
Zmluva o dielo č. OV5/2022 
uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „zmluva“) 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  

Obchodné meno:   Mesto Námestovo 

Sídlo:     Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo  

V zastúpení štatutárneho zástupcu:   Milan Hubík, primátor mesta 

Bankové spojenie:   PRIMA banka Slovensko a.s 

Číslo účtu:    4001016002/5600  

IČO:      00314676 

DIČ:       

IČ DPH:       

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „obstarávateľ“)  

 

a 

Dodávateľ:  

Názov:      2021 s.r.o.    

Sídlo:      Anenská 3, 811 05 Bratislava 

Štatutárny orgán:    Ondrej Marko, konateľ 

Oprávnený na vecné  

a obchodné rokovania:   Ondrej Marko, konateľ 

     Peter Lényi, konateľ 

IČO:      48 159 476 

IČ DPH:     SK2120107484 podľa § 4 

IBAN:      SK11 1100 0000 0029 4700 5321 

Zapísaný v:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 

 sro, vložka č.: 104678/B 

 

(ďalej len „dodávateľ“; objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ a jednotlivo 

„zmluvná strana“) 

 

Preambula 

 

Táto zmluva je zmluvným vzťahom na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ZVO), kde Objednávateľom je verejný obstarávateľ 

a Dodávateľom je úspešný uchádzač. Verejný obstarávateľ použil pri verejnom obstarávaní postup 

podľa §117 ZVO. 

 

Identifikácia verejného obstarávania: 

• Názov zákazky: Vypracovanie prípravnej dokumentácie - overovacej štúdie pre Dom kultúry 
 

 

 



Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa v rozsahu a za podmienok stanovených v zmluve 

dodať pre objednávateľa predmet zákazky s názvom „Vypracovanie prípravnej 

dokumentácie - overovacej štúdie pre Dom kultúry“, ktorého špecifikácia je uvedená v 

prílohe č. 1 zmluvy a ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej aj „predmet zmluvy“).  

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za dodanie služby cenu podľa článku III 

zmluvy.  

3. Osobné konzultácie vedúceho projektu, prípadne kľúčových projektantov so zamestnancami 

alebo poverenými osobami obstarávateľa súvisiace s prerokovaním podrobností 

k projektovej dokumentácii podľa požiadavky obstarávateľa sa uskutočnia v jeho priestoroch 

v Námestove alebo podľa dohody zmluvných strán. 

Článok II 

Čas, miesto plnenia a spôsob plnenia zmluvy 

 

1. Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy riadne a včas. Predmet zmluvy je dodaný a 

odovzdaný riadne, ak spĺňa všetky požiadavky podľa zmluvy, podľa pokynov objednávateľa a 

zodpovedá účelu sledovanému zmluvou. Predmet zmluvy musí byť odovzdaný v kvalite 

stanovenej objednávateľom, v súlade s technickými normami, právnymi predpismi a bez vád, 

ktoré by mohli mať za následok vznik škody a/alebo inej ujmy na strane objednávateľa alebo 

tretej osoby.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať a odovzdať predmet zmluvy objednávateľovi v termíne: 

• Max. do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

3. Miestom odovzdania predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa, pokiaľ objednávateľ neurčí 

inak, o čom je povinný dodávateľa v dostatočnom časovom predstihu, nie kratšom ako 2 

(dva) pracovné dni písomne informovať.  

4. Dodávateľ na odovzdanie predmetu zmluvy vyzve objednávateľa e-mailom alebo písomne 

najmenej 24 (dvadsaťštyri) hodín vopred na jeho prevzatie.  

5. Objednávateľ je povinný riadne dodaný predmet zmluvy prevziať. Predmet zmluvy je 

prevzatý objednávateľom momentom podpísania preberacieho protokolu. Zodpovednosť 

dodávateľa za vady predmetu zmluvy podľa príslušných právnych predpisov nie je jeho 

odovzdaním dotknutá. Na podpis preberacieho protokolu, ako aj ďalších čiastkových 

protokolov za objednávateľa je osoba oprávnená na vecné a obchodné rokovania uvedená v 

identifikačných údajoch zmluvných strán.  

6. Objednávateľ nie je povinný prevziať predmet zmluvy, ktorý nie je dodaný riadne. V tom 

prípade je objednávateľ povinný do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa odmietnutia 

prevzatia zaslať dodávateľovi pripomienky k predmetu zmluvy. Dodávateľ je povinný do 10 

(desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia pripomienok objednávateľa predmet zmluvy 

bezodplatne upraviť v súlade s pripomienkami zaslanými objednávateľom. Pripomienkou 

objednávateľa sa rozumie pripomienka k vecnej (kvalitatívnej) stránke predmetu zmluvy tak, 

aby zodpovedala požiadavkám uvedeným v tejto zmluve, pokynom objednávateľa a účelu 

sledovanému zmluvou. 

