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Príloha č. 2  

                  Opis predmetu zákazky 
 

 
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - konkrétne vypracovanie a dodanie 
projektovej dokumentácie na ohlásenie stavby  s náležitosťami dokumentácie na 
realizáciu rekonštrukcie budovy a dvora Gemersko – malohontského osvetového 
strediska ( ďalej len GMOS ) 
 
Účelom stavby bude: 

- rekonštrukcia elektroinštalácie pri zohľadnení projektu z roku 2018 
- rekonštrukcia vnútorných omietok 
- rekonštrukcia podláh vo všetkých vnútorných priestoroch 
- rekonštrukcia dverí 
- umiestnenie nových sociálnych zariadení 
- rekonštrukcia vonkajších omietok – dodržať pôvodný vzhľad budovy 
- úprava dvorovej časti  
- oplotenie budovy 

 
Projektová dokumentácia na ohlásenie stavby s náležitosťami dokumentácie na 
realizáciu rekonštrukcie  musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: 
 
Projektová činnosť: 
Zameranie skutkového stavu: 

- Zameranie skutkového stavu objektu nachádzajúceho sa na parcele KNC 299 
- Zvislý rez – priečny a pozdĺžny 
- Pohľady 
- Sprievodná správa 
- Zameranie dvorovej časti – polohopis, výškopis – parcela KNC 299,302/8, 

302/9 
 

Návrh riešenia: 
Architektúra: 

- Sprievodná a technická správa 
- Pôdorysy všetkých poschodí 
- Charakteristické rezy 
- Pohľady 
- Detaily 
- Výpis okien a dverí 
- Požiadavka na umiestnenie nových sociálnych zariadení 
- Úprava dvorovej časti a oplotenia 

Profesie: 
- Zdravotechnika 
- Elektroinštalácia 
- Vykurovanie 
- Statika 
- Požiarna ochrana 
- Výkazy – výmer s rozpočtom 

Projektovú dokumentáciu požadujeme vypracovať ako projekt na realizáciu. 
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Súčasťou projektovej dokumentácie bude výkaz výmer a rozpočet v členení na 
jednotlivé časti: - vnútorná rekonštrukcia budovy GMOS, vonkajšia 
rekonštrukcia budovy GMOS  a dvorová časť a oplotenie budovy GMOS tak, aby 
bolo možné rozdeliť výdavky súvisiace s rekonštrukciou podľa jednotlivých častí.  
Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie 
nebudú oceňované v súboroch, ale budú oceňované položkovite. Každá položka musí 
obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, 
náklady spolu. 
 
Uchádzačovi sa odporúča vykonať obhliadku budovy GMOS a zahrnúť do ceny 
projektovej dokumentácie všetky prípadné skutočnosti, ktoré táto výzva neobsahuje. 
Obhliadka objektu je možná po dohode s riaditeľkou GMOS : Mgr. Darina Kišáková, 
na  telefónnom čísle 047-5621222, 5631095 
 
 
 
 


