
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Soľ
Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela v Komáranoch -  Obnova krovu a výmena strešnej krytiny

Zmluva o dielo č. 01 /2020

ZMLUVA O DIELO č. 01/2020
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov

Čl.l 
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
F -  mail:
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Soľ
Soľ 302, 09435 Soľ 
Mgr. Jozef Polák, farár

Ing. Ladislav Bľacha 
35 507 543

nie je  platca DPH

+421 948 137 036 
sol@ritnkat.sk: www.farnostso1.sk

1.2 ZhotoviteF:
Miesto podnikania: 
Štatutárny zástupca: 
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Zapísaný v:

Peter Sabol
Cernentárenská 317/28, 09434 Bystré 
Peter Sabol, SZČO

Peter Sabol, SZČO 
Peter Sabol, SZČO 
51075369

Živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, číslo 
živnostenského registra: 790-16959

Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E -  mail:
(ďalej len ako ,^hotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako zmluvné strany “)

+421 915903712 
remonstav@gmail.com

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávanť). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 
obstarávania -  zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.
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ČI. 2
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie nasledujúceho diela: kompletná dodávka a realizácia 
stavebných prác na predmete zákazky: „Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela 
v Komáranoch -  Obnova krovu a výmena strešnej krytiny“ (ďalej len ako zákazka  “ alebo 
„dielo “ alebo „predmet zmluvy “) zhotoviteľom v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve pre objednávateľa. Dielo podľa tejto zmiuvy, t. j. rímskokatolícky Kostol sv. Michala 
archanjela v Komáranoch -  Obnova krovu a výmena strešnej krytiny, bude financovaný 
z dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na základe Zmluvy 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky na rok 2020 číslo: MK-4940/2019-423 zo dňa 16. 06. 2020 (ďalej len 
„poskytovateľ‘) a vlastných zdrojov objednávateľa.

2.2 Dielom na účely tejto zmluvy sa rozumie obnova krovu a výmena strešnej krytiny na 
rímskokatolíckom Kostole sv. Michala archanjela v Komáranoch, ako národnej kultúrnej 
pamiatky, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Komárany, obec Komárany, okres Vranov 
nad Topľou, na pozemku parcely registra „C“ KN, pare. č. 1, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 883 m2, na LV č. 25.

2.3 Zhotovíte}’ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje 
nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa 
zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov 
brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo 
dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, Že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu 
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

ČI. 3
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod
2.1 tejto zmluvy budú vykonané na základe :
a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
b) projektovej dokumentácie s názvom Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela 

v Komáranoch -  Obnova krovu a výmena strešnej krytiny
c) výzvy na predkladanie ponúk,
d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
e) Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov č. 

KPUPO-2020/17O63-2/6771O/Zj zo dňa 25.08.2020 (Príloha Č. 4 tejto zmluvy),
3.2 Stavebné práce, vrátane montáže, potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2. bod 2.1 tejto zmluvy 

budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej 
kvality v dvoch vyhotoveniach.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní;
3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 tohto článku tejto zmluvy zrealizovaním 

predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich 
užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto 
zmluvy, a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
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3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v článku č 2 tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním 
objednávateFovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých 
touto zmluvou.

Čí-4
Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:
Termín začatia: do 3 pracovných dni odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi, 

najneskôr dňa 13.10.2020, pričom odovzdanie staveniska budú zmluvné 
strany realizovať na základe podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí 
miesta realizácie diela.

Termín ukončenia: do 65 dní odo dňa začatia
4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni 

alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto 
zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho 
strane viac ako 10 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné 
porušenie zmluvy.

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 2 pracovné dní pred 
lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi 
objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

4.4 Miesto plnenia: Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Komárany, 
kat. územie Komárany, pare. KN-C č. 1, Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela 
v Komáranoch.

O . 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhláškou MFSR č 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna a pevná, od ktorej sa nemožno 
odchýliť smerom nahor.

