oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Tomáš Lupták Akad. sochár 
- vo veciach technických: Tomáš Lupták Akad. sochár 
IČO: 45 572 593  
IČ DPH: SK2023057267 
Bankové spojenie: TatraBanka a.s.  
Číslo účtu: 2921839248/1100  
Tel.: 0903 246 241  
E-mail: tomas.restauro@mail.t-com.sk  
(ďalej len „Zhotoviteľ")  
 
(ďalej len “Zmluvné strany” a ktorákoľvek z nich ďalej len “Zmluvná strana”) 
 
 
 
 
 



 

PREAMBULA: 
 
Nakoľko 

 
A/   Objednávateľ požiadal o poskytnutie finačných prostriedkov vo vzťahu k projektu 

„Bardejovské suburbium – záchrania, obnova a reštaurovanie Starej synagógy“(ďalej len 
„Projekt“); 

B/  Poskytnutie finančných prostriedkov vo vzťahu k Projektu bolo schválené dňa 10.09.2014 
v rámci programu „SK05 ! Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva“, 
pričom Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 
prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP, ako aj zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky; 

C/ Objednávateľ má záujem realizovať Projekt; 
D/ Rekonštrukcia stavby podľa písm. A/ predstavuje neoddeliteľnú súčasť Projektu; 
E/ Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom z verejného obstarávania uskutočneného 

Objednávateľom vo vzťahu k rekonštrukcii Stavby; 
 

rozhodli sa Zmluvné strany uzavrieť nasledovnú Zmluvu, ktorá sa uzatvára v rámci Projektu 
financovaného z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného 
mechanizmu EHP, ako aj zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky: 
 
Zmluvné strany uzatvárajú na realizáciu projektu s názvom projektu Bardejovské Suburbium – 
záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy, zmluvu o dielo na reštaurátorské a stavebné 
práce (ďalej len „Zmluva“), v súlade s § 4 ods. 3) písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá je 
výsledkom verejnej súťaže.  
 
Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Bardejovské Suburbium – záchrana, obnova a 
reštaurovanie Starej synagógy, financovaného z grantov EHP/ Nórskych grantov a štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky. 
 

Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

 
2.1  Objednávateľ je výlučným vlastníkom stavby: Starej synagogy Židovského suburbia v 

Bardejove na Mlynskej ulici, ktorá je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku evidovanú 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – v registri nehnuteľných NKP pod číslom 
1789/1 a zapísanej v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a 
nachádza sa na pozemkoch uvedených v bode 4.1 tejto Zmluvy (ďalej len “Stavba” 
vrátane jej akejkoľvek časti).  

 
Článok III. 

Predmet plnenia a účel Zmluvy 
 

3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou Bardejovské Suburbium 
– záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy, NKP č. 1789/1 (ďalej len 
“Projektová dokumentácia”) a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vo vlastnom 



 

mene, na vlastnú zodpovednosť, vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo pre 
Objednávateľa zrealizuje dielo spočívajúce v záchrane, obnove a reštaurovaní Starej 
synagógy, NKP č. 1789/1 nachádzajúcej sa na pozemkoch uvedených v bode 4.1 tejto 
Zmluvy (ďalej len „Dielo“ vrátane jeho akejkoľvek časti):  

 
3.1.1  podľa písomných podkladov, ktoré mu poskytol Objednávateľ počas trvania verejnej 

súťaže;  
3.1.2  podľa oceneného výkazu výmer prác odsúhlaseného Objednávateľom, ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 1 (ďalej len „Ocenený výkaz 
výmer“ vrátane jeho akejkoľvek časti);  

3.1.3  podľa Projektovej dokumentácie; 
3.1.4 podľa povolení vykonávania Diela vydaných príslušnými orgánmi verejnej moci ku dňu 

uzavretia tejto Zmluvy, ako aj v jej priebehu (ďalej len “Povolenia”) 
 (spolu ďalej len “Podklady” vrátane ich akejkoľvek časti). 
 
3.2  Objednávateľ sa zaväzuje:  
 
3.2.1  riadne a včas zhotovené Dielo protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa 

platobných podmienok dohodnutých v článkoch V. a VI. tejto Zmluvy. 
 
3.3  Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, ak nie je dohodnuté inak, v súlade s 

príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými technickými normami 
a Podkladmi. 

  
3.4  Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto Zmluvy dôkladne oboznámil s 

Podkladmi, považuje ich za úplné a dostatočné a nemá voči nim žiadne výhrady, pričom 
vyhlasuje, že Ocenený výkaz výmer je dostatočný a úplný za účelom zhotovenia Diela 
podľa Projektovej dokumentácie.  

 
3.5  V prípade, ak Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije na vlastné náklady tretie osoby 

(subdodávateľov), zodpovedá, akoby Dielo vykonal sám. V takomto prípade je Zhotoviteľ 
zodpovedný za to, že oboznámi tretie osoby so všetkými právami a povinnosťami, ktoré 
mu z tejto Zmluvy vyplývajú a môžu mať vplyv na splnenie záväzkov týchto tretích osôb.  

 
Článok IV. 

Miesto a lehota realizácie 
 

4.1  Miesto realizácie Diela je Stará synagóga Židovského suburbia v Bardejove nachádzajúca 
sa na parcelách reg. “C” číslo 40/4, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 46/3 a 47 nachádzajúcich sa v 
katastrálnom území Bardejov. 

 
4.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje:  
 
4.2.1  zhotoviť Dielo v termíne:  
 



 

a)  začiatok realizácie Diela: Zhotoviteľ je povinný začať práce do piatich pracovných 
dní od prebratia staveniska, ktoré sa uskutoční do piatich pracovných dní po 
zverejnení tejto Zmluvy;  

b)  dokončenie Diela: do 318 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, 
vrátane protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi bez vád;  

 
4.2.2  zabezpečiť na realizáciu reštaurátorských prác osoby, ktoré sú zapísané v zozname členov 

komory reštaurátorov a sú jej riadnymi členmi a teda spĺňajú všetky požiadavky v 
príslušnej špecializácií reštaurovania a vykonať, dodržať a splniť všetko potrebné 
vzhľadom na pamiatkovú ochranu Diela. 

 
4.3  Objednávateľ sa zaväzuje:  
 
4.3.1  odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi do piatich pracovných dní od zverejnenia tejto 

Zmluvy. Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi Projektovú 
dokumentáciu v dvoch paré; 

4.3.2  určiť Zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie;  
4.3.3  zabezpečiť výkon autorského dozoru u projektanta.  
 
4.4  Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, 

uvedeným v bode 4.2.1 tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť 
súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane 
Objednávateľa alebo iných dodávateľov Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ 
právo na predĺženie lehoty dokončenia Diela o túto dobu.  

 
4.5  Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, 

zemetrasenie, výbuch, generálny štrajk, počasie vylučujúce vykonávanie stavebných 
prác), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho 
vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy 
Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu stavby 
zasiahne svojim rozhodnutím orgán pamiatkovej a archeologickej starostlivosti, ktoré 
nebolo vydané z dôvodu na strane Zhotoviteľa. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť 
len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor 
Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.  

 
4.6 O nevyhnutnú dobu, kedy z dôvodov podľa bodu 4.5 tejto Zmluvy bola práca 

Zhotoviteľom prerušená, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu 
dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného 
odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, 
resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia 
Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných 
opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie tejto Zmluvy. Obdobný nárok má 
Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. 
Návrh spočívajúci v prípadných zmluvných úpravách predloží Zhotoviteľ 
Objednávateľovi najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.  

 



 

4.7  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty dokončenia Diela bude uplatňovať len v prípade, 
že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo dokončiť v lehote podľa 
tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie 
k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.  

 
4.8  Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania tretej osoby, ktorú použil na 

vykonanie Diela (subdodávateľa), sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.  
 
4.9 Objednávateľ má právo kedykoľvek písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie 

zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa 
sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V 
prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré 
zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa 
upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný 
zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia 
Diela. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné uzatvoriť dohodu o prípadnej zmene 
Diela a podmienok jeho vykonania, ktorá sa stane súčasťou tejto Zmluvy vo forme 
dodatku k nej.  

 
Článok V. 

Cena za vykonanie Diela 
 

5.1  Cena za vykonanie Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán ako cena pevná a je 
spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len: „Zákon o cenách“). Súčasťou tejto Zmluvy je Ocenený výkaz 
výmer.  

 
5.2  Zmluvné strany dohodli cenu za vykonanie Diela 
 

Cena za dielo bez DPH:  451 013,00 €  
DPH:     20%, t.j. 90 202,60 €  
Celková cena diela s DPH:  541 215,60 €  

 
Slovom:    päťstoštyridsaťjednadvestopätnásť,60 €  
 
tak, ako je súčasne uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len “Cena za Dielo” 
vrátane jej akejkoľvek časti). 
 

5.3  Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným 
všeobecne záväzným právnym predpisom účinným v dobe zdaniteľného plnenia.  

 
5.4  Jednotlivé č asti Ceny za Dielo sú určené v Ocenenom výkaze výmer. Zmluvné strany 

výslovne uvádzajú, že ocenený výkaz výmer je úplný a záväzný a k jeho zmene môže 
dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve postupom podľa bodu 5.6 
tejto Zmluvy.  

 



 

5.5  Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu 
definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane 
vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných 
konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, 
poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie 
bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých používaných komunikáciách, odvozu 
stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod..  

