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ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
predmet zákazky: 

 

                                                            Obnova letného domu v parku Š.Moysesa 
 

Jedná sa o verejné obstaranie, ktoré sa týka  obnovy murovanej stavby postavenej ako letný záhradný  

pavilón v parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom koncom 18. storočia. Stavba je súčasťou národnej kultúrnej 

pamiatky – parku Š. Moysesa. Stavba je značne zanedbaná. Vonkajšia omietka chýba na takmer celej 

ploche fasád, betónový sokel v spodnej časti je poškodený, podstrešný rímsový pás je mladšieho dáta 

vyhotovený s pomocou sklenej sieťky a lepidla, okenné otvory sú bez výplní, pôvodné kované železné mreže 

na viacerých miestach chýbajú. Okenné otvory sú uzatvorené doskami. Vstupné dvere sú oceľové – 

plechové, pred nimi je položený pôvodný kamenný stupeň po celej šírke vstupu. Strecha je stanového tvaru 

manzardovej konštrukcie s betónovou strešnou krytinou tmavohnedej farby. Interiér je takmer bez omietok, 

murivo je tehlové, kamenné a zmiešané. Na murive je ukončenie železobetónovým vencom, na ktorom je 

položený drevený manzardový krov bes stropu. Po pôvodnom drevenom trámovom strope zostali zachované 

po obvode len zbytky a odtlačky v betóne.  Navrhované riešenie je založené na princípe adaptácie a obnovy 

objektu bývalého letného pavilónu pri súčasnom zachovaní historickej a technickej autenticity tejto stavby.   

 

Rozsah prác: 

- obnova kamenného schodu, odstránenie betónového cokla 

- nový drevený trámový strop s dreveným doskovým záklopom 

- vyrovnanie podlahy betónovým poterom a položenie keramickej dlažby vo výraze tehly 

- doplnenie poškodených škridiel 

- omietky hladké na báze vápna, v spodnej časti bude  použitá špeciálna sanačná omietka 

- výplne otvorov – vstupné dvere dvojkrídlové, okná drevené s izolačným dvojsklom, dvere a okná budú mať                                                      

dvojkrídlové okenice so zamykaním 

Detailné riešenie je popísané v priloženom realizačnom projekte 

 

Miesto realizácie letného domu je v parku Š. Moysesa . 
 
Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Žiar nad Hronom, Š.Moysesa 46, Žiar nad Hronom 
 
Lehota dodania predmetu zákazky: do 06.10.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 