 

 



Článok III 

Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 

 

1. Cena za predmet zmluvy podľa článku I. a špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy je 

výsledkom verejného obstarávania definovaného v Preambule a je v súlade so zákonom NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:  

 

12 450 Eur bez DPH 

(slovom: dvanásťtisíc štyristo päťdesiat), .t.j. 

 

14 940 Eur s DPH 

 (slovom: štrnásťtisíc deväťsto štyridsať) 

 

2. Cena podľa odseku 1 je konečná. Dodávateľ   je*/nie je*  podľa príslušných právnych 

predpisov Slovenskej republiky platiteľom DPH.   (*nehodiace sa preškrtnúť) 

3. Cena podľa odseku 1 zahŕňa aj všetky náklady súvisiace s dodaním a odovzdaním predmetu 

zmluvy.  

4. Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dodaný predmet zákazky najskôr deň nasledujúci po 

protokolárnom odovzdaní predmetu zmluvy. 

5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa.  

6. Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo 

neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej 

alebo novej faktúre plynie nová 30 - dňová lehota splatnosti od jej doručenia 

objednávateľovi.  

Článok IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ je povinný pri dodaní a odovzdaní predmetu zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou, v súlade so záujmami objednávateľa, ktoré pozná alebo musí poznať pri 

vynaložení odbornej starostlivosti a riadiť sa pokynmi objednávateľa, ibaže sú v rozpore s 

platnými právnymi predpismi alebo účelom zmluvy.  

2. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 

záväzkov a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia 

účelu sledovaného zmluvou alebo sú podľa názoru dodávateľa nevyhnutné na riadne plnenie 

záväzkov podľa zmluvy.  

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri dodaní a odovzdaní 

predmetu zmluvy, najmä poskytnúť dodávateľovi na požiadanie všetky podklady, ktoré sú 

podľa dodávateľa nevyhnutné pre dodanie a odovzdanie predmetu zmluvy. Objednávateľ 

zodpovedá za správnosť a úplnosť ním poskytnutých podkladov. S poskytnutými podkladmi 

dodávateľ nie je oprávnený nakladať inak ako za účelom dodania a odovzdania predmetu 

zmluvy, najmä ich sprístupniť tretím osobám, a to ani po zániku/ naplnení účelu zmluvy. Po 



naplnení účelu ich držania je dodávateľ povinný bez predchádzajúcej výzvy objednávateľa ich 

tomuto vrátiť.  

4. Objednávateľ je povinný včas informovať dodávateľa o všetkých skutočnostiach potrebných 

na zabezpečenie úspešného plnenia záväzkov podľa zmluvy.  

5. Dodávateľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom 

zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne dodanie a odovzdanie 

predmetu zmluvy.  

6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za riadne a včasné dodanie a odovzdanie 

predmetu zmluvy cenu podľa článku III zmluvy.  

7. Licenčné podmienky budú v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. - Autorského zákona.  

Článok V 

Záväzok mlčanlivosti 

 

1. Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany pre splnenie predmetu zmluvy navzájom poskytli 

pri uzavretí zmluvy a po uzavretí zmluvy sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie 

tretej osobe môže zmluvná strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej 

zmluvnej strany. Uvedené informácie sa zaväzuje chrániť ako vlastné, využívať ich len v 

súvislosti s plnením predmetu zmluvy, nezneužívať a nesprístupniť ich tretím osobám.  

2. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu.  

3. Povinnosť objednávateľa sprístupniť informácie podľa príslušných predpisov nie je týmto 

ustanovením dotknutá.  

Článok VI 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

 

1. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním predmetu zmluvy zaplatí dodávateľ 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny logického celku predmetu zmluvy za 

každý, aj začatý deň omeškania. Do času omeškania sa nezapočítajú dni od predloženia 

predmetu zmluvy na prevzatie po jeho vrátenie s pripomienkami podľa článku II zmluvy.  

2. Pre prípad omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za predmet zmluvy sa strany 

dohodli na úrokoch z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 

omeškania. Do času omeškania sa nezapočítajú dni od predloženia predmetu zmluvy na 

prevzatie po jeho vrátenie s pripomienkami podľa článku II zmluvy.  