 
5.6  V prípade, že sa počas realizácie Diela ukáže potreba zmeny objemového alebo 

konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác v 
Projektovej dokumentácii, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v 
dodatku k tejto Zmluve v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
Tieto práce budú ocenené nasledovne: pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, 
ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú Objednávateľom 
akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre obstarávaný predmet (ide o taký 
druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky); ustanovenie bodu 3.4 tejto 
Zmluvy tým však nie je dotknuté. Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v 
pôvodnej ponuke, musí Zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s Objednávateľom.  

 
5.7  Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k tejto Zmluve zmluvnými 

stranami. Na dodatok k tejto Zmluve predložený inak, ako je dohodnuté v tejto Zmluve, 
alebo po splnení predmetu tejto Zmluvy, sa neprihliada.  

 
5.8  Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v 

prípade, ak:  
 

5.8.1  ich vykonaním sa zabráni vzniku bezprostredne hroziacich škôd, prípadne sa 
odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom Zmluvy;  

5.8.2  je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil 
Zhotoviteľ, a takéto práce súvisia s predmetom Zmluvy.  

 
5.9  V prípade naviac prác podľa tejto Zmluvy:  
 

5.9.1  stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o 
nich informuje stavebného dozora stavby;  

5.9.2  ihneď, ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa, sa k týmto naviac 
prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci Zmluvných strán cestou 
stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z 
kontrolného dňa stavby), tieto naviac práce musia byť naviac písomne 
odsúhlasené projektantom;  

5.9.3  všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené 
oprávnenými pracovníkmi Zmluvných strán, pričom úhrada môže byť vykonaná 
až po nadobudnutí účinnosti dodatku k Zmluve, ak v tejto Zmluve nie je uvedené 
niečo iné.  

 



 

5.10  Cenu za Dielo bude možné po dohode s Objednávateľom meniť len vo výnimočných 
prípadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou všeobecne záväzným 
právnym predpisom, a to písomným dodatkom k tejto Zmluve, v rozsahu ešte 
nevykonaných a nevyfakturovaných prác.  

 
Článok VI. 

Platobné podmienky a fakturácia 
 
6.1  Práce na Diele budú fakturované na základe čiastkových faktúr jedenkrát mesačne na 

základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác stavebným dozorom alebo 
inou oprávnenou osobou Objednávateľa. Súpisy prác musia obsahovať: merné jednotky, 
celkové množstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované množstvo, zostávajúce množstvo, 
jednotkovú cenu a cenu spolu bez DPH v súlade s objektovou skladbou a skladbou 
výkazu výmer uvedenou v Projektovej dokumentácii. 

 
6.2  Čiastková faktúra bude doručená Zhotoviteľom Objednávateľovi v troch výtlačkoch a  

musí obsahovať v zmysle ustanovenia § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov tieto náležitosti:  

 
a)  Označenie faktúry a jej poradové číslo;  
b)  Označenie Objednávateľa obchodným menom, sídlom, IČO a IČ DPH;  
c)  Označenie Zhotoviteľa obchodným menom, sídlom, IČO, IČ DPH;  
d)  Dátum dodania služby, lehota jej splatnosti, dátum vyhotovenia faktúry;  
e)  Označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má byť platené;  
f)  Označenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodávky a 

práce;  
g)  Fakturovaná čiastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR; prípadne zľavy; výšku 

dane spolu v EUR;  
h)  Číslo tejto Zmluvy;  
i)  Pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

 
 Prílohou čiastkovej faktúry musí byť Objednávateľom odsúhlasený súpis prác. 
 
6.3  Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddavky ani zálohy. 
 
6.4  Splatnosť čiastkovej faktúry je do 10 dní od jej doručenia Objednávateľovi. 
 
6.5  Čiastková faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na 

účet Zhotoviteľa.  
 
6.6  Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vrátiť čiastkovú faktúru do 5 pracovných dní 

odo dňa jej doručenia Objednávateľovi bez zaplatenia v prípade, že neobsahuje dohodnuté 
náležitosti alebo je inak rozporná s touto Zmluvou, pričom musí uviesť dôvod jej vrátenia. 
V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný vystaviť novú čiastkovú faktúru a začne plynúť 
nová lehota splatnosti čiastkovej faktúry odo dňa doručenia opravenej faktúry 
Objednávateľovi.  

 



 

 
 

Článok VII. 
Zmluvné záruky a záručná doba 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky práce v zmysle predmetu Zmluvy sú vykonané riadne 
v súlade s touto Zmluvou.  

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s 
projektovou dokumentáciou a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 
päť rokov. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú 
výrobcom nesmie byť však kratšia ako 24 mesiacov od prevzatia diela.  

7.3 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania diela. Plynutie záručnej 
doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.  

7.4 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady 
diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.  

7.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 
desiatich pracovných dní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia 
vád. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení Objednávateľom. 
Odstránenie vád Zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.  

7.6 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vád v záručnej dobe. 

7.7 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 
reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.  

7.8 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 
pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. 

 
 

Článok VIII. 
Postup, organizácia práce a stavenisko 

 
8.1  Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené alebo súvisiace s Dielom, na vlastnú zodpovednosť 

podľa Zmluvy, pričom je povinný dodržiavať technické špecifikácie a právne predpisy a 
ustanovenia tejto Zmluvy.  

 
8.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pri realizácii Diela materiály, výrobky a zariadenia 

minimálne na úrovni predpísanej kvality v zmysle Projektovej dokumentácie a v každom 
prípade súladné s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 



 

8.3  Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 4.3.1 tejto Zmluvy na 
základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len “Protokol o 
odovzdaní staveniska”) podpísaného Zmluvnými stranami a zápisom do stavebného 
denníka.  

 
8.4  Objednávateľ určí hranice staveniska a odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko vrátane 

dohodnutých priľahlých plôch slúžiacich pre účel staveniska vymedzených v situačnom 
pláne.  

 
8.5  K termínu odovzdania staveniska sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať celé 

stavenisko naraz.  
 
8.6  Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať upravené tak, aby Zhotoviteľ mohol na 

ňom začať práce podľa Projektovej dokumentácie a podľa podmienok dohodnutých v 
tejto Zmluve, v prácach riadne pokračovať.  

 
8.7  Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu tejto Zmluvy. Tie záznamy v 

stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, Cenu za Dielo, čas plnenia, 
prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto Zmluve, budú slúžiť ako podklad pre 
vypracovanie písomného dodatku k Zmluve.  

 
8.8      Pre sledovanie postupu výstavby bude Objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, 

ktoré sa budú konať podľa potreby, najmenej však jedenkrát za mesiac, na ktoré bude 
pozývať účastníkov výstavby. Objednávateľ je povinný vyhotovovať zápisy o priebehu 
kontrolných dní, ktoré podpíšu všetci prítomní účastníci a posielať ich účastníkom 
kontrolných dní.  

8.9  Zodpovedný a oboznámený zástupca Zhotoviteľa, ktorý je oprávnený okamžite prijímať 
všetky rozhodnutia v záujme stavby (stavbyvedúci alebo iná Zhotoviteľom určená a 
Objednávateľovi oznámená osoba), bude prítomný na kontrolných dňoch, a ďalej na 
všetkých ostatných poradách a rokovaniach, ktoré bude požadovať Objednávateľ, čo je 
Zhotoviteľ povinný zabezpečiť.  

 
8.10  Zhotoviteľ je povinný na kontrolných dňoch predkladať Objednávateľovi súpisy 

zrealizovaných prác od posledného kontrolného dňa na odsúhlasenie.  
 
8.11  Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší 

k riadnemu zhotoveniu Diela pri rešpektovaní účelu tejto Zmluvy a jeho povinností v nej 
uvedených. 

 
8.12  Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie Objednávateľa predložiť doklady o spôsobilosti 

subdodávateľov k zhotoveniu Diela.  
 
8.13  Objednávateľ je v rámci jeho možností povinný postarať sa o to, aby práce Zhotoviteľa 

neboli právami tretích osôb obmedzované nad rozsah určený v Projektovej dokumentácii.  
 



 

8.14  Zamestnanci Objednávateľa a kontrolných orgánov môžu na stavenisko vstupovať, iba ak 
sú uvedení v zozname oprávnených osôb, ktorý Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi. Iné 
osoby môžu vstupovať na stavenisko iba v sprievode osôb oprávnených pohybovať sa na 
stavenisku.  

 
Článok IX. 

Projektová dokumentácia 
 
9.1  Ak je pri príprave alebo v priebehu prác potrebné vydanie rozhodnutia/povolenia alebo 

zmeny rozhodnutia/povolenia príslušného orgánu, je Objednávateľ povinný včas požiadať 
orgány o zmenu alebo vydanie takéhoto rozhodnutia/povolenia včas, tak aby nenarušil 
riadny výkon prác Zhotoviteľa. Zhotoviteľ o vzniku potreby vydania alebo zmeny 
rozhodnutia/povolenia včas upozorní Objednávateľa. 

 
Článok X. 

Stavebný dozor. Stavebný denník. 
 

10.1  Zhotoviteľ berie na vedomie, že funkciou autorského dozoru je poverený Akad. arch. Ján 
Krcho, a ním poverené zodpovedné osoby. Mená týchto zodpovedných osôb budú 
zapísané pri odovzdaní a preberaní staveniska do stavebného denníka Zhotoviteľa.  

 
10.2  Stavebný dozor Objednávateľa môže osobne sledovať postup stavebných prác, ich kvalitu 

a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto umožniť.  
 
10.3  Zhotoviteľ, prípadne ním písomne poverené osoby, sú povinné viesť stavebný denník v 

súlade s touto Zmluvou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, do 
stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, 
a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a 
pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, údaje o 
začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe.  

 
10.4.1  Stavebný denník musí využívať aj Objednávateľ na zadávanie technických pokynov a 

zodpovedanie technických otázok vznesených Zhotoviteľom.  
 