5.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle 
ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH
ZítkoÄOIB.
Cena diela je:
Cena bez DPH 28 963,43 eur 
DPH 20 % 5 792,69 eur
Celková cena diela 34 756,12 eur
slovom: tridsaťštyritisícsedemstopäťdesiatšesť eur dvanásť centov

5.3 Súhrnný poiožkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej 
činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy 
ako jej neoddeliteľná súčasť a je  pre vymedzenie predmetu zmluvy záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za 
skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie, ak to bude potrebné, 
náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná 
činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 tohto článku tejto zmluvy pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky 
náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré 
umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
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ČI. 6
Platobné podmienky

6.1. Zhotovíte!’ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými mesačnými 
faktúrami a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.

6.2. Zhotovitef musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená 
prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je  v súlade s oceneným 
popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz 
vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne 
ďalšími písomne poverenými osobami. Stavebným dozorom objednávateľa je Ing. Ladislav 
Bľacha.

6.3. Zhotovitef predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením 
čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných 
množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť 
v lehote do troch dní od obdŕžania podpisom oprávneného pracovníka zhotoviteľa. Na základe 
takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac 
v lehote splatností 30 dní od ich preukázateľného obdŕžania. Zhotovitef nemôže voči 
objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou 
objednávateľa.

6.5. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa.

6.6. Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v účinnom znení a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. 
Faktúry budú predkladané v Štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
Náležitosti faktúr:

a) označenie “faktúra” a jej číslo,
b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia
c) oaiacenie banky a číslo úeíu, na ktorý sa má platiť,
d) číslo zmluvy' a označenie fakturovanej časti diela,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch 

vyhotoveniach,
i) pečiatka a podpis.

6.7. Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, 
objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

6.8. Zhotoviteľ nie je  oprávnený jednostranne zmeniť cenu diela dohodnutú v bode 5.2 tejto zmluvy.
6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je 

možné postúpiť tretej osobe a ani nie je  možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak.

6.10. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle 
bodu 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností 
vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v bode 6.4 tejto zmluvy 
predlžuje o túto dobu.

6.11. Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej 
dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru 
vzniká po riadnom dokončení a protokolárnom odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a 
posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru
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doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej
doničenia.

6.12. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého 
rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej 
lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

ČI. 7
Záručná doba -  zodpovednosť za vady

7.1. Dielo špecifikované včl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním 
a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý 
musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 bod 2.1 má požadovanú akosť, 
množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych 
predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3. Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 bod 2.1 je 60 mesiacov, na technické 
zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela 
zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 bod 2.1 sa spíše protokol 
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými 
stranami.

7.4. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v bod 7.2 má predmet zmluvy vady. Za vady 
predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela než určuje zmluva, a vady v 
dokladoch potrebných na užívanie diela, ako aj právne vady.

7.5. Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom včl. 2 bod 2.1 (reklamácia) musí byť 
vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada 
nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
a) zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri 

preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom včl. 2 bod 2.1 musia byť reklamované 
zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých 
termínov ich odstránenia;

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy 
špecifikovanom v čl. 2 bod 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich 
reklamovať u zhotovíteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný 
reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdŕžaní.

7.6. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený 
podpismi oboch zmluvných straň a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7. Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
7.8. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vädnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti 

diela a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

ČI. 8
Podmienky vykonania diela

8.1. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži 
na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s 
požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými 
právnymi všeobecne záväznými predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi
ä všeobecne žavaznynií iiäŕiadcniami pištiacimi pre danú lokalitu.
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8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktoiý podpíšu oprávnení 
zástupcovia zmluvných strán.

8.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov 

zhotoviteľa,
Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí 
viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení 
v danej lokalite.

8.4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. 
Výbudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú 
súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktoiých dováža materiál a mechanizmy 
a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné 
škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích 
osôb.

8.6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich 
dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.

8.7. Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia 
staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.8. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade 
s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činnosti a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom 
zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

8.10. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
8.11. Zodpovednosť za škody na, predmete -zmluvy špecifikovaným v čl. 2 bod 2.1 prechádza na 

objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma 
zmluvnými stranami.