3. V prípade, že ešte v čase plnenia bude objednávateľ dôvodne pochybovať o riadnom a 

včasnom dodaní predmetu zmluvy dodávateľom a dodávateľ v lehote určenej 

objednávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 (tri) pracovné dni, neposkytne 

objednávateľovi dostatočné záruky riadneho a včasného dodania predmetu zmluvy, je 

objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Inak je objednávateľ oprávnený odstúpiť od 

zmluvy, ak je dodávateľ v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy najmenej 30 (tridsať) dní a 

omeškanie nie je spôsobené v dôsledku správania sa objednávateľa.  

4. Konanie dodávateľa, pre ktoré bude objednávateľ postupovať podľa odseku 3 prvej vety 

tohto článku zmluvy, následkom ktorého odstúpi od zmluvy, je považované za podstatné 

porušenie povinností na strane dodávateľa. Pre prípad uvedeného podstatného porušenia 

zmluvy si zmluvné strany dohodli samostatnú sankciu - zmluvnú pokutu, ktorú je povinný 

zaplatiť dodávateľ objednávateľovi. Výška zmluvnej pokuty sa bude rovnať preukázateľne 

vynaloženými nákladmi zo strany objednávateľa, ktoré vynaložil v súvislosti so  zabezpečením 



dodania predmetu zmluvy. Rovnako ako náklady na sanovanie stavu – dodávka predmetu 

zmluvy inou osobou. Dodávateľ je povinný zaplatiť vyúčtovanú zmluvnú pokutu najneskôr do 

30 dní odo dňa, kedy bol k tomuto vyzvaný a zmluvná pokuta vyúčtovaná. 

Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že v tomto bode upravená zmluvná pokuta nie je 

pokutou podľa bodu 1., tohto článku , ale samostatne dohodnutou sankciou. 

5. Právo na plnenie a odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku nevznikne, pokiaľ povinná 

strana preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené prípadom vyššej moci.  

6. Zmluvné pokuty sú splatné 30. (tridsiatym) dňom odo dňa, kedy došlo k porušeniu 

povinností, na ktoré sa vzťahujú.  

7. Objednávateľ má popri zmluvných pokutách dohodnutých ako samostatných sankciách 

zmluvnými stranami nárok aj na náhradu jemu spôsobených škôd, ktoré nie sú vyššie 

uvedenými ustanoveniami dotknuté a ich uplatnenie sa bude riadiť príslušnou zákonnou 

právnou úpravou. 

Článok VII 

Doručovanie a komunikácia zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie 

potrebné pre realizáciu zmluvy.  

2. Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených 

osôb - štatutárnych orgánov zmluvných strán, resp. osôb oprávnených na vecné a obchodné 

rokovania.  

3. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa realizácie zmluvy musia byť 

vykonané v písomnej podobe a druhej zmluvnej strane doručené buď osobne alebo 

doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v 

záhlaví zmluvy, ak nie je ustanovené alebo zmluvnými stranami dohodnuté inak. Písomnú 

formu považujú zmluvné strany za zachovanú aj v prípade elektronickej komunikácie (e-mail). 

4. V prípade pochybností ohľadom času doručenia sa oznámenie považuje za doručené tretím 

dňom po jeho preukázateľnom odoslaní, v prípade oznámenia doručeného osobne dňom 

osobného doručenia. Podanie urobené elektronickou cestou sa považuje za doručené dňom 

jeho prijatia na adresu druhej zmluvnej strany.  

5. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. 

6. Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto aj 

deň: 

a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,  

b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo  

c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 

odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná obdobná poznámka, ktorá podľa 

poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky. 

Článok VIII 

Záväzok bezpečnosti 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje:  

a) využiť technické, organizačné a právne podmienky v informačných systémoch 

verejnej správy tak, aby nebola narušená bezpečnosť informačného systému verejnej 

správy a bezpečnostná politika objednávateľa,  



b) dodržiavať bezpečnostné požiadavky na poskytované plnenie definované 

objednávateľom, a  

c) zabezpečiť zamedzenie prístupu tretích osôb ku všetkým údajom informačného 

systému verejnej správy, ktoré objednávateľ považuje za aktíva a bezodkladne 

informovať objednávateľa o bezpečnostných incidentoch s potenciálnym negatívnym 

dopadom na aktíva objednávateľa.  

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia bezpečnostných požiadaviek 

vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so dodávateľom.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje uchovať v tajnosti všetky informácie tvoriace obchodné tajomstvo 

dodávateľa podľa § 17 Obchodného zákonníka, o ktorých získal vedomosť v súvislosti s 

uskutočnením predmetu plnenia po dobu trvania tejto zmluvy, ako i po jej skončení.  

Článok IX 

Ostatné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

2. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať výlučne formou písomných číslovaných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami.  

3. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky 

spory, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.  

4. Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) rovnopisy pre objednávateľa a 2 

(dva) rovnopisy pre dodávateľa.  

5. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak 

sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, 

zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá 

hospodárskym účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy, ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili 

platne uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá 

vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez 

omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez 

akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.  

8. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: 

Príloha č.1. Špecifikácia predmetu zákazky 

Príloha č.2. Zoznam subdodávateľov 

 

 

V ......................., dňa...........................    V Bratislave, dňa 11.5. 2022 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za dodávateľa: Ondrej Marko, konateľ  



Špecifikácia predmetu zákazky 

príloha č.1. k zmluve o dielo na predmet zákazky:  

Vypracovanie prípravnej dokumentácie - overovacej štúdie pre Dom kultúry, Námestovo 

 

Predmetom zmluvy je vypracovanie predprípravnej dokumentácie - overovacej štúdie(3 varianty), 

architektonickej štúdie (1 variant) na riešenie Domu kultúry v Námestove vrátane 3D modelu 

súčasného stavu, stručného statického a stavebnotechnického prieskumu. 

ZADANIE: 

Overiť v rámci návrhov komplexnú rekonštrukciu DK v Námestove v 3 variantoch: 

VARIANT A. nadstavba - vytvoriť v rámci Domu kultúry nový priestor pre kultúrne a spoločenské akcie 

o kapacite min. 100 ľudí (napr. rodinné oslavy, besedy, stužkové, svadby, malá klubová scéna...)  

VARIANT B. prístavba/dostavba - vytvoriť v rámci Domu kultúry nový priestor pre kultúrne a 

spoločenské akcie o kapacite min. 100 ľudí (napr. rodinné oslavy, besedy, stužkové, svadby, malá 

klubová scéna...) 

VARIANT C. rekonštrukcia DK v súčasnom objeme (prípadne s minimálnou prístavbou) - 

preusporiadaním priestorov vytvoriť v rámci existujúceho  objemu budovy (prípadne jeho 

malého navýšenia) multifunkčný priestor (menší ako v predchádzajúcich 2 variantoch), ktorý by slúžil 

na menšie kultúrne akcie (pre 50 - 100 ľudí v hľadisku) - komorné tanečné vystúpenia, rodinné oslavy, 

prednášky, ... 

ROZSAH ZADANIA: 

• geodetické zameranie okolitého terénu pre osadenie existujúcej budovy. Okolitý terén bude 

následne zohľadnený v overovacej štúdii. Zameranie (overenie) skutkového stavu na základe 

pôvodnej projektovej dokumentácie. 

• v rámci overovacej štúdie vypracovať stručný stavebnotechnický a statický prieskum 

existujúceho objektu (vypracovaný autorizovaným statikom) s nasledovným rozsahom: 

 - opis konštrukčného systému s náčrtom možností nadstavby/prístavby 

 - definovanie toho, čo je potrebné posúdiť preveriť, zosilniť pri danej alternatíve 

 - konzultácie pri vypracovaní štúdie 

• 3D model súčasného stavu (podľa výkresov pôvodnej projektovej dokumentácie a skutkovým 

overením priestorov) 

• statický a stavebnotechnický prieskum a 3D model súčasného stavu môžu byť súťažnými 

pomôckami v prípade vyhlásenia architektonickej súťaže 

• jedno riešenie, ktoré bude v komunikácii s mestom vyhodnotené z architektonického, 

technického a prevádzkového hľadiska ako najlepšie bude dopracované do architektonickej 

štúdie, vrátane 2 profesionálnych vizualizácií, výpočtu predpokladaných investičných 

nákladov (v spolupráci s rozpočtárom) 

 

  



ĎALŠIE PODNETY K SPRACOVANIU: 

Hlavný vstupný priestor z Hviezdoslavovho námestia: 

- prispôsobiť nárokom súčasnej kultúrnej inštitúcie 21. storočia 

- exteriér - predpolie Domu kultúry: propagačné panely pre kultúrne akcie, mobiliár, osvetlenie + 

zelená plocha (revitalizácie, kultivácia) zelenej plochy pred knižnicou (letná terasa, čitáreň, detské 

ihrisko a pod.), nájsť najvhodnejšiu pozíciu pre vytvorenie (dočasného) exteriérového stage-u so 

zastrešením (cca 6m x 4m)  

- riešenie závetria pred hlavným vstupom (napr. pergola vrátane osvetlenia, svetelnej reklamy Domu 

kultúry a priestoru na propagáciu akcií) 

- vestibul Domu kultúry – riešenie interiéru, dispozičné a materiálové, ktoré zodpovedá nárokom 

kultúrnej inštitúcie – pokladňa, šatne pre divákov, eventuálne pokladňa spojená s malým suvenír 

shopom – využitie priestorov v parteri, ktoré sú v súčasnosti v komerčnom nájme. 