10.4.2  Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka:  
 

-  Zhotoviteľ je povinný viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník odo dňa 
prevzatia staveniska; 

-  Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti dôležité pre plnenie  
                        Zmluvy, údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok 
                        vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné k posúdeniu  
                        orgánmi štátnej správy; 

-  Počas realizácie predmetu Zmluvy musí byť stavebný denník na stavbe 
Objednávateľovi prístupný; 

-  Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripojovať svoje 
stanovisko k zápisom do troch pracovných dní, ak je to potrebné;  



 

-  Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh;  
-  Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o Diele, prehľad zmlúv, zoznam 

dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o Diele, prehľad skúšok každého 
druhu;  

-  Denné záznamy sa vyhotovujú v jednom origináli s dvoma prepismi, zásadne v ten 
deň, kedy boli práce vykonané;  

-  Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník Zhotoviteľa a oprávnený pracovník 
Objednávateľa, ktorí sú uvedení v úvodnom liste stavebného denníka a na 
osvedčenie pravosti písomnosti, ktoré vyhotovili, použijú odtlačok svojej pečiatky 
a vlastnoručný podpis;  

-  Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti i oprávnení 
zástupcovia Objednávateľa ako i spracovateľ Projektovej dokumentácie;  

-  Ak je k dennému záznamu potrebné stanovisko druhej strany, musí byť toto 
stanovisko zaznamenané do stavebného denníka do 3 pracovných dní.  

 
Článok XI. 

Kontrola vykonávania Diela 
 
11.1  Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať spôsob vykonávania Diela 

Zhotoviteľom prostredníctvom stavebného dozoru Objednávateľa alebo inej oprávnenej 
osoby.  

 
11.2  Autorský dozor alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený pri zistení vád v 

priebehu výkonu prác požadovať, aby Zhotoviteľ takéto vady odstránil a Dielo vykonával 
riadnym spôsobom. Odstránenie vád je Zhotoviteľ povinný realizovať na svoje náklady a 
v určenej lehote.  

 
11.2.1  Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa k obhliadke a prevereniu 

konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú 
neprístupnými, najneskôr 3 pracovné dni vopred. Pokiaľ sa zástupca 
Objednávateľa nedostaví ku kontrole v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ 
oprávnený tieto konštrukcie zakryť; to však neplatí v prípade, ak sa zastupca 
Objednávateľa nedostaví ku kontrole z dôvodu prekážky, ktorej nemohol zabrániť 
a súčasne oznámi Zhotoviteľovi, že trvá na svojej účasti na kontrole. Pred ich 
zakrytím Zhotoviteľ musí učiniť všetky opatrenia vyžadované technickými 
normami a zabezpečiť dokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií, a to 
preukaznou formou (vrátane podrobnej fotodokumentácie resp. 
videodokumentácie). Takýto postup nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady 
takýchto zakrytých konštrukcií. Zhotoviteľ je povinný o preverení konštrukcií, 
ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými, vyhotoviť 
zápisnicu potvrdenú stavebným dozorom a zaznamenať uvedené aj v stavebnom 
denníku.  

11.2.2  Zhotoviteľ je povinný pred zakrytím elektroinštalačných rozvodov vyhotoviť 
podrobnú fotodokumentáciu alebo. videodokumentáciu, ktorá bude jednoznačne 
zachytávať skutkový stav nainštalovaných rozvodov, podľa pokynov 
Objednávateľa.  

 



 

 
Článok XII. 

Poistenie a ochrana zdravia pri práci 
 

12.1  Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska uzavrieť a udržiavať v 
platnosti poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví 
a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou 
Zhotoviteľa v rozsahu vykonávania reštaurovania. 

 
12.2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje:  
 

-  dodržiavať bezpečnostné, hygienické a požiarne predpisy, ako aj predpisy na 
ochranu životného prostredia, na pracovisku, a tiež predpisy v oblasti pamiatkovej 
starostlivosti a ochrany archeologických nálezov;  

-  vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa 
profesií, činností a rizík na pracovisku;  

-  na najvyššiu možnú mieru minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na 
okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích 
motorov.  

 
12.2.2  Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť 

pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa 
alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo 
bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.  

 
12.2.3  Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho 

zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), zodpovedá aj za škodu 
spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola 
použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.  

 
12.3  Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s 

nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z.z. v znení 
neskorších predpisov), zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich 
zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.  

 
 

Článok XIII. 
Zabezpečenie záväzkov 

 
13.1 Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty od Zhotoviteľa v prípade, ak 
 

13.1.1 Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 17.1 tejto Zmluvy, a to vo výške 2% z 
Ceny za Dielo bez DPH; 

13.1.2 Ak sa Zhotoviteľ dopustí  pri získaní zákazky kolúzneho konania, alebo iným 
nedovoleným spôsobom ovplyvní výber víťazného uchádzača a to najmä v 
prípade ak bude prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant, Zhotoviteľ 
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. 



 

13.1.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s datumom dokončenia Diela uvedeným v bode 4.2.1 
tejto Zmluvy alebo upraveným v súlade s touto Zmluvou, a to vo výške  0,05% z 
Ceny za Dielo za každý deň omeškania; 

 
13.2  V prípade, že Objednávateľ nedodrží termín splatnosti faktúry podľa bodu 6.4 tejto 

Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z 
fakturovanej čiastky, a to za každý deň omeškania. 

 
Článok XIV. 

Vlastníctvo Diela a zodpovednosť za škody 
 

14.1  Odo dňa prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa riadneho odovzdania Diela, 
zodpovedá Zhotoviteľ za akékoľvek škody na zhotovovanom Diele; ustanovenie § 542 
ods. 3 Obchodného zákonníka sa nepoužije. Za riadne odovzdané Dielo sa považuje iba 
Dielo protokolárne odovzdané a prebraté.  

 
14.2  Vlastníkom všetkých vecí, ktoré Zhotoviteľ zaobstaral na vykonanie Diela (najmä 

stavebného material), je od doby ich zabudovania Objednávateľ.  
 

  14.3  Dňom podpísania protokolu o odovzdaní prevzatí Diela prechádza nebezpečenstvo vzniku  
škody na Diele na Objednávateľa.  

14.4  Zodpovednosť za škodu spôsobenú Objednávateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s 
vykonávaním Diela podľa tejto Zmluvy znáša Zhotoviteľ.  

 
 

Článok XV. 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

 
15.1  Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle tejto Zmluvy, pokiaľ 

sú tieto práce ukončené riadne a včas.  
 
15.2  Objednávateľ prevezme Dielo dokončené v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa 

písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. 
Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami zmluvných strán. 

 
15.2.1  Objednávateľ prevezme stavebné objekty a prevádzkové súbory Diela len v prípade, že 

budú zhotovené podľa Podkladov a v súlade s touto Zmluvou; 
15.2.2  Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady, nepovažuje sa Dielo za riadne 

vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas plnený a Objednávateľ je 
oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.  

 
15.3  Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň 

podpisu Protokolu.  
 
15.4  Zodpovednosť Zhotoviteľa za prípadné vady Diela podliehajúce záruke (článok VII. Tejto 

Zmluvy), nie je odovzdaním Diela dotknutá.  



 

 
15.5  V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončeného Diela, 

pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác, súlad Diela s Podkladmi a 
touto Zmluvou a zistené prípadné vady Diela, ktoré je nutné odstrániť do doby 
odovzdania Diela protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ 
Objednávateľa aspoň päť pracovných dní vopred pred termínom konania prehliadky.  

 
15.6  Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  
 

 
Článok XVI. 

Ostatné záväzky Objednávateľa 
 

16.1  Zhotoviteľ vyhlasuje, že má ku dňu podpisu k dispozícii Podklady, pričom Objednávateľ 
súhlasí s tým, aby si ich ponechal po celú dobu plnenia svojich záväzkov podľa tejto 
Zmluvy (najneskôr však do doby odovzdania Diela), pokiaľ nebude dohodnuté inak.  

 
16.2  Objednávateľ sa zaväzuje, že na vyzvanie Zhotoviteľa mu poskytne v nevyhnutne 

potrebnom rozsahu súčinnosť pri obstarávaní podkladov, doplňujúcich údajov, spresnení, 
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy, a to bez 
zbytočného odkladu po výzve Zhotoviteľa.  

 
Článok XVII. 

Ostatné práva a povinnosti Zhotoviteľa 
 
 
 

17.1  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov pri príprave a 
vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia  pri práci, koordináciu činnosti a 
vzájomnú informovanosť a to zmluvnou formou. Zhotoviteľ je povinný zápisom do 
stavebného denníku určiť osobu, ktorá bude zodpovedná na vytvorenie podmienok 
bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho 
zodpovednosti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov BOZP a zároveň určí aj  
hlavného koordinátora činnosti. 
Subdodávateľom v rámci plnenia zmluvy je  :         RESTAURATOR s.r.o. , Užhorodská 
103/15, 04011 Košice / RestArt s.r.o., Štefánikova 3695, 085 01 Bardejov/ K&POR 
s.r.o., Štefanovičová 36, 951 15 Štefanovičová /WISTUK s.r.o., Ľubochnianska 1014/4 , 
83104 Bratislava 3 / Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01  Kremnica 
Zhotoviteľ sa  týmto zaväzuje, že  počas plnenia zmluvy v prípade zmeny 

            subdodávateľa túto skutočnosť písomne predloží objednávateľovi  na odsúhlasenie  
            minimálne päť pracovných dní vopred. Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na       
            zmenu, spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a. zákona o verejnom obstarávaní.  
            O tejto skutočnosti predloží objednávateľovi  doklady na preukázanie splnenia podmienky 
            a to minimálne dva pracovné dni pred zahájením stavebných prác subdodávateľom. 
 