8.12. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle 
ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien 
a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne formou 
dodatku v súlade s cí. 11 bod 11.3 tejto zmluvy,

8.13. Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
8.13.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju  predloží písomne 

prostredníctvom Zmenového listu.
8.13.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu 

zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti 
od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej 
objednávateľom.

8.13.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, 
tak sa ich cena určí:

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude 
zachovaná ich jednotková cena

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku 
CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené smerom dole o 
% vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z 
projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS 
predmetom rokovuniu, na letore Zhotov i Lc! pripraví kalkuláciu
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obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
priamy materiál 
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifiiá doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 + 4 +  5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom 
s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa 
upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
Ostatné priame náklady:
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania 
ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že 
cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu 
strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, 
resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nákladov:
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 48,5 %
- výrobná réžia PSV 47,6 %
- správna réžia HSV 42 %
- správna réžia PSV..... 42%
- VRN...... 0.%
- Kompletizačná prirážka 0 %
- zisk 12-%

8.13.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené 
Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo 
v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.13.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej 
primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej 
zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma 
zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy dodatkom v súlade s čl. 11 
bodom 11.3 tejto zmluvy.

8.13.6 Zhotoviteľ je  oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné 
podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný 
takto vystavenú faktúra ZhotoviteFovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými 
v tejto zmluve.

8.13.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na 
lehotu phienia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.

8.13.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany 
analogicky podľa bodu 8.16. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť 
realizované len na základe zmeny zmluvy.

8.14 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu 
podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena 
s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá
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potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude
považovať m  vážne porušenie zmluvných podmienok.

ČI. 9 
Zmluvné pokuty

9.Í V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v či. 2 bod 2.1 v termíne 
určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý 
deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 bod 5.2 
v termíne špecifikovanom v čl. 4 bod 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 
0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých 
vád v termínoch špecifikovaných v Čl. 7 bod 7.5, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú 
pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10
Osíateé ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, 
zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto 
okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, 
bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov 
podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia 
ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
10.3.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou

alebo
10.3.2 odstúpením od zmluvy.

10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede 
druhej zmluvnej strane.

10.5 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
a) prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
b) prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
c) neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na 
strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
11.2 Táto zmluva podlieha schváleniu Košickou arcidiecézou formou schvaľovacej doložky, ktorá je 

neoddeliteľnoii súčasťou zmluvy a podmienkou jej účinnosti.
11.3 Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma 

zmluvnými stranami. Na účinnosť dodatku sa vyžaduje schvaľovacia doložka podľa bodu 11.4 
tohto článku tejto zmluvy.

11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako
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aj právne pomery znej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení,

11.5 Zhotovitef je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom 
zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie a to oprávnenými 
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnenými osobami sú:
a) Poskytovateľ dotácie a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR.
11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné 

strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
11.7 V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sa stanú nevykonateľnými alebo neúčinnými, 

alebo v prípade, ak táto zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť ostávajúcich 
ustanovení. Na mieste neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia platí ako dojednané také 
ustanovenie, ktoré najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. V prípade 
íiiccÍ/'íc i piati ako dojednane ustanov sme taks ustanoveniu, ktoré zodpovedá tomu, co by bolo 
podľa zmyslu a účelu tejto zmluvy dojednané, keby na to zmluvné strany pamätali. Ak 
akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude vyhlásené za neplatné alebo neuplatniteľné na 
príslušnom súde Slovenskej republiky, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na platnosť, 
účinnosť a/alebo uplatniteľnosť ďalších ustanovení tejto zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú v 
prípade potreby ho nahradiť príslušným platným ustanovením.

11.8 Ukončením tejto zmluvy nezanikajú neuspokojené nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi 
a ani tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po zániku 
tejto zmluvy.

11.9 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
11.10 Táto zmluva je vyhotovená v deviatich (9) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovenia

obdrží objednávateľ, dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie je určené pre 
Košickú arcidiecézu.

