
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 
Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o  
mene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) 

  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Názov organizácie: Mesto Komárno 
IČO:   00306525 
DIČ:   2021035731 
Sídlo organizácie:  Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 

 

Kontaktná osoba:  Ing. Andrea Kabátová 
Telefón:   035/2851 223 
E-mail:   andrea.kabatova@komarno.sk 

 

Kontaktná osoba pre 
technické veci:   PhDr. Andrej Ozimy 
Telefón:   035/2851 276 
E-mail:   andrej.ozimy@komarno.sk 

 
 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  

 Názov zákazky:   

„Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie vstupného portálu 
NKP – Župný dom v Komárne“ 

 Miesto dodania:  Námestie generála Klapku, Komárno 

 Druh zákazky: § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom                        
   č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení 
   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená Objednávka. 

 
 

3. Opis predmetu zákazky: 

1. Predmetom zákazky je vykonať vizuálny a sondážny reštaurátorský výskum 
drevených prvkov vstupného portálu NKP – Župný dom v Komárne, a následne 
na základe výsledkov výskumu spracovať návrh na reštaurovanie 
s odhadovaným rozpočtom na reštaurovanie s výkazom výmer, podľa podmienok 
stanovených v § 5 ods. 2 vyhlášky MK SR č. 253/2010, ktorou sa vykonáva pamiatkový 
zákon.  

Vypracovaný návrh na reštaurovanie má predovšetkým: 

- Zistiť stav originálu, materiálového zloženia, vykonané úpravy a zásahy, 

- Identifikovať a vyhodnotiť rozsah a stav zachovania súčasnej povrchovej úpravy, 

- Vypracovať grafickú dokumentáciu s vyznačením zachovania originálu a jeho 
materiálového zloženia, 

- Navrhnúť technologický postup a materiály, ktoré budú použité pri reštaurovaní. 

 



2. Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie musí spĺňať všetky formálne 
a technické náležitosti a musí byť spracovaný tak, aby sa na jeho základe mohla 
uskutočniť obnova NKP. 
 
 

3.  Reštaurovanie podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona môže vykonávať člen 
Komory reštaurátorov podľa § 5 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 200/1994 Z. z. o 
Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, alebo vysoká 
škola v rámci študijného programu reštaurátorská tvorba uskutočňovaného v študijnom 
odbore reštaurátorstvo. 

 
4. Uchádzač je k svojej ponuke povinný pripojiť aj kópie osvedčení na 

špecializáciu: 
S1 - Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych 
architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú 
architektúru, alebo S2 - Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch. 

 
Konzultácia ohľadne predmetu zákazky ako aj miestnu prehliadku (nutné pre 
vypracovanie korektnej cenovej ponuky) je možné uskutočniť po telefonickej dohode 
s kontaktnou osobou uvedenou vo výzve na predkladanie cenovej ponuky. 

 

Termín dodania predmetu zákazky: marec  -  apríl 2020. 

 
3 Možnosť predloženia ponuky.  

 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.  
 
 
4 Predpokladaná hodnota zákazky:   

 Predpokladaná hodnota zákazky:  2.500,00 € s DPH 
 
 
5 Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.  

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. 

 Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu na miesto dodania na základe 
preukázateľného splnenia predmetu zákazky. 

 Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

 
6 Podmienky účasti uchádzačov: 

 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky, vrátane fotokópie platných 
osvedčení. 

7 Náklady na ponuku:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.  

 
 
 
 
 
 



8 Obsah cenovej ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom na predmet zákazky musí obsahovať: 

 ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je 
najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania, 

 identifikačné údaje uchádzača,  

 ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme.  

9 Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:  

- Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne na adresu: 
Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno, alebo poštou na 
adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno . 

- Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu s označením: 

„Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie vstupného portálu NKP – 
Župný dom v Komárne“ – NEOTVÁRAŤ. 

- Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: adresu Mesta 
Komárna uvedenú vo výzve, adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné 
meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača), 

 
10 Termín doručenia cenovej ponuky:  
 

 do 24. februára 2020 do 0900 hod.  

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované. 
 

11 Kritériá a hodnotenie ponúk:  
 
 Na základe predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostaví poradie 
 uchádzačov, pričom kritériom je: najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 
 

 
12 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný 
 obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi. 

 
 

13 Použitie elektronickej aukcie:  

 Nie 
 
14 Doplňujúce informácie:  

Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky 
účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
obstarávanie  zrušiť v prípade ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
 v tejto  výzve, 

 - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,  

 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 



Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní. 

Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania,   
verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača    
v poradí. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre vereného obstarávateľa 
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.   

 
 
 
 
         PhDr. Ingrid Szabó 
                                                                                                       vedúca odboru  
                                                                                    



Príloha č. 1 

 
Identifikačné údaje uchádzača 

 
 
 
 

Obchodné meno alebo názov uchádzača:        ............................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:       ............................................................ 

 

IČO:                                                                  ............................................................ 

 

Právna forma:                                                    ............................................................ 

 

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:          ............................................................ 

 

Kontaktné údaje uchádzača:                             ............................................................ 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:                ............................................................ 

 

Telefón:                                                             ............................................................ 

 

Fax:                                                                   ............................................................ 

 

E-mail:                                                               ............................................................ 

 
 
 
 

V .......................................     dňa .......................................... 
 
 
 
 
 

 
Pečiatka, podpis ...................................................... 

 
 

 
 

 



Príloha č. 2 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
 
 
 
Názov zákazky:  
 

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie vstupného 
portálu NKP – Župný dom v Komárne 

 
 
 
 
 
 
Obchodne  meno:     ....................................................................                                                                    
 
 
 
 
Sídlo alebo miesto  podnikania: ...................................................................                                                                   
 
 
 
 
Identifikačné  údaje uchádzača: ................................................................... 
 
 
 
 
 

Názov položky 
Cena v € bez 

DPH 
DPH v € Cena v € s DPH 

Reštaurátorský 
výskum a návrh na 

reštaurovanie 
vstupného portálu 
NKP – Župný dom 

v Komárne 

   

 
 
 
 
 
V ....................................   dňa ........................... 
 
 
 

.......................................................................... 
       Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/poverenej 
        osoby uchádzača - pečiatka podpis 
 
 



Vizualizácia dverí 
 

 
 



 

Krajský pamiatkový úrad Nitra Námestie Jána Pavla II. 8 949 01 Nitra Slovenská republika 
Tel.:+421 372451111 e-mail: podatelna.nr@pamiatky.gov.sk www.pamiatky.sk 

 

 

Váš list číslo/zo dňa: 70566/33054/OŠKaŠ/2019, 09. 10. 2019 
Naše číslo: KPUNR-2019/22926-2/85716/THT 
Vybavuje/kontakt: Tóth/+421 35 2452121 
Nitra 22. 10. 2019 

 

 

     Krajský pamiatkový úrad Nitra, podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 

fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako vecne príslušný orgán 

špecializovanej štátnej správy a podľa § 9 ods. 5 citovaného zákona ako miestne príslušný orgán 

špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 46 zákona číslo 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

rozhodnutie  

 

     Krajský pamiatkový úrad v Nitre podľa § 33 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona a Vyhlášky Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon    

č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlášky“),        

po preskúmaní predloženej žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere na reštaurovanie kultúrnej 

pamiatky, podanej dňa 16.10.2019 Mestom Komárno, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, podľa 

výpisu z listu vlastníctva č. 6434 vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky Dom župný, číslo v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu 2146/1 (ďalej len č. ÚZPF), Župná č. 15, parc. č. 55/1, k.ú. Komárno, 

dospel k záveru, že navrhovaný zámer na reštaurovanie pamiatky v rozsahu: 

 

- reštaurovanie drevenej dvernej výplne vstupnej brány situovanej v 9. osi uličnej JZ 
fasády juhozápadného krídla,   

 

z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom je prípustný a pre prípravu návrhu                        

na reštaurovanie určuje  nasledovné  podmienky a požiadavky:   

 
A.   Podmienky: 

1. Reštaurovanie podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona môže vykonávať člen Komory 
reštaurátorov podľa § 5 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 200/1994 Z. z. o Komore 
reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, alebo vysoká škola v rámci 
študijného programu reštaurátorská tvorba uskutočňovaného v študijnom odbore 
reštaurátorstvo. 

2. Reštaurátor vykonávajúci predpísaný výskum spracuje dokumentáciu podľa § 5 ods. 2 
vyhlášky MK SR č. 253/2010, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon v rozsahu: 

- základné identifikačné a technické údaje o predmete výskumu, 
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- charakteristiku reštaurátorského výskumu a opis jeho vykonania vrátane 
inventarizácie, odôvodnenia a vyhodnotenia sond, 

- návrh postupu a technológie obnovy kultúrnej pamiatky, 
- fotografickú a grafickú dokumentáciu kultúrnej pamiatky a jej reštaurátorského 

výskumu. 
 