17.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády 

Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný 



 

mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný 
mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným 
orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych 
predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať 
kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy (vrátane úplneho prístupu 
k účtovníctvu Zhotoviteľa súvisiaceho s  Dielom), a to po celú dobu povinnej archivácie 
týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

 
 
17.3  Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavenisko vrátane dočasne zabraných plôch 

Objednávateľovi do 10 dní odo dňa podpisu Protokolu vypratané, vyčistené a zbavené 
akýchkoľvek zvyškov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto 
Zmluvy.  

 
17.4  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť informačnú tabuľu stavby Diela počas vykonávania 

Diela.  
 

Článok XVIII. 
Odstúpenie od Zmluvy 

 
18.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy iba v prípade, ak: 
 

(a)  ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia (v 
oboch prípadoch za podmienok stanovených zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze 
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov) alebo ak bolo konkurzné konanie 
začaté alebo ak bol návrh na konkurz resp. reštrukturalizácia zamietnutá pre 
nedostatok majetku Zhotoviteľa alebo ak je voči Zhotoviteľovi začaté exekučné 
konanie pre pohľadávku spolu s príslušenstvom väčšiu ako 25.000,- EUR alebo sa 
Zhotoviteľ ocitol v likvidácii alebo bol podaný návrh na jeho likvidáciu alebo 
zrušenie bez likvidácie alebo sa z moci úradnej začalo konanie o zrušení bez 
likvidácie; 

(b) ak Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti 
nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi; 

(c)  ak Zhotoviteľ poruší jeho povinnosť podľa bodu 12.1 tejto Zmluvy a toto 
porušenie nenapraví ani v dodatočnej lehote v dĺžke 15 dní odo dňa, kedy 
Objednávateľ upozorní Zhotoviteľa na porušenie jeho povinnosti; 

(d) ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán navrhne druhej Zmluvnej strane vykonanie 
zmeny Diela a ani do 20 dní od navrhnutia vykonania zmeny Diela nedôjde medzi 
Zmluvnými stranami k dohode o zmene Diela vo forme dodatku k tejto Zmluve; 

(e) ak hrozí alebo stane sa zjavným, že Zhotoviteľ nedodrží datum dokončenia Diela 
dohodnutý v tejto Zmluve alebo upravený v súlade s touto Zmluvou; 

(f) ak vznikne Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto 
Zmluvy alebo nárok na náhradu škody podľa tejto Zmluvy voči Zhotoviteľovi a 
nejde o prípad uvedený v písm. (a) až (e); 



 

(g) ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť podľa tejto Zmluvy a ak Zhotoviteľ 
súčasne neodstráni alebo nenapraví (ak je odstrániteľné alebo napraviteľné) 
porušenie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomného upozornenia 
Objednávateľa Zhotoviteľovi na porušenie tejto Zmluvy a nejde o prípad uvedený 
v písm. (a) až (f); 

 (h) ak nastalo prerušenie vykonávania Diela a trvá viac ako 60 dní; 
 (i) ak tak stanovuje iné ustanovenie tejto Zmluvy; 

 
18.2Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy iba v prípade, ak 

 
(a) Objednávateľ mešká s akoukoľvek úhradou svojich peňažných záväzkov podľa 

tejto Zmluvy o viac ako 30 dní a uplynula lehota 15 dní odo dňa doručenia 
písomného upozornenia Zhotoviteľa Objednávateľovi na toto omeškanie; 

(b) ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán navrhne druhej Zmluvnej strane vykonanie 
zmeny Diela a ani do 20 dní od navrhnutia vykonania zmeny Diela nedôjde medzi 
Zmluvnými stranami k dohode o zmene Diela vo forme dodatku k tejto Zmluve; 

(c) ak nastalo prerušenie vykonávania Diela a trvá viac ako 60 dní; 
(d) ak tak stanovuje iné ustanovenie tejto Zmluvy. 

 
18.3 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej 

Zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. 
Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, ak táto Zmluva nestanovuje inak. Právo na náhradu škody a právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty Zmluvných strán zostáva nedotknuté. 

 
 
18.4  V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi všetky 

preukázateľne zrealizované práce ku dňu účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy.  
 
 

Článok XIX. 
Zastupovanie Zmluvných strán 

 
19.1  Každá Zmluvná strana je oprávnená v priebehu plnenia tejto Zmluvy poveriť/splnomocniť 

zastupovaním ďalšie osoby a poverených/splnomocnených zástupcov odvolať. Toto 
poverenie/splnomocnenie bude účinné až po doručení oznámenia o tomto 
poverení/splnomocnení druhej Zmluvnej strany. Predchádzajúca veta sa primerane 
aplikuje aj na odvolanie poverenia/splnomocnenia. 

 
Článok XX. 

Vyhlásenia Zmluvných strán 
 

20.1  Objednávateľ týmto vyhlasuje Zhotoviteľovi, že:  
 

a) Objednávateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností uvedených v bode 4.1 tejto 
Zmluvy;  



 

b)  osoba podpisujúca túto Zmluvu je osobou oprávnenou konať a zaväzovať 
Objednávateľa; 

 c) je plne spôsobilý k uzavretiu a plneniu Zmluvy, má právnu subjektivitu,  
neexistuje dôvod jeho neplatnosti a/alebo zrušenia a/alebo zániku, uzavretím 
a/alebo plnením Zmluvy neporušuje ani neporuší žiaden právny predpis, 
rozhodnutie orgánu verejnej moci a ani akúkoľvek zmluvu, dohodu a/alebo 
dohovor.  

 
20.2  Zhotoviteľ týmto vyhlasuje Objednávateľovi, že:  
 

a) je právnickou osobou riadne podnikajúcou v súlade s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky, je nositeľom existujúceho príslušného podnikateľského 
oprávnenia (pričom nehrozí jeho pozastavenie ani zánik) a má dostatočné a 
dlhodobé skúsenosti v oblasti stavebníctva a rekonštrukcie a reštaurácie 
kultúrnych pamiatok;  

b)  podpísanie a plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa je v súlade so všeobecne 
platnými a záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;  

c)  nie je vedené proti nemu žiadne súdne, konkurzné, vyrovnanie, reštrukturalizačné,  
exekučné a ani iné konanie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho schopnosť plniť si 
svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy;  

d)  všetky informácie a písomnosti poskytnuté Objednávateľovi pred uzavretím tejto 
Zmluvy sú pravdivé; 

e)  osoba alebo osoby podpisujúce túto Zmluvu sú osobami oprávnenými konať a 
zaväzovať Zhotoviteľa;  

 f) je plne spôsobilý k uzavretiu a plneniu Zmluvy, má právnu subjektivitu,  
neexistuje dôvod jeho neplatnosti a/alebo zrušenia a/alebo zániku, uzavretím 
a/alebo plnením Zmluvy neporušuje ani neporuší žiaden právny predpis, 
rozhodnutie orgánu verejnej moci a ani akúkoľvek zmluvu, dohodu a/alebo 
dohovor; 

g) v čase predchádzajúcom uzavretiu tejto Zmluvy sa nedopustil žiadneho konania 
alebo nekonania, ktoré by bolo možné v zmysle podmienok financovania Projektu 
označiť ako kolúzne správanie, ako aj akéhokoľvek iného konania alebo 
nekonania spočívajúceho v nedovolenom ovplyvnení výberu víťazného 
uchádzača. 

 
20.3 Každá zo Zmluvných strán je povinná poskytnúť vyhlásenia podľa tejto Zmluvy druhej 

Zmluvnej strany ako pravdivé a v takomto stave ich udržiavať počas celej doby trvania 
tejto Zmluvy a je povinná zabezpečiť a počínať si tak, aby k nepravdivosti ktoréhokoľvek 
z vyhlásení uvedených kdekoľvek v tejto Zmluve nedošlo. 

 
20.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ uzatvára túto Zmluvu s dôverou v 

pravdivosť vyhlásení uvedených v bode 20.2 a že pri poznaní ich nepravdivosti by túto 
Zmluvu neuzavrel. 

 
 
 
 



 

Článok XXI. 
Reklama a označenie stavby 

 
21.1  Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste stanovenom po dohovore s Objednávateľom  

označiť stavbu tak, aby toto označenie vyhovovalo všetkým príslušným všeobecne 
záväzným právnym predpisom. Zhotoviteľ je oprávnený označiť stavenisko svojim logom 
prípadne iným označením jeho obchodného mena alebo ochrannej známky tak, aby sa 
mohol prezentovať ako Zhotoviteľ Diela podľa tejto Zmluvy; to však iba po 
predchádzajúcom súhlase Objednávateľa a za podmienok ním stanovených.  

 
21.2  Objednávateľ je oprávnený na stavenisku po predchádzajúcom prerokovaní so 

Zhotoviteľom umiestniť akékoľvek reklamné tabule alebo iné označenia za podmienky, 
že nebudú brániť Zhotoviteľovi v riadnom zhotovení Diela, a zároveň budú v súlade s 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 
Článok XXII. 

Používanie Diela pred jeho odovzdaním 
 
22.1  Objednávateľ alebo ním určené osoby sú oprávnené po písomnej dohode so Zhotoviteľom 

vstupovať do priestorov časti Diela, ktorá je už stavebne dokončená, ale ešte nebola 
riadne odovzdaná Objednávateľovi; písomná dohoda so Zhotoviteľom sa nevzťahuje na 
osoby oprávnené konať v mene Objednávateľa, ktorých prítomnosť je nevyhnutná na 
stavenisku (napr. stavebný dozor, autorský dozor, projektant (ak nie je súčasne autorským 
dozorom), účasť na kontrolných dňoch, účasť na odovzdaní staveniska, účasť na 
odovzdaní Diela a na prehliadke mu predchádzajúcej a pod.). Zhotoviteľ nie je oprávnený 
odopierať vstup podľa tohto bodu 22.1 tejto Zmluvy bez existencie závažných dôvodov, 
ktoré musí Objednávateľovi preukázať. 