11.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v 
tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
a) Príloha č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
b) Príloha č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
c) Príloha č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)
d) Príloha č. 4 Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Prešov č. 

KPUPO-2020/17063-2/67710/Zj zo dňa 25.08.2020

V Bystrom, dňa 01.10.2020 V Solí, dňa ..ÚÍ:.Í9.:..£9.£@

zhotoviteľ objednávateľ
Peter Sabol Mgr. Jozef Polák
SZČO farár
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Rekapitulácia rozpočtu
Sadzby DPH

Stavba Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela v Komáranoch 
výmena strešnej krytiny

- Obnova krovu a A B
2 0 %  ^ 0 %  ]

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.Cin. Ost. náklady Cena

Vlastný | 28 963,43 j 0,00 0,00 0,00 0,00 28 963,43

Celkom bez DPH 

DPH 20% z 

DPH 0% z

Celkom v EUR

28 963,43 

28 963,43 

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 28 963,43 

5 792,69 

0,00

34 756,12



Reipoíet Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela v Komáranoch - Obnova krovu a výmena strešnej krytiny / Vlastný

0* --

Krycí list rozpočtu
jv b a  Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela v Komáranoch - Obnova krovu a výmena strešnej krytiny

O bjekt V lastný Miesto:

Ks:

Zákazka; Spracoval: Peter Sabol Dňa 1.10.2020

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Soľ

IČO: 35507543 DIČ:

Projektant: Ing. Radomír Hitrík

IČO: DIČ:

Dodávateľ. Peter Sabol, Cementárenská 317/28, 09434 Bystré

IČO: 51075369 D IČ :1084946819

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu Ďalšie náklady

H SV 1 807,89 0,00 1 807,89 Ostatné náklady 0,00

PSV 25410,14 12 644,95 27 155,54 Komplet, činnosť 0,00

MONT HZS 0,00

VRN

Spolu 28 963,43 Spolu 0,00

VRN VRN

Zariadenie staveniska 0% 0,00 Sťažené podmienky dopravy 0% 0,00

Sťažené výrobné podmienky 0% 0,00 Horské oblasti 0% 0,00

Prevádzkové vplyvy 0% 0,00 Mimostavenisková doprava 0% 0,00

Spolu 0,00

Projektant, rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH 28 963,43

DPH 20% z | 28 963,43 5792,69

DPH 0% z  | 0,00 0

Spolu v EUR ; 34 756,12

|
Odberateľ

-n rt
Dodávateľ
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Ompočet Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela v Komáranoch - Obnova krovu a výmena strešnej krytiny / Vlastný

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Soľ Spracoval: Peter Sabol

Projektant: Ing. Radomír Hitrik Ks:

Dodávateľ: Peter Saboi Dátum: 01.10. 2020

Stavba Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela v Komáranoch - Obnova krovu a výmena strešnej krytiny 

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

OSTATNÉ PRÁCE 1 807,89 0,00 1 807,89 0,0000 0,0000

Práce HSV 1 807,89 0,00 1 807,89 0,0000 0,0000

|

Práce PSV

POVLAKOVÉ KRYTINY 0,00 347,88 347,88 0,0000 0,0000

IZOLÁCIE TEPELN É BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRU^r 460,00 469,20 929,20 0,0000 0,0000

KONŠTRUKCIE TESÁ RSKE 7 943,62 907,75 7 943,62 0,0800 0,0000

DREVOSTAVBY 327,00 928,32 1 255,32 0,0000 0,0000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 11 457,02 9 991,80 11 457,02 0,0300 0,0000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 722,50 0,00 722,50 0,0000 0,0000^

NÁTERY 4 500,00 0,00 4 500,00 0,0000 0,0000

Práce PSV 25 410,14 12 644,95 27 155,54 0,1100 0,0000

r i
Celkom v EUR 27 218,03 12 644,95 28 963,431 0,1100 0,0000

Spracované systém om  System atic® Kalkulus, tel.: 0 5 1 7 7  10 585 Strana 2 z 4