B.  Požiadavky: 

1.    Správny orgán pre vykonanie reštaurátorských prác a prípravu návrhu na reštaurovanie 
na národnej kultúrnej pamiatke u r č u j e : 
a) Vykonať reštaurátorský výskum pre identifikáciu stavebno-historického vývoja, 

zistenie rozsahu a stavu zachovania originálu a sekundárnych historicky hodnotných 
doplnkov dvernej výplne vrátane kovaní, vykonané úpravy a zásahy na dvernej 
výplni, stanovenie príčin prípadných poškodení, umelecko-historické vyhodnotenie, 
súčasný stav povrchovej úpravy, rozsah prípadných sekundárnych doplnkov a 
materiálového zloženia. 

b) Po realizácii podrobného reštaurátorského výskumu zapracovať do návrhu              
na reštaurovanie: 

- zistenie rozsahu a stavu zachovania originálu a sekundárnych historicky 
hodnotných doplnkov,  

- vyznačenie pôvodných poškodených a sekundárne dopĺňaných segmentov, 
- detailné zameranie pôvodnej klasicistickej dvernej výplne (dverné krídla, 

rámy, kovania, profilácie, rezy, zamerať aj hĺbku osadenia dverí voči ploche 
portálu), 

- technologický postup a materiály, ktoré budú použité pri reštaurovaní, 
- do grafickej časti dokumentácie vyznačiť rozsah zachovania originálu,  

zistených sekundárnych doplnkov a prípadných navrhovaných doplnkov. 
2. Na základe výsledkov výskumu spracovať návrh na reštaurovanie, podľa podmienok 

stanovených § 5 vyhlášky MK SR č. 253/2010, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon. 
3. Návrh na reštaurovanie vlastník predloží Krajskému pamiatkovému úradu Nitra,              

za účelom vydania rozhodnutia. Krajský pamiatkový úrad v Nitre vydá osobitné 
rozhodnutie, v zmysle § 33 ods. 6, o každom stupni reštaurátorskej dokumentácie. 

4. Krajský pamiatkový úrad Nitra si po vydaní rozhodnutia ponechá jedno vyhotovenie 
návrhu na reštaurovanie na vykonávanie pamiatkového dohľadu.  

5. Začiatok reštaurátorských prác oznámiť správnemu orgánu s dvojtýždňovým 
predstihom. 

6. Zhotoviteľ reštaurátorských prác je povinný vykonávať reštaurátorské práce tak, aby 
neporušil stav  a prostredie tých častí kultúrnej pamiatky, ktorej sa reštaurovanie týka. 

7. V zmysle § 33, ods. 5 zákona o ochrane pamiatkového fondu bude z procesu 
reštaurovania spracovaná dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác (postup 
a stav reštaurátorských prác, po ukončení reštaurovania). 

8. V zmysle § 33, ods. 9 zákona o ochrane pamiatkového fondu ak v priebehu 
reštaurovania dôjde k novým skutočnostiam, alebo k odkrytiu nepredpokladaného 
nálezu, zodpovedný reštaurátor je povinný práce prerušiť až do vydania rozhodnutia 
krajského pamiatkového úradu. Krajský pamiatkový úrad rozhodne o ďalšom postupe 
najneskôr do troch pracovných dní od prerušenia prác. 

9. Po skončení reštaurovania podľa § 33, ods. 10 pamiatkového zákona                                   
je vlastník/nájomník povinný do 60 dní Krajskému pamiatkovému úradu Nitra odovzdať 
bezplatne jedno vyhotovenie dokumentácie vykonaných prác. 

10. Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru na reštaurovanie, alebo nad rámec 
tohto  rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.   
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      Štátny pamiatkový dohľad v zmysle § 11 ods. 2 písm. a) pamiatkového zákona na úseku ochrany 

pamiatkového fondu bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Nitra.  

 

      Podľa § 44a pamiatkového zákona, toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí troch rokov odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahujú. 

 

     Toto rozhodnutie je vydané pre účel reštaurovania, vzťahuje sa iba na rozsah vymedzený                 

vo výrokovej časti rozhodnutia a nenahrádza rozhodnutie alebo záväzné stanovisko Krajského 

pamiatkového úradu Nitra k iným prácam na predmetnej kultúrnej pamiatke. 

 

     Každú zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym 

orgánom. 
 