 
22.2  Objednávateľ alebo ním určené osoby sú oprávnené vstupovať do týchto priestorov podľa 

bodu 22.1 tejto Zmluvy len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, a to na vlastné 
nebezpečenstvo.  

 
22.3  V prípade, ak by Objednávateľ mienil v takýchto priestoroch vykonať akékoľvek 

stavebné zmeny alebo inštalácie zariadení, je takúto činnosť oprávnený vykonať len na 
základe písomného súhlasu Zhotoviteľa, pričom zodpovedá za poškodenie Diela.  

 
22.4  Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ umožní prístup tretím osobám na stavenisko iba 

za splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:  
 
22.4.1  osobám bude umožnený vstup na stavenisko len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný 

čas;  
22.4.2  osoby budú chránené helmou počas celej doby pobytu na stavenisku,  
22.4.3 vstup tretích osôb na stavenisko bude vopred ohlásený zodpovednej osobe Zhotoviteľa; 
22.4.4  všetky tretie osoby pohybujúce sa na stavenisku budú pred ich vstupom na stavenisko 

riadne poučené o bezpečnosti a ochrane zdravia na stavenisku.  
 



 

22.5  Zmluvné strany sa dohodli, že bezpečnosť, ochranu zdravia, ochranu predmetu Diela, 
staveniska ako aj protipožiarne a iné opatrenia na stavenisku bude koordinovať zástupca 
Zhotoviteľa.  

 
 
 
 
 

Článok XXIII. 
Doručovanie 

 
23.1  Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa tejto 

Zmluvy alebo súvisiacich s ňou  i prostredníctvom e-mailu a/alebo faxu. Písomnosť 
doručenú prostredníctvom faxu a /alebo e-mailu treba doplniť najneskôr do (3) troch dní 
predložením originálu. E-mail bez zaručeného elektronického podpisu však nie je 
prípustné použiť v prípade, keď ide o zmenu tejto Zmluvy alebo jej ukončenie alebo, kde 
požiadavku písomnej formy stanovuje všeobecne záväzný právny predpis. 

 
23.2  Zmluvné strany sú povinné si navzájom bezodkladne oznámiť zmenu adresy uvedenej 

ako sídlo spoločnosti alebo ako korešpondenčnú adresu a akékoľvek zmeny v 
kontaktných osobách alebo iných údajoch sa ich týkajúcich.  

 
 

Článok XXIV. 
Uzatváranie dodatkov 

 
24.1  V zmysle § 10a ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je zakázané uzatvoriť dodatok k 

zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom 
 

a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zmluvy 
 

b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 
zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by 
umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo 

 
c) zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v 
prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.  

 
Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval 
cenu plnenia alebo jeho časti, je možné uzatvoriť len ak rada úradu určí, že po uzatvorení 
zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, 
ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní 
zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v 
pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. 

 
Ktorákoľvek zo zmluvných strán zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného 
obstarávania, je oprávnená podať rade úradu návrh, ktorým sa domáha určenia, že došlo k 



 

zmene okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné 
pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po ktorej nie 
je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných 
podmienok. 
Ak rada úradu svojím rozhodnutím určí, že nastala takáto zmena okolností, verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ je najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady úradu 
oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia. 

 
 
 

Článok XXV. 
Záverečné ustanovenia 

 
25.1  Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a 

účinnosť splnením dvoch podmienok: 
1. deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 
2. dňom prevzatia staveniska 

 
25.2  Všetky zmeny a doplnenia tejto Zmluvy sú platné len vtedy, ak budú riadne očíslované, 

datované, vyhotovené v písomnej podobe a budú podpísané oprávnenými štatutárnymi 
zástupcami obidvoch strán vo forme dodatku k tejto Zmluve.  

 
25.4  Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou, a 

všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných 
príslušných slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany sa 
výslovne dohodli na voľbe Obchodného zákonníka v zmysle jeho ustanovenia § 262 ods. 
1. V prípade, že počas trvania tejto Zmluvy dôjde k zániku akéhokoľvek právneho 
predpisu, na ktorý táto Zmluva odkazuje, uplatní sa miesto neho právny predpis, ktorý ho 
nahradí. 

 
25.5 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť ani zaťažiť akékoľvek práva 

vyplývajúce jej z tejto Zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej Zmluvnej strany.  

 
25.6  Vzťahy a spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa riadia príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto 
Zmluvy, vždy najskôr vzájomným rokovaním. V prípade, že nedôjde pri spore ku dohode 
medzi Zmluvnými stranami, môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán požiadať o 
rozhodnutie príslušný súd.  

 
25.7 V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi obsahom tejto Zmluvy a akýmkoľvek z jej 

dodatkov sú rozhodujúcimi podmienky a dohody uvedené v príslušnom Dodatku. V 
prípade rozporu medzi obsahom tejto Zmluvy a ktoroukoľvek jej prílohou, má prednosť 
ustanovenie tejto Zmluvy.  

 



 

25.8  Akékoľvek oznámenia alebo iná komunikácia, ktorá podľa tejto Zmluvy má byť urobená 
písomnou formou, sa musí urobiť doporučeným listom, zápisom do stavebného denníka, 
doručiť osobne, alebo prostredníctvom kuriéra. Účinky takéhoto oznámenia nastanú dňom 
jeho doručenia druhej strane. V prípade zmien alebo ukončenia tejto Zmluvy sa však 
vyžaduje písomná forma tak, ako ju definuje Občiansky zákonník. 

 
25.9  Táto Zmluva je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov Zmluvných strán bez 

ohľadu na to, či u niektorej zo strán tejto Zmluvy došlo k premene, zlúčeniu, splynutiu 
alebo rozdeleniu alebo k inej právnej skutočnosti, ktorý má podobný účinok. 

 
25.10  V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatným, alebo 

neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť tejto Zmluvy ako celku. Pre tento prípad 
sa Zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie 
nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie 
nahradzuje.  

 
24.11 Ak Zmluvná strana neuplatní ktorékoľvek svoje oprávnenie podľa tejto Zmluvy, alebo ak 

opomenie vyžiadať si plnenie ktoréhokoľvek z ustanovení tejto Zmluvy od druhej 
Zmluvnej strany, nebude sa to interpretovať ako súčasné alebo budúce zrieknutie sa 
(vzdanie sa) práva z tejto Zmluvy, ani to nebude mať vplyv na schopnosť Zmluvnej 
strany následne uplatňovať akékoľvek práva z tejto Zmluvy. 

 
25.12 Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na články, prílohy a body sú odkazmi na články, 

prílohy a body tejto Zmluvy. Nadpisy článkov v tejto Zmluve sú uvedené len v záujme 
lepšej prehľadnosti odkazov a nemajú žiaden vplyv na význam alebo interpretáciu 
ktorýchkoľvek jej ustanovení. 

 
25.13 Táto Zmluva v plnom rozsahu nahradzuje a ruší všetky prípadné predchádzajúce dohody 

Zmluvných strán nezávisle na ich forme. 
 
25.14  Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú v Zmluve uvedené nasledujúce prílohy:  
 
Príloha č. 1: Cena za Dielo 
Príloha č. 2:  Ocenený výkaz výmer  
Príloha č. 3:  Čestné prehlásenia + osvedčenia oprávnených osôb na výkon reštaurátorskej 

činnosti - reštaurátorov, členov Komory reštaurátorov v špecializáciách 
reštaurovania M1, S1, S6, S9, S12. 

 
25.15   Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, 

budú zverejnené na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.  
 
25.16 Táto Zmluva je vyhotovená v (4) štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z čoho 

každá Zmluvná strana obdrží po (2) dva podpísané exempláre.  
 
25.17  Zmluvné strany si Zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli a ako osoby oprávnené 

zaväzovať Zmluvné strany slobodne a vážne podpísali.  
 