Nnipotet Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela v Komáranoch - Obnova krovu a výmena strešnej krytiny / Vlastný

Rozpočet

Oiltitrateľ Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Soľ Spracoval:

Projektant: Ing. Radomír Hitrík Ks:

Dodávateľ: Peter Sabol

Zákazka Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela v Komáranoch - Obnova krovu a výmena strešnej krytiny 

Objekt Vlastný

Dátum: 1.10.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.4. Kód položky Názov_________________________________ Mj_______Množstvo______ Cgna/Mj_______CBna celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť
1 Práce HSV

9 OSTATNÉ PRÁCE

1 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 23,788 11,50 273,56 0

2 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 713,640 0,20 142,73 0

3 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 23,788 8,50 202,20 0

4 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t 237,880 1,00 237,88 0

5 979089012 Poplatok za skladovanie - ostatné t 23,788 40,00 951,52 0

9 OSTATNÉ PRÁCE 1 807,89 0 0

Práce HSV 1 807,89 0,000 0

: I i
Práce PSV

712 POVLAKOVÉ KRYTINY

6 712290010.S Zhotovenie parozábrany m2 115,000 1,30 149,50 0

7 283230007300.S
Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný 
PE m2 132,250 1,50 198,38 0

712 POVLAKOVÉ KRYTINY 347,88 0 0

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

8 713111111
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou 
voľne i rn2 115,000 4,00 460,00 0

9

I
Pás tepelnoizolačný zo sklenej vlny vhodný pre šikmé strechy, 

631640001500.S  podkrovia, stropy a ľahké podlahy, 200x1200x8400 mm m2 117,300 4,00 469,20 0

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 929,20 0 0

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

10 762332130
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 
224-288 cm2 m 35,560 8,50 302,26 0,000 0,009

11 762395000

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a 
Jaťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, 
pásová oceľ, vruty m3 2,874 20,00 57,48 0,023 0,066

12 762521104 Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien im2 115,000 6,00 690,00 0|

13 762595000 Podlahy - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky m3 2,875 18,00 51,75 0,003 0,007

14 998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 4,500 11,0000 49,50 0

15 762331814
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez, 
plochy 288-450 cm2, -0.03200t m 35,560 2,00 71,12 0

16 762342811
Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej 
vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t m2 285,480 0,50 142,74 0

17 762811811
Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek 
hr. do 32 mm, -0.01400t m2 115,000 0,50 57,50 0

18 762811811
Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek 
hr. do 32 mm, -0.01400t m2 115,000 0,50 57,50 0

19 762331941
Oprava krovu na základe dentrologického posudku a architektonicko- 
historického výskumu krovu - reštauratorske práce m 617,335 9,00 5 556,02 0

20 605110000100
Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 13-15 
mm, š. 60-130 mm m3 2,875 250,00 718,75 0

21 605420000100 Rezivo stavebné m3 0,756! 250,00! 189,00 0
762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 7 943,62 0,08 0
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NnipoCet Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela v Komáranoch - Obnova krovu a výmena strešnej krytiny / Vlastný

|

M DREVOSTAVBY
f
OMrt/03201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 4,500 12,0000 54,00 0

i\\ ^03735070 Montáž kontratát pre sklon striech nad 35° zo sušeného dreva m 210,000 1,30 273,00 0

24 763735050
Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného 
dreva m 700,000 0,60 420,00 0

25 605480000800
Hranolčeky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, 
nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí m3 1,540 240,00 369,60 0

26 605480000800
Hranolčeky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 14+2%. 
nehobľované, bez defektov, hniloby, hrči m3 0,578 240,00 138,72 0

763 DREVOSTAVBY 1 255,32 0 0

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

27 764900002 Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu kontaktná - 135g/m2 m2 285,480 1,50 428,22 0,000 0,034

28 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12m % 1,900 11,0000 20,90 0

29 764352427
Žľaby z  pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové 
polkruhové r.Š. 330 mm m 47,740 15,00 716,10 0

30 764454453
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 
100 mm m 20,000 15,00 300,00 0