 

Odôvodnenie: 
 

     Mesto Komárno, ako vlastník pamiatky, požiadalo dňa 16.10.2019 Krajský pamiatkový úrad Nitra, 
o vyjadrenie k zámeru reštaurovania Dom župný, evidovanej v ÚZPF pod číslom 306/1, Župná č. 15, parc. 
č. 55/1, k.ú. Komárno, v rozsahu: reštaurovanie drevenej dvernej výplne vstupnej brány situovanej v 9. 
osi uličnej JZ fasády juhozápadného krídla. Predložená žiadosť obsahuje údaje o kultúrnej pamiatke, 
údaje o vlastníkovi a vymedzenie a odôvodnenie reštaurátorského zásahu. 
     Podľa § 33 ods. 4 zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších 
predpisov, Krajský pamiatkový úrad v rozhodnutí o zámere na reštaurovanie určuje druh reštaurátorskej 
dokumentácie, rozsah reštaurátorských výskumov, druh, rozsah a podmienky vykonávania 
reštaurátorských prác.  
     Zámerom je reštaurátorská obnova pamiatky v rozsahu: reštaurovanie drevenej dvernej výplne 
vstupnej brány situovanej v 9. osi uličnej JZ fasády juhozápadného krídla na 1. NP. Objekt Župného domu 
bol postavený v pol. 18. storočia ako neskorobaroková stavba, klasicisticky upravená, ktorá v minulosti 
prešla viacerými stavebnými úpravami. Výplň vstupného portálu tvorí rezbársky plasticky zdobená 
brána. Brána je drevená, čiastočne presklená. V línii nábehov jej oblúka vodorovne prechádza 
profilovaný rímsový priečnik. Pod ním i nad ním delia výplň na tri časti pilastre, pričom dolné majú 
kanelované drieky a kompozitné hlavice. V strede sa nachádza dverné krídlo, nad ním je uplatnená 
oválna kartuša s erbovým znakom (postava bradatého rytiera vo vojenskom brnení s pravou rukou 
vystretou dohora, držiacou meč a s ľavou pridŕžajúca psa stojaceho na zadných labách). Nad 
medailónom je kráľovská koruna, zo strán diagonálne prechádzajú listové pletence. Horné časti brány 
členia redukované kazety, dolné pod priečnikom obdĺžnikové plné kazety a presklené, chránené 
jednoduchou, ornamentálnou mrežou s pásoviny. Povrchová úprava je v súčasnosti vo farebnosti 
tmavohnedého náteru. Technický stav dvernej výplne: nátery popraskané, lokálne opadané, stav 
drevenej hmoty z exteriéru najmä v dolnej časti zvetraný a poškodený.  
     Krajský pamiatkový úrad Nitra vydal dňa 13.03.2008 pod číslom NR-08/638-2/2777/THT záväzné 
stanovisko k prípravnej dokumentácii obnovy „Župný dom v Komárne, Architektonicko - historický 
výskum fasád 2007.“ (sprac.: Mgr. Elena Sabadošová a Mgr. Marian Havlík, 12/2007), realizovanej          
na národnej kultúrnej pamiatke Dom župný, evidovanej v ÚZPF pod číslom 306/1, Župná č. 15, parc. č. 
55/1, k.ú. Komárno. 
     Návrh obnovy pamiatkového výskumu „Župný dom v Komárne, Architektonicko - historický výskum 
fasád 2007.“ (sprac.: Mgr. Elena Sabadošová a Mgr. Marian Havlík, 12/2007) určil klasicistickú drevenú 
dvernú výplň vstupnej brány situovanej v 9. osi uličnej JZ fasády juhozápadného krídla na 1. NP (prvok 
D1 v rámci kapitoly D. pamiatkového výskumu) obnoviť formou reštaurovania a preto v súvislosti              
s prípravou obnovy tohto prvku je potrebné zabezpečiť spracovanie reštaurátorského výskumu a návrhu 
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na reštaurovanie. Reštaurátorský výskum je potrebné vykonať za účelom zistenia rozsahu a stavu 
zachovania dvernej výplne. Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu a návrhu obnovy bude 
stanovená metóda a spôsob obnovy dotknutej dvernej výplne na JZ fasáde juhozápadného krídla. 
 
     Rozhodnutie bolo vydané v zmysle zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov. 
 

     Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 
 

 

Poučenie: 

     Proti  tomuto  rozhodnutiu  je možné  podať odvolanie  podľa § 54 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov v  lehote 15 dní  odo dňa oznámenia rozhodnutia         

na Krajský pamiatkový úrad v Nitre. 
 

     Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Peter Jurkovič 

                                                                                      riaditeľ 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa 

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno, IČO: 00306525 (elektronicky) 

 

Na vedomie 

Krajský pamiatkový úrad Nitra - pre spis 