 

 
V Bratislave,  dňa 24. 8. 2015        V Bratislave,ß dňa 24. 8. 2015  
 
 
Objednávateľ:                                                                     Zhotoviteľ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________    _____________________________ 
                   Ing. Igor Rintel               za Restauro s.r.o. konateľ spološnosti  
                          Predseda            Tomáš Lupták Akad. sochár 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
                          Podpredseda 



Cena za dielo 
 
 
 

Osoba podľa §7 ods.1: 
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike 
Názov predmetu zákazky: 
Bardejovské Suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej 
synagógy 
 
Obchodné meno uchádzača:   …..   Restauro s.r.o. 
Miesto, alebo sídlo uchádzača: ……Piata 3 , 831 01 Bratislava 
IČO: ................................................ 45 572 593 
Zapísaná: O.S. Bratislava1 - vložkačíslo 65805/B 
Zastúpená: Tomáš Lupták Akad. soch. 
tel.č., mob.č: 0903 246 241 
e-mail:  tomas.restauro@mail.t-com.sk 
 

 
V Bratislave dňa: 19. 6. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ……………............................................................                   
                                  Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu 

Celková cena 
v EUR bez DPH: 

 
                      451 013,00 EUR 
slovom: štyristopäťdesiatjednatisíctrinásť,- € 
 

 
Hodnota DPH: 
 

 
                        90 202,60 EUR 
slovom: deväťdesiattisícdvestodva,60€ 
 

 
Celková cena 
diela v EUR 
vrátane DPH: 
 

 
                      541 215,60 EUR 
slovom: päťstoštyridsaťjedentisícdvestopätnásť,60 € 
 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ  Restauro s.r.o. , Piata 3 , Bratislava

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

TL 19.06.2015

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 18 498,96 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2 Montáž 345 450,97 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00
3 PSV Dodávky 8 795,86 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00
4 Montáž 45 395,58 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5 "M" Dodávky 29 998,63 17 Ostatné 20 % 0,00
6 Montáž 2 873,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 451 013,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 451 013,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ 25 20 % 451 013,00 DPH 90 202,60

26 Cena s DPH (r. 23-25) 541 215,60

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Areál starej synangógy, Bardejov II

SO 01 Stará synagóga

 
Bardejov



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Areál starej synangógy, Bardejov II
Objekt: SO 01 Stará synagóga
Časť:  
JKSO:  

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: Restauro s.r.o. , Piata 3 , Bratislava
Dátum: 19.6.2015

Kód Popis Cena celkom DPH Cena s DPH
1 2 3 4 55

HSV Práce a dodávky HSV 363 949,935 72 789,987 436 739,922
1 Zemné práce 1 019,051 203,810 1 222,861
2 Zakladanie 12 718,436 2 543,687 15 262,123
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 13 801,901 2 760,380 16 562,281
4 Vodorovné konštrukcie 21 313,750 4 262,750 25 576,500
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 286 131,547 57 226,309 343 357,856
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 095,295 2 219,059 13 314,354
99 Presun hmôt HSV 17 869,955 3 573,991 21 443,946

PSV Práce a dodávky PSV 54 191,440 10 838,288 65 029,728
72. Zdravotechnika 4 741,000 948,200 5 689,200
762 Konštrukcie tesárske 16 029,732 3 205,946 19 235,678
764 Konštrukcie klampiarske 684,742 136,948 821,690
766 Konštrukcie stolárske 15 980,182 3 196,036 19 176,218
767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 538,150 1 307,630 7 845,780
772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 6 710,000 1 342,000 8 052,000
775 Podlahy vlysové a parketové 293,160 58,632 351,792
783 Dokončovacie práce - nátery 1 703,341 340,668 2 044,009
784 Dokončovacie práce - maľby 1 511,133 302,227 1 813,360
M Práce a dodávky M 32 871,625 6 574,325 39 445,950

21-M Elektromontáže 32 871,625 6 574,325 39 445,950
Celkom 451 013,000 90 202,600 541 215,600



ROZPOČET
Stavba: Areál starej synangógy, Bardejov II
Objekt: SO 01 Stará synagóga
Časť:  
JKSO:  

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Restauro s.r.o. , Piata 3 , Bratislava
Dátum: 19.6.2015

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Sadzba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 363 949,935
D 1 Zemné práce 1 019,051

1 K 001 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 22,009 12,560 276,433 20,0

"základ pod prístavbu"

(2,2*3+0,8+6,8)*0,8*1,2 13,632

"pod priečku puliš - kantorský kanceľ"5,08*0,8*1,2 4,877

"podstavec pod áron hakódeš"3,5 3,500

pásydo2000 Súčet 22,009

2 K 001 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 22,009 4,520 99,481 20,0

pásydo2000 22,009

Medzisúčet 22,009

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 22,009 0,998 21,965 20,0

pásydo2000 22,009

Medzisúčet 22,009

4 K 001 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 39,176 7,230 283,242 20,0

22,009*1,78 39,176

5 K 001 175101201 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 6,997 18,400 128,745 20,0

"okrasný kameň - riečny valúň - okapový chodník"

(21+13,985)*2*0,5*0,2 6,997

okrkameň Medzisúčet 6,997

6 M MAT 5833362301 Kameň okrasný - riečny valúň 16/32 t 10,496 19,930 209,185 20,0

okrkameň*1,5 10,496

D 2 Zakladanie 12 718,436

7 K 001
215901101 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a 

nesúdržných m2 209,400 0,312 65,333 20,0

P1 209,400

8 K 002
262301171 Vrty pre injektovanie vykonávané na povrchu vŕtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až 

horizont. v hornine III m 50,400 16,850 849,240 20,0

9 K 002
271521111

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm m3 2,272 36,000 81,792 20,0

(2,2*3+0,8+6,8)*0,8*0,2 2,272

10 K 002 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 41,880 31,023 1 299,243 20,0

P1*0,2 41,880

11 K 011 274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 m3 22,009 116,450 2 562,948 20,0



pásydo2000 22,009

12 K 002
281604221 Injektovanie nízkotlakové alebo vysokotlakové aktivovanými zmesami zostupné tlakom do 0, 6 

MPa m 50,400 5,500 277,200 20,0

13 M MAT 5891900101 Injekt. hmota liter 642,600 11,800 7 582,680 20,0

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 13 801,901
14 K 011 311231116 Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MC 10 m3 47,045 205,000 9 644,225 20,0

"vonkajší vchod"

(2,2*0,33*2+3,65*0,7)*7,575 30,353

(2,2*0,33*2,25+(1,7+0,8)*0,33)*4,825 11,862

Medzisúčet 42,215

"doplnenie muriva po vybúraní podláh"4,83 4,830

Medzisúčet 4,830

Súčet 47,045

15 K 011 311231119 Rekonštrukcia muriva podľa pôvodnej stavby, s využiím zachovanýchmateriálov m3 7,587 548,000 4 157,676 20,0

"v. č. 01"

5,08*1,79*0,5-0,96*2*0,5 3,587

Medzisúčet 3,587

"podstavec pod áron hakódeš"4 4,000

Medzisúčet 4,000

Súčet 7,587

D 4 Vodorovné konštrukcie 21 313,750
16 K 011 417321414 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 m3 2,717 148,000 402,116 20,0

"vonkajší vchod"

(2,2*0,33*2+3,65*0,7)*0,3"úr. +7,5 1,202

(2,2*0,33*2+3,65*0,7)*0,3"úr. 2,47 1,202

(2,2*0,33*0,3+(1,7+0,8)*0,33)*0,3 0,313

Medzisúčet 2,717

17 K 011 417351115 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 11,556 7,100 82,048 20,0

"vonkajší vchod"

(2,2*2+3,65)*0,3*2"úr. +7,5 4,830

(2,2*2+3,65)*0,3*2"úr. 2,47 4,830

(2,2*0,3+(1,7+0,8))*0,3*2 1,896

debvencov Medzisúčet 11,556

18 K 011 417351116 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 11,556 2,600 30,046 20,0

debvencov 11,556

19 K 011 417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 t 0,326 1 458,000 475,308 20,0

2,717*0,12 0,326

Medzisúčet 0,326

20 K 011 430321313 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 m3 1,238 126,000 155,988 20,0

"podesta"

1,1*1,1*0,15" úr. +0,82 0,182

3,2*2,2*0,15" úr. +2,29 1,056



Medzisúčet 1,238

21 K 011 430361821 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 t 0,149 1 640,000 244,360 20,0

1,239*0,12 0,149

22 K 011
431351121

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 8,250 18,000 148,500 20,0

"podesta"

1,1*1,1" úr. +0,82 1,210

3,2*2,2" úr. +2,29 7,040

Medzisúčet 8,250

23 K 011
431351122 Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych 

odstránenie m2 5,832 3,200 18,662 20,0

24 K 011
434121452 Osadzovanie schodiskových stupňov jednostranne zamurovaných do pripravených otvorov, 

drsných m 15,400 27,960 430,584 20,0

"vonkajšie schodisko"

"vstup na 2.NP"

1,1*4+1,1*10 15,400

Medzisúčet 15,400

25 M MAT 5838675601 Kamenný schod - cenová ponuka m 15,248 82,000 1 250,336 20,0

26 K 011 43412145P Rekonštrukcia kamenných schodov m 10,460 712,000 7 447,520 20,0

"vonkajšie schodisko"

"hlavný vstup"

2,3*3"-0,67 6,900

"schody do hlavnej sály"

1,78*2 3,560

Medzisúčet 10,460

27 K 321
465921112

Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 90 kg, hr.dosiek do 150 mm m2 293,194 5,100 1 495,289 20,0

metreraster*0,2 293,194

Medzisúčet 293,194

28 M MAT 5922854502 Prefa bet podložka štvorcová 200X200X60 ks 1 465,970 6,230 9 132,993 20,0

293,194/0,2 1 465,970

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 286 131,547

29 K 011
61146112P Reštaurovanie vnútornej omietky klenieb s presahom na steny na základe architektonicko - 

historického prieskumu m2 722,775 238,840 172 627,581 20,0

"odstraňovanie premalieb, dopĺňanie omietky, tmelenie do tvaru textúry, retuš"

"stropy"

"S01.01"3,8 3,800

"S01.02"35,5 35,500

"S01.03"2*3,14*2,3*2,3*4+2*3,14*2,3*1,5*2+2*3,14*1,9*0,8+0,9*11,7*2+0,9*12*2 228,422

"pri oknách"2*3,14*0,25*0,25*6+2*3,14*0,35*0,35*2 3,894

2*3,14*1*0,3*6"pri okne ozn.106" 11,304

2*3,14*0,8*0,3*2"pri okne ozn.106" 3,014

2*3,14*0,45*0,5*2"pri okne ozn.105" 2,826



2*3,14*0,5*0,5*1"pri dverách" 1,570

"S01.04"22,1 22,100

"P2"

"S01.05"2*3,14*2,5*2,5*2+2*3,14*2,5*1,4+0,745*5*2 107,930

1,11*(3,32+2,01+3,32) 9,602

Medzisúčet 429,962

"steny nad sanačnou omietkou v=3,5m"