31 764313283
Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 
670 mm, sklon nad 45° vr. doplnkov m2 285,480 35,00 9 991,80 0'

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 11 457,02 0,03 0

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

32 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 1,100 8,0000 8,80 0

33 767392802 Demontáž krytín striech z  plechov skrutkovaných, -0,00700t m2 285,480 2,50 713,70 0
767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 722,50 0 0

783 NÁTERY

34 783782203

Ošetrenie dreva metódou termosanácie pre celoplošné zničenie 
drevokazného hmyzu , následné lokálne ošetrenie napadnutých častí 
konštrukcií chemickými insekticídnymi a fungicídnymi kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 0,000 0

783 NÁTERY 4 500,00 0,000 0

Práce PSV 27 155,54 0,110 0, Celkom v EUR | 28 963,43 0,110 0
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Príloha č. 3 k zmluve o dielo č. 01/2020 
HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

Týždeň

Popis činnosti 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 64. - 65. defi

Prevzäde staveniska x
Ostatné konštrukcie X X X
PO VLAKOVÉ KRYTINY X X X X x X
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH 
KONŠTRUKCIÍ x x x
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE x X X x x x x x X
DREVOSTAVBY x x x x x x
KONŠTRUKCÍE KLAMPIARSKE x x x x x x X

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE x x x x x
NÁTERY x x x x x
Vyčistenie stavby X
Odovzdanie stavby a staveniska x

V Bystrom, dňa 01,10,2020 V Soli, dňa. f  O . síO JľQ

zholoviteľ 
Peter Sabol, SZČO

objednávateľ
Mgr. Jozef Polák, farár



KRAJSKY
PAMIATKOVÝ ÚRAD 
PREŠOV

číslo konania: KPUPO-2020/17063-2/67710/Zj 
Vybavuje/kontakt: Ing. Jozef Zajac/+421 512452 827 
Prešov 25.08.2020

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 11 ods. 1 a ods. 2 písm. d) zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon") ako vecne 
a podfa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany 
pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a podfa § 46 zákona
Č. 71/1967 2b. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (správny poriadok) vydáva toto

ro zh o dn u tie :

Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej aj „správny orgán", „KPÚ Prešov") v súlade s § 32 ods. 4 
v nadväznosti na § 32 ods. 2 pamiatkového zákona po preskúmaní žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, 
Farnosti sv. Mikuláša, so sídlom Sor 302, 094 35 Soľ, doručenej tunajšiemu úradu dňa 21. 08. 2020, 
o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP") rímskokatolícky 
Kostol sv. Michala archanjela v Komáranoch (pare. KN-C č. í ,  kat. územie Komárany), zapísanej 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF") v registri nehnuteľných NKP pod číslom 
75/1, rozhodol, že

zámer obnovy NKP Kostol sv. Michala archanjela v Komáranoch v rozsahu:

* výmena krytiny strechy nad loďou a svätyňou kostola

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom p r í p u s t n ý .

Krajský pamiatkový úrad Prešov z dôvodu zachovania pamiatkových hodnôt národnej kultúrnej 
pamiatky určuje na realizáciu odsúhlaseného zámeru tieto podmienky:

A. Všeobecné podmienky na realizáciu obnovy

1) Jestvujúcu krytinu strechy lode a svätyne je prípustné nahradiť novou plechovou krytinou 
s dlhou životnosťou (medenou, hliníkovou ...) strihanou do pásov, falcovanou, so stojatou 
drážkou.

2) Presný druh a farebný odtieň krytiny v dostatočnom predstihu pred realizáciou odsúhlasí 
vlastník s odborným zamestnancom KPÚ Prešov.

Krajský pamiatkový urad Prešov | Hlavná 115 | 080 01 Prešov | Slovenská republika
Te!.:+42151 2452 S Ľ  | e-mail: podaíelrra,po<®pamiatky.gov.sl< j www.paiTiiaiky.sk
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B) Strechu opatriť účinným odkvapovým systémom (odkvapové žľaby a dažďové zvoc. 
a systémom odvetrania z dôvodu zabezpečenia vetrania podstrešia.