 

Malá klubová scéna: 

- Multifunkčný  priestor určený pre malé a alternatívne javiskové formy (klubové koncerty, diskusie, 

prednášky a komunitné aktivity), zároveň pre spoločenské udalosti (svadby, kary, konferencie) – 

mobilné javisko/ tanečný parket, hľadisko/sedenie hostí (cca 100 sediacich divákov/stolujúcich hostí) 

- tento priestor by mal disponovať prevádzkovou nadväznosťou na  

1. samostatnú kaviareň/bar, sedenie pre cca 40 ľudí (Bar s nápojovou časťou, prípravou rýchleho 

občerstvenia,  zázemím, malou kuchyňou, skladom a letnou terasou) 

2. cateringová ohrevná kuchyňa – chladenie/ ohrievanie dovezených pokrmov a nápojov - použitie v 

prípadoch spoločenských akcií 

3. Vlastný sklad (stoly, stoličky, a pod.) a hygienické zázemie pre návštevníkov (existujúce/nové WC) 

- multifunkčný priestor pre malé javiskové formy, spoločenské akcie, výstavy, klubové koncerty, 

diskusie, prednášky a komunitné aktivity vrátane zázemia pre gastro, sklady, bar a hygienické 

zázemie 

- hľadanie najvhodnejšieho umiestnenia v rámci budovy s ohľadom na nezávislosť prevádzky  

- navrhované riešenie by malo umožňovať súbežné konanie akcií v kinosále aj v novonavrhovanom 

priestore  

- overiť prepojenie s exteriérom – samostatný vstup do tohoto prevádzkového bloku a kultivácia 

priľahlých exteriérových plôch (letná terasa, čitáreň, detské ihrisko apod.) 

 

Celková rekonštrukcia a kultivácia interiérových priestorov Domu kultúry: 

- návrh jednotného konceptu interiéru, ktorý bude následne dopracované v ďalších stupňov 

projektovej dokumentácie 

 

Overiť priestorové a technické možnosti: 

- doplnkové funkcie Domu kultúry ako samostatné prevádzkové úseky (výstavná miestnosť, 

remeselné dielne, skúšobne, malé ateliéry) 

- výstavná miestnosť (cca 100m2),  

- remeselné dielne + ateliéry + skúšobne – ako jeden zdieľaný priestor (potenciálne deliteľný, so 

samostatným zázemím pre jednotlivé funkcie) – cca 100 m2 – podobnú funkčnú náplň riešime v 

prebiehajúcom projekte pod javiskom, ktorý zatiaľ nebol vyhodnotený (MK SR) 

- tieto funkcie by mali mať ideálne čo najkratšie prevádzkové spojenie 

 

  



Rekonštrukcia fasád a zníženie energetických nárokov budovy: 

- zateplenie plášťa a strechy, výmena výplní stavebných otvorov, navrhnúť súbežne s konceptom 

estetického a výtvarného riešenia materiality fasád a striech (použitie ušľachtilých a trvácnych 

materiálov, atď.) 

 

Rekonštrukciou prešli priestory kinosály (r.2020) a knižnice (r.2021), ktoré boli spolufinancované 

z Fondu na podporu umenia a Audiovizuálneho fondu. 

 

 

TERMÍN DODANIA: DO 3 MESIACOV OD ÚČINNOSTI ZMLUVY 

predpokladaná časová postupnosť: 

• 3D model súčasného stavu s okolitým terénom a staticko-stavebnotechnický prieskum - 1 mesiac 

• Vypracovanie overovacej štúdie (2 až 3 varianty) na konzultáciu s objednávateľom - 1 mesiac 

• Dopracovanie štúdie – expedícia (na základe výberu objednávateľa) - 1 mesiac 



Zoznam subdodávateľov - čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov 

príloha č.2. k zmluve o dielo na predmet zákazky:  

Vypracovanie prípravnej dokumentácie - overovacej štúdie pre Dom kultúry, Námestovo 

 

Obchodné meno, názov uchádzača:   2021 s.r.o. 

Adresa, sídlo uchádzača:    Anenská 3, 811 05 Bratislava 

 

Týmto čestne vyhlasujem, že na túto zákazku nevyužijem žiadneho subdodávateľa alebo 
skupinu subdodávateľov. Zákazku budem realizovať výlučne prostredníctvom vlastných kapacít.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 11.5. 2022      Ondrej Marko, konateľ 
 

 


