
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY 
PODĽA § 7  
MESTO ŽIAR NAD HRONOM 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 117 ZÁKONA O 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Od  24.7.2017 Do 9.8.2017 
 

Zákazka por. číslo: 71/PT/2017 

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára) 

Názov zákazky Obnova Letného domu v parku Š. Moysesa 

Druh zákazky stavebná práca 

Predmet zákazky 

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 

Názov zmluvy Zmluva o dielo 

Dátum uzatvorenia zmluvy 09.8.2017 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

21.440,-€ bez DPH 25.728,10,-€ s DPH 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov 
BARBITRANS, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 36 050 245 

Ulica a číslo Na Vartičke 1 



Mesto/Obec Ladomerská Vieska 

PSČ 96501 

Štát SK  

Telefón 0903510469 

Email: barbitrans@barbitrans.sk 

Internetová adresa (URL): www.barbitrans.sk 
0.1  

 

 