4) Vetranie podstrešia riešiť plechovými vetracími vikiermi, obdobne ako na jestvujúcej streche.
5) Zachovať a naďalej chrániť nálezy na drevených prvkoch konštrukcie krovu (tesárske značky, 

nápisy a kresby rudkou) v súlade s poznatkami z architektonicko-historického výskumu kostola 
{„Rímskokatolícky Kostol sv. Michala archanjela v Komáranoch. Krovové konštrukcie. 
Architektonicko-historický výskum", Ing. arch. Magdaléna Janovská, 2015).

B. Podmienky na realizovanie výskumov

6) Zámer je prípustné pripravovať bez zabezpečenia ďalších výskumov, postačuje architektonicko- 
historický výskum „Rímskokatolícky Kostol sv. Michala archanjela v Komáranoch. Krovové 
konštrukcie. Architektonicko-historický výskum", Ing. arch. Magdaléna Janovská, 2015.

7) Ak v priebehu obnovy NKP v odsúhlasenom rozsahu dôjde k odkrytiu nepredpokladaného 
nálezu, ten, kto práce vykonáva, je povinný až do vydania rozhodnutia Krajského pamiatkového 
úradu Prešov zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu a nález 
bezodkladne nahlásiť KPÚ Prešov.

C. Podmienky na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a ostatné podmienky

8) Práce spojené s obnovou krovu a výmenou strešnej krytiny je prípustné realizovať v súlade 
s projektovou dokumentáciou „Kostol sv. Michala v Komáranoch -  obnova krovu a výmena 
strešnej krytiny. Architektonicko-stavebné riešenie -  ASR. Projekt pre realizáciu stavby", 
zodpovedný projektant Ing. Radomír Hitrík, máj 2019, odsúhlasenou záväzným stanoviskom KPÚ 
Prešov č. KPUPO-2019/13323-2/49833/Zj zo dňa 24. 06. 2019, pri súčasnom dodržaní všetkých 
podmienok v ňom uvedených.

9) Štátny pamiatkový dohľad v priebehu obnovy NKP bude v súlade s§  32 ods. 13 pamiatkového 
zákona vykonávať Krajský pamiatkový úrad Prešov.

10} K akémukoľvek zámeru obnovy NKP, úpravy, stavebných a iných úprav, aíebo zmien predmetnej 
NKP nad rámec rozhodnutí a záväzných stanovísk tunajšieho úradu je vlastník (projektant, resp. 
iná vlastníkom splnomocnená osoba) povinný vyžiadať si vopred rozhodnutie KPÚ Prešov 
o tomto zámere.

11) V súlade s ustanovením § 32 ods. 4 pamiatkového zákona je vlastník povinný vopred oznámiť 
orgánu na ochranu pamiatkového fondu začiatok a predpokladaný koniec obnovy NKP.

12) V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na 
ktorý sa vzťahuje.

Odôvodnenie:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Soľ, zastúpená Mgr. Jozefom Polákom, farárom, žiadosťou 
č. 59/2020 zo dňa 19. 08. 2020, požiadala tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy 
národnej kultúrnej pamiatky Kostol, rímskokatolícky, sv. Michala Archanjela, v obci Komárany, 
Vlastníctvo k nehnuteľnosti overil správny orgán podľa aktuálneho listu vlastníctva č. 25 (katastrálne 
územie Komárany), podľa ktorého je žiadateľ vlastníkom predmetnej NKP.



J  PO-2Q2Q/17063-2/67710/Zj 25.08. 2020 Strana 3/4

Zámerom žiadateľa je výmena jestvujúcej strešnej krytiny. Dôvodom výmeny sú lokálne 
poškodenia krytiny ale predovšetkým obnova konštrukcie krovu v rozsahu výmeny nosného trámu 
krovu, poškodených krokiev a výmeny prehnitého laťovania.