"pre sanačné omietky"

"S01.03"(12,3+11,65+0,96+0,5)*2*3 152,460

0,9*4*4*3 43,200

Medzisúčet 195,660

"S01.5"(5,53*2+11,65)*3+(0,745*3+0,7795+1,11*6)*3 97,154

Súčet 722,775

30 K 011
612456211

Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou pre postrek m2 11,556 1,300 15,023 20,0

debvencov 11,556

31 K 011 612457223 Vnút. omietka pre historické budovy - nová m2 125,296 29,000 3 633,584 20,0

"novovymurované časti"

"SO1.01"(3+2,1)*2*(0,67+2,29) 30,192

"SO1.06"(3,66+2,1)*2*(7,575-2,47) 58,810

"vonkajšie schodisko"

(2,87+2,1+0,8+2,7)*4,285 36,294

Medzisúčet 125,296

32 K 014 612463331 Vnútorná sanačná omietka m2 406,794 56,900 23 146,579 20,0

vnsanomietka 406,794

33 K 014 622425627P Korunná rímsa rek. na zákl. historicko arch. výskumu bm 56,000 230,000 12 880,000 20,0

34 K 014 622425631P Rekonštrukcia šambrán okien na zákl. historicko arch. výskumu m2 5,000 140,000 700,000 20,0

35 K 011 622461182P Vonkajšia omietka rekonštrukcia m2 440,000 101,000 44 440,000 20,0

36 K 011 622461183P Vonkajšia omietka farebná úprava m2 471,000 26,000 12 246,000 20,0

37 K 011 622461184P Reštaurovanie slnečných hodín kpl 1,000 860,000 860,000 20,0

38 K 014 622462006 Vonkajšia sanačná omietka m2 244,300 63,600 15 537,480 20,0

(21+13,9)*2*3,5 244,300

Medzisúčet 244,300

39 K 011 642952110 Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2 ks 1,000 7,300 7,300 20,0

40 M MAT 6117100501 Drevené zárubne oprava rámové 100x197 cm ks 1,000 38,000 38,000 20,0

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 095,295

41 K 221
917732111 Osadenie chodník. obrub. betónového ležatého bez bočnou oporou z betónu prosteho tr. C 

10/12, 5 m 85,000 7,320 622,200 20,0

"okapový chodník - západná fasáda"

dldrenáže 85,000

42 M MAT 5922902941 Obrubník parkový 100/22/5 cm, sivá ks 85,000 3,362 285,770 20,0

43 K 221
918101111

Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 m3 7,438 107,230 797,577 20,0



0,25*0,35*85 7,438

44 K 003
941941031 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 

do 10 m m2 529,433 1,650 873,564 20,0

fasada 529,433

45 K 003 941941191 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 m2 529,433 0,860 455,312 20,0

fasada 529,433

46 K 003
941941831 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 

10m m2 529,433 1,000 529,433 20,0

(21+13,9)*2*(7,585) 529,433

fasada Medzisúčet 529,433

47 K 003 941955001 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 120,400 2,250 270,900 20,0

P1+P2-148 120,400

48 K 003
941955004

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m m2 148,000 5,000 740,000 20,0

"m. č. SO1.03"148 148,000

49 K 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 268,400 3,200 858,880 20,0

P1+P2 268,400

50 K 013
962032232 Postupná demontáž muriva s uchovaním pôvodných častí materiálu, potrebných pre 

zapacovanie do novej priečky m3 7,587 326,000 2 473,362 20,0

"v. č. 01"

"priečka deliaca puliš - kantorský kanceľ"

5,08*1,79*0,5-0,96*2*0,5 3,587

Medzisúčet 3,587

"podstavec pod áron hakódeš"4 4,000

Medzisúčet 4,000

Súčet 7,587

51 K 013 963022819 Búranie kamenných schodiskových stupňov zhotovených na mieste,  - 0,11200t m 12,000 2,500 30,000 20,0

"hl. vstup do synagógy"

4*3 12,000

Medzisúčet 12,000

52 K 013
975011231 Podperná výdreva základového muriva pri v. výmur. do 2 m, hr. muriva do 600 mm, dĺžky 

podch. 1-5 m m 5,080 56,200 285,496 20,0

53 K 013
978015271 Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %,  -

0,05600t m2 297,500 1,400 416,500 20,0

dldrenáže*3,5 297,500

54 K 013 978021191 Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %,  -0,06100t m2 203,397 5,000 1 016,985 20,0

"búraná stena"

"v. č. 01"

(5,08*2,63*0,5-0,96*2*0,5)*2 11,440

Medzisúčet 11,440

"pre sanačné omietky"

"S01.02"5,08*2,63+(1,17+6,87)*2,63*2+1,12*2*2,1 60,355

"S01.03"(12,3+11,65+0,96+0,5)*2*3,5+(0,5+0,9)*2*0,5*6+(0,65+0,9)*2*0,5*2 189,370

(0,795+0,95)*2*0,96+(0,5+0,8)*2*0,4 4,390



0,9*4*4*3,5"stĺpy 50,400

"S01.04"(5,13+4,31*2)*2,63+1,185*1,2*2+(0,96+0,795)*2*0,6 41,113

Medzisúčet 345,628

"S01.5"(5,53+11,65)*2*1,21+0,85*1,12*2+1,12*1,6*2+0,55*2*2*1,21 49,726

vnsanomietka Súčet 406,794

406,794*0,5 203,397

55 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 52,916 10,500 555,618 20,0

56 K 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 211,664 0,400 84,666 20,0

57 K 013 97908112P Poplatok za skládku - "O" Ostatný odpad t 52,916 7,300 386,287 20,0

58 K 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 52,916 7,000 370,412 20,0

59 K 013 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 52,916 0,800 42,333 20,0

D 99 Presun hmôt HSV 17 869,955

60 K 011
998011001

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m t 1 901,059 9,400 17 869,955 20,0

D PSV Práce a dodávky PSV 54 191,440
D 72. Zdravotechnika 4 741,000

61 K PK 72 Zdravotechnika kpl 1,000 4 741,000 4 741,000 20,0

D 762 Konštrukcie tesárske 16 029,732
62 K 762 762522812 Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm,  -0.03000t m2 268,400 2,240 601,216 20,0

P1+P2 268,400

63 K 762 762524104 Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien m2 209,400 4,350 910,890 20,0

"P1"

"S01.01"3,8 3,800

"S01.02"35,5 35,500

"S01.03"148 148,000

"S01.04"22,1 22,100

P1 Medzisúčet 209,400

64 M MAT 6119172101 Podlahová palubovka hr. 30 s povrchovou úpravou m2 244,244 26,810 6 548,182 20,0

(P1)*1,08 226,152

Medzisúčet 226,152

65 K 762 762524105 Reštaurovanie celej podlahy včítane podhľadu s dodávkou materiálu m2 59,000 84,000 4 956,000 20,0

"P2"

"S01.05"59 59,000

P2 Medzisúčet 59,000

66 K 762 762526110 Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm m2 209,400 3,200 670,080 20,0

P1 209,400

67 M MAT
6051010200 Drevo ihličnaté doskové neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I 13-15x60-

130 m3 7,916 230,000 1 820,680 20,0

"P1"

"S01.01"(2,9/0,6+1)*1,5+(1,5/0,6+1)*2,9 18,900

"S01.02"(5,08/0,6+1)*6,87+(6,87/0,6+1)*5,08 128,282

"S01.03"(21/0,6+1)*13,685+(13,985/0,6+1)*21 1 003,135

"S01.04"(5,13/0,6+1)*4,31+(4,31/0,6+1)*5,13 83,141



"P2"

"S01.05"(5,53/0,6+1)*11,68+(11,68/0,6+1)*5,53 232,511

metreraster Medzisúčet 1 465,969

metreraster*0,05*0,1*1,08 7,916

Medzisúčet 7,916

68 K 762 998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 116,152 4,500 522,684 20,0

D 764 Konštrukcie klampiarske 684,742
69 K 764 764359344 Montáž žľabov pododkvapových - háky polkruhové pre žľab rš 700 mm ks 10,000 1,400 14,000 20,0

70 M MAT 5534431004 Žľabový hák vrátane hlavice ks 10,000 25,300 253,000 20,0

71 K 764 764359345 Montáž žľabov pododkvapových - ozdobné hlavice rš 700 mm ks 12,000 1,260 15,120 20,0

72 M MAT 5534431003 Ozdobná hlavica žľabového háku ks 12,000 14,500 174,000 20,0

73 K 764 764710470 Oplechovanie parapetov z plechu  do rš. 420 mm m 12,670 17,000 215,390 20,0

"ozn. K01"1,3 1,300

"ozn. K02"1,2 1,200

"ozn. K03"1,35 1,350

"ozn. K04"0,94 0,940

"ozn. K05"1,33 1,330

"ozn. K06"1,33 1,330

"ozn. K07"1,33 1,330

"ozn. K08"1,3 1,300

"ozn. K09"1,27 1,270

"ozn. K10"1,32 1,320

Medzisúčet 12,670

74 K 764 998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 6,616 2,000 13,232 20,0

D 766 Konštrukcie stolárske 15 980,182
75 K 766 766651224 Montáž a obnova dverí vrátane kovania a  povrchovej úpravy1900/2200 ks 1,000 4 380,000 4 380,000 20,0

"dvere je potrebné umelecko - remeselne obnoviť"

"ozn. 100"1 1,000

76 K 766
766651225

Montáž a dodávka dverí 1550/1220 vrátane zárubne, kovania a povrchovej úpravy ks 1,000 4 260,000 4 260,000 20,0

"kópia pôvodných pod dohľadom reštavrátora"