Krajský pamiatkový úrad Prešov rozhodnutím č. KPUPO-2014/5377-3/19431/Zj zo dňa 
25. 03. 2014 rozhodol o zámere obnovy krovu a strechy rímskokatolíckeho Kostola sv. Michala 
archanjela v Komáranoch, ktorý podmienil zabezpečením a realizovaním predstihového pamiatkového 
architektonicko-historického výskumu krovu. Ten si vlastník zabezpečil v októbri r. 2015 osobou 
oprávnenou na vykonávanie architektonicko-historických výskumov Ing. arch. Magdalénou Janovskou. 
Dokumentáciu výskumu tunajší úrad schválil záväzným stanoviskom č. KPUPO-2016/7295-3/45660/Zj zo 
dňa 16. 06. 2016. Poznatky zistené pri uvedenom výskume vrátane návrhu obnovy konštrukcie krovu 
lode a veže sú významným podkladom pre usmerňovanie komplexnej obnovy týchto konštrukcií. Už 
v počiatočnej etape pamiatkového výskumu bolo zistené, že drevené konštrukcie oboch krovov sú 
napadnuté drevokazným hmyzom, a tak bolo nevyhnutné zabezpečiť aj odborný posudok biotického 
poškodenia konštrukcií krovu s návrhom sanácie. Z návrhu sanácie vyplynula nutnosť výmeny dvoch 
kusov krokiev, laťovania strechy v plnom rozsahu a jedného nosného trámu, ktoré bez narušenia 
jestvujúcej krytiny nie je možné realizovať. Z uvedeného dôvodu KPÚ Prešov rozhodol o prípustnosti 
výmeny strešnej krytiny a jej nahradenia novou krytinou. Vzhľadom na skutočnosť, že pri 
architektonicko-historickom výskume boli zistené hodnotné nálezy (použitie drevených prvkov zo 
staršieho krovu, tesárske značky a rudkou písané arabské číslice na označenie jednotlivých drevených 
prvkov -  str. 17 až 25 textovej časti dokumentácie výskumu), je nevyhnutné pri realizácii obnovy krovu 
a strechy tieto nálezy v maximálne možnej miere zachovať a naďalej chrániť. Keďže aj jestvujúca krytina 
signovaná na rube tzv. maltézskym krížom a nápisom „TESCHEN PRIMÁ" má svoju historickú hodnotu 
a hodnotu dokumentu, odporúčame vlastníkovi zachovať označené šablóny pre dokumentačné účely.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 4 pamiatkového zákona KPÚ Prešov rozhodol o prípustnosti 
predloženého zámeru obnovy NKP rímskokatolíckeho Kostola sv. Michala archanjela v Komáranoch 
a z dôvodu zachovania pamiatkových hodnôt predmetnej NKP a záujmov chránených pamiatkovým 
zákonom určil podmienky, ktoré je pri jeho realizácii potrebné dodržať. Realizáciou zámeru dôjde 
k výraznému zlepšeniu prezentácie tejto NKP.

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol tunajší úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa môže účastník konania v súlade s ustanovením § 53 a § 54 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať na správnom orgáne, ktorý 
rozhodnutie vydal, t. j. na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115,080 01 Prešov, v lehote 15 
dní odo dňa jeho doručenia.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

íng, Eva Semanová 
riaditeľka

Krajského pamiatkového úradu Prešov
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Doručí sa:

1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Soľ, Soľ 302,094 35 Soľ

2. Krajský pamiatkový úrad Prešov -  pre spis
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Košická arcidiecéza
A rcib isk u p sk ý  ú ra d  

H lavná  28, 041 83 Košice

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY

Zmluvu o dielo č. 01/2020 uzatvorenú dňa 11.10. 2020 medzi:

Rímskokatolícka farnosť sv. M ikuláša, Soľ
so sídlom: Soľ 302, 094 35 Soľ 

IČO: 35 507 543 
zastúpená: Mgr. Jozef Polák, farár

č. 266/7178 zo dňa 13 .10 . 2020

a

Peter Sabol
so sídlom: Cementárenská 317/28, 094 34 Bystré 

IČO: 51 075 369

schvaľujem

V Košiciach dňa 13. októbra 2020