"ozn. 101"1 1,000

77 K 766 766651226 Montáž a dodávka dverí vrátane zárubne, kovania a povrchovej úpravy ks 1,000 2 960,000 2 960,000 20,0

"kópia pôvodných pod dohľadom reštavrátora"

"ozn. 102"1 1,000

78 K 766 766651230 Montáž a dodávka dverí vrátane zárubne, kovania a povrchovej úpravy ks 1,000 2 810,000 2 810,000 20,0

"kópia pôvodných pod dohľadom reštavrátora"

"ozn. 103"1 1,000

79 K 766 766651252 Dodávka a montáž okna s povrchovou úpravou a kovaním ks 1,000 1 479,000 1 479,000 20,0

"pod dohľadom reštaurátora - západná stena pulišu"1 1,000

80 K 766 998766202 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 113,977 0,800 91,182 20,0

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 538,150
81 K 767 76722121P Reštaurovanie kovaného zábradlia m 8,600 752,000 6 467,200 20,0



"pri dverách ozn.101"

1,1 1,100

"bíma"7,5 7,500

Medzisúčet 8,600

82 K 767
998767202

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 64,500 1,100 70,950 20,0

D 772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 6 710,000
83 K 782 772506280 Reštaurovanie kamennej dlažby s dodávkou materiálu m2 10,000 538,000 5 380,000 20,0

"bíma"10 10,000

84 K 782 772506281 Odstraňovanie premalieb na kamennej platni ks 1,000 420,000 420,000 20,0

"kamenná platňa s nápisom (chronostich)"1 1,000

85 K 782 772506282 Konsolidácia hmoty kameňa ks 1,000 240,000 240,000 20,0

"kamenná platňa s nápisom (chronostich)"1 1,000

86 K 782 772506283 Dopĺňanie hmoty kameňa do tvaru a štruktúry ks 1,000 400,000 400,000 20,0

"kamenná platňa s nápisom (chronostich)"1 1,000

87 K 782 772506284 Retuš kameňa ks 1,000 270,000 270,000 20,0

"kamenná platňa s nápisom (chronostich)"1 1,000

D 775 Podlahy vlysové a parketové 293,160

88 K 775
775552111

Podložka vyrovnávacia a tlmiaca penová Mirelon hr. 3 mm pod plávajúce podlahy m2 209,400 1,400 293,160 20,0

P1 209,400

D 783 Dokončovacie práce - nátery 1 703,341
89 K 783 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB m2 608,336 2,800 1 703,341 20,0

"náter stropu na úrovni +2,29 po vybúraní podláh"

"SO1.05"59 59,000

"náter krovu"549,336 549,336

Medzisúčet 608,336

D 784 Dokončovacie práce - maľby 1 511,133
90 K 784 784441131 Maľby na sanačné omietky - historické budovy m2 532,089 2,840 1 511,133 20,0

"steny"

vnsanomietka 406,794

"novovymurované časti"

"SO1.01"(3+2,1)*2*(0,67+2,29) 30,192

"SO1.06"(3,66+2,1)*2*(7,575-2,47) 58,810

"vonkajšie schodisko"

(2,87+2,1+0,8+2,7)*4,285 36,294

Medzisúčet 532,089

D M Práce a dodávky M 32 871,625
D 21-M Elektromontáže 32 871,625

91 K 921 210190000 Montáž rozvádzača ks 1,000 11,000 11,000 20,0

92 M MAT 3570192129 Dodávka rozvádzača ks 1,000 49,500 49,500 20,0

93 K 921 210200010 Svietidlá montáž kpl 1,000 894,000 894,000 20,0

94 M MAT 348015941 Svietidlá dodávka kpl 1,000 27 119,125 27 119,125 20,0

95 K 921 210220110 Bleskozvod montáž kpl 1,000 755,000 755,000 20,0



96 M MAT 1561523599 Bleskozvod dodávka kpl 1,000 671,000 671,000 20,0

97 K 921 210800110 Montáž hrubých rozvodov a spínačov kpl 1,000 918,000 918,000 20,0

98 M MAT 3410109701 Dodávka hrubých rozvodov a spínačov kpl 1,000 2 159,000 2 159,000 20,0

99 K 921 210800119 Revízia a revízna správa kpl 1,000 295,000 295,000 20,0

Celkom 451 013,000



 

 
                                      
                                                                                                                                                   
 
 

 
 

  
 

 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

       
 
 
 
          Dole podpísaný Akad. sochár Tomáš Lupták, Štefánikova 889/31, 811 05 Bratislava, 
zapísaný v zozname členov Komory reštaurátorov so sídlom v Bratislave čestne vyhlasujem:  

         Že v prípade úspechu a podpísania zmluvy s investorom budem 
uchádzačovi Restauro s.r.o. , Piata 3, 831 01 Bratislava k dispozícii  počas celej doby 
realizácie diela „reštaurovanie kamenných a drevených architektonických článkov 
štukovej výzdoby a súvisiacich omietok” , na predmete zákazky: „Bardejovské 
Suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy ” 
 
 
 
 
Čestné vyhlásenia sa vydávajú pre Verejného Obstarávateľa  –  Ústredný zväz židovských 
náboženských obcí v SR , Panenská 4, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto , 
Slovensko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa: 20.05. 2015                                             Akad. sochár Tomáš Lupták                                                      



 

 
                                      
                                                                                                                                                   
 
 

 
 

  
 

 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

       
 
 
 
          Dole podpísaný Akad. sochár Jozef Lupták, Kremeľská 896/83, 84110 Bratislava, 
zapísaný v zozname členov Komory reštaurátorov so sídlom v Bratislave čestne vyhlasujem:  

         Že v prípade úspechu a podpísania zmluvy s investorom budem 
uchádzačovi Restauro s.r.o. , Piata 3, 831 01 Bratislava k dispozícii  počas celej doby 
realizácie diela na reštaurátorskej realizácii kovových prvkov, na predmete zákazky: 
„Bardejovské Suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy ” 

 
 
 
 
Čestné vyhlásenia sa vydávajú pre Verejného Obstarávateľa  –  Ústredný zväz židovských 
náboženských obcí v SR , Panenská 4, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto , 
Slovensko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa: 20.5. 2015                                             Akad. sochár Jozef Lupták                                                      



 

 
                                      
                                                                                                                                                   
 
 

 
 

  
 

 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

       
 
 
 
          Dole podpísaný Mgr. Peter Gomboš Akad. mal-rest., Užhorodská 1037/15, 040 01 
Košice, zapísaný v zozname č lenov Komory reštaurátorov so sídlom v Bratislave čestne 
vyhlasujem:  

         Že v prípade úspechu a podpísania zmluvy s investorom budem 
uchádzačovi Restauro s.r.o. , Piata 3, 831 01 Bratislava k dispozícii  počas celej doby 
realizácie diela „reštaurovanie nástenných malieb a historických omietok” , na predmete 
zákazky: „Bardejovské Suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej 
synagógy ” 

 
 
 
 
Čestné vyhlásenia sa vydávajú pre Verejného Obstarávateľa  –  Ústredný zväz židovských 
náboženských obcí v SR , Panenská 4, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto , 
Slovensko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa: 21.05. 2015                                Mgr. Peter Gomboš Akad. mal-rest. 









DODATOK č. 1 K ZMLUVe O DIELO č. 1 B 2015         
 

Uzatvorený v súlade  
so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a  
s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov  
 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

!
1.1 Objednávateľ:  
Názov: Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike 
Sídlo: Panenská 4, 811 03 Bratislava 
IČO: 00179221 
DIČ: 2021009298 
IČ pre DPH: SK2021009298 
bankové spojenie: 4040326329/3100 
Osoba oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Ing. Igor Rintel, predseda 
- vo veciach technických: Martin Kornfeld  
Tel.: 02/544 121 67 
E-mail: office@uzzno.sk 
(ďalej len „Objednávateľ“)  
 
a  
1.2 Zhotoviteľ:  
Obchodné meno: Restauro s.r.o.  
Sídlo: Piata 3, 831 01 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Tomáš Lupták Akad. sochár 
Osoba oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných: Tomáš Lupták Akad. sochár 
- vo veciach technických: Tomáš Lupták Akad. sochár 
IČO: 45 572 593  
IČ DPH: SK2023057267 
Bankové spojenie: TatraBanka a.s.  
Číslo účtu: 2921839248/1100  
Tel.: 0903 246 241  
E-mail: tomas.restauro@mail.t-com.sk  
(ďalej len „Zhotoviteľ")  
 
(ďalej len “Zmluvné strany” a ktorákoľvek z nich ďalej len “Zmluvná strana”) 
 
 
V dole uvedenom mieste a case. V súlade s článkom XIII. Zabezpečenie záväzkov a  
s článkom XVII. Ostatné práva a povinnosti Zhotoviteľa, bod 17.2 zmluvy o dielo sa 
zmluvné strany dohodli na doplnení zmluvy o dielo č.1 B 2015 zo dňa 24. 8. 2015 
takto: 
!



Článok XIII. 
Zabezpečenie záväzkov 

!

13.1 Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty od Zhotoviteľa v 
prípade, ak 
13.1.4 Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 17.2 tejto Zmluvy, a to vo výške 1% 
z Ceny za Dielo bez DPH; 

 

V Bratislave,  dňa 24. 8. 2015        V Bratislave, dňa 24. 8. 2015  
 
 
Objednávateľ:                                                                     Zhotoviteľ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________          _____________________________ 
                   Ing. Igor Rintel                    za Restauro s.r.o. konateľ spološnosti  
                          Predseda                 Tomáš Lupták Akad. sochár 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
                    Podpredseda 
!


