
Zmluva o dielo č. .../2022 
 
 

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ :    Stredoslovenské múzeum 

    Námestie SNP č. 3755/4A, 974 01  Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca:  PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ 

IČO:    35 984 953 

DIČ:     2021427133 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN):  SK72 8180 0000 0070 0039 5956 

Oprávnený konať vo veciach zmluvy:   PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea 

Oprávnené osoby jednať v realizačných veciach:    Mgr. art. Miloš Packo, reštaurátor       

Stredoslovenského múzea 

Telefonický a e-mailový kontakt:    048/4125896,    packo@ssmuzeum.sk 

(ďalej len objednávateľ) 

a 

Zhotoviteľ :     

Štatutárny zástupca:   

IČO:      

IČ DPH:     

Bankové spojenie:    

Číslo účtu (IBAN) :  

Telefonický a e-mailový kontakt:   

(ďalej len zhotoviteľ) 

 
uzatvorili dnešného dňa podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov za nasledujúcich podmienok túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“). 

 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejnej súťaže podľa  § 281 a nasl. č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka, vyhlásenej a zverejnenej dňa ......... na webovom sídle objednávateľa na 
predmet zákazky: Reštaurovanie renesančného dreveného trámového stropu D2 v miestnosti 2.04 
na 2. NP Thurzovho domu a to na základe a v rozsahu  reštaurátorskej dokumentácie 
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, Banská Bystrica, Námestie SNP 4, meštiansky 



dom tzv. Thurzov dom. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov zriaďovateľa 
Banskobystrického samosprávneho kraja.    
 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe 
technické, kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky realizácie tejto zmluvy, a že disponuje 
technickým, materiálnym vybavením a personálnymi kapacitami, odbornými znalosťami, 
oprávneniami, povoleniami, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu predmetu tejto zmluvy.  

 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na vykonanie predmetu zmluvy tak, ako sa touto zmluvou 
zaviazal. Ja zapísaný v Komore reštaurátorov so zodpovedajúcou špecializáciou reštaurovania. Ďalej 
vyhlasuje, že na jeho strane nie je žiadna zákonná alebo zmluvná prekážka, ktorá by znemožnila 
výkon predmetu zmluvy tak, ako je uvedené v tejto zmluve. 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 
1.1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci tejto zmluvy o dielo: reštaurovať drevený trámový strop D2 v 
miestnosti 2.04 (rozloha cca 63 m2) na 2. NP Thurzovho domu a  to na základe a v súlade 
s reštaurátorskou dokumentáciou Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, Banská Bystrica, 
Námestie SNP 4, meštiansky dom tzv. Thurzov dom, spracovanej reštaurátorom akad. soch. Ivanom 
Škandíkom, v spolupráci s Mgr. art. Evou Bezúchovou Michalčíkovou, dátum 12/2021 a tiež v súlade 
s Rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, č. KPUBB-2022/715-5/6528/LIE zo 
dňa 26.1.2022. 
 
1.2. Ďalej je predmetom vyhotovenie textovej, grafickej a fotografickej dokumentácie z reštaurovania 
renesančného dreveného trámového stropu v súlade s Rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu 
Banská Bystrica, č. KPUBB-2022/715-5/6528/LIE zo dňa 26.1.2022. 
 
1.2.  Reštaurátorská dokumentácia Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, Banská 
Bystrica, Námestie SNP 4, meštiansky dom tzv. Thurzov dom, Rozhodnutie Krajského pamiatkového 
úradu Banská Bystrica, č. KPUBB-2022/715-5/6528/LIE zo dňa 26.1.2022 a zameranie vo formáte 
DWG tvoria Prílohu č. 1, 2 a 3 a sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
 

Čl. 2 
Čas, miesto a spôsob plnenia 

 
2.1. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy – reštaurovanie renesančného 

dreveného trámového stropu D2 v súlade v Čl. I tejto zmluvy nasledovne: 

a) začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy, 

b) ukončenie: 15.5.2022. 

2.2. Miesto plnenia: Stredoslovenské múzeum - Thurzov dom, Námestie SNP č. 4, 974 01 Banská 

Bystrica, 2. NP, miestnosť 2.04. 

 2.3. Spôsob plnenia: zhotoviteľ vykoná všetky úkony podľa Čl. I. tejto zmluvy a v súlade 

s reštaurátorskou dokumentáciou a zmluvné strany spoločne protokolárne podpíšu odovzdanie diela.  

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ písomne protokolárne preberie dielo až po 

odstránení všetkých vád a nedorobkov, ktoré by bránili riadnemu užívaniu diela. 



2.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ dielo prevziať v skoršom ponúknutom termíne bez nároku na finančné zvýhodnenie.  

2.6.  Čas plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú objednávateľ z objektívnych alebo subjektívnych 

príčin nevytvoril zhotoviteľovi podmienky pre riadny výkon práce. Predĺžený čas plnenia bude určený 

zápisom v dodatku k tejto zmluve podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.  

 

Čl. III. 
Cena diela 

 
3.1.  Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa Čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške :  

cena diela bez DPH :  ........,- €  

DPH 20% :   ........,- € 

Celková cena s DPH : ........,- € 

3.2. Cena diela je dojednaná ako konečná a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, vrátane 
zabezpečenia likvidácie a odvozu odpadu. Cena diela bude vyplatená jednorázovo po ukončení 
a odovzdaní diela podľa tejto zmluvy. 
 
3.3.  Zhotoviteľ po písomnom protokolárnom odovzdaní diela podpísanom oboma zmluvnými 

stranami vystaví objednávateľovi faktúru so splatnosťou 30 dní.  

3.4. Faktúra musí obsahovať minimálne náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu 

podľa zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru 

zhotoviteľovi na prepracovanie, ak neobsahuje všetky náležitosti podľa tejto zmluvy. Vrátením 

faktúry sa plynutie lehoty splatnosti prerušuje. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je kópia 

protokolárneho odovzdania diela. 

3.5.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vyfakturovanú cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti na 

bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Za deň splnenia finančného záväzku sa 

považuje deň pripísania vyfakturovanej sumy na účet zhotoviteľa. 

Čl. IV. 
Podmienky vykonania diela 

 
4.1.   Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť najmä: 

a) poskytnúť zhotoviteľovi zrozumiteľnú a kvalifikovanú odpoveď na akýkoľvek dopyt 

zhotoviteľa (doručený spravidla emailom), ktorým žiada objednávateľa o vysvetlenie, pokyn alebo 

inštrukciu ohľadom vykonávania diela a to formou emailovej správy uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

Zmluvné strany sa za týmto účelom dohodli na lehote odpovede do 2 pracovných dní. 

b) sprístupniť priestory (miestnosť 2.04  na 2. NP Thurzovho domu), ktorej sa dielo týka. 

Zmluvné strany sa za týmto účelom dohodli na lehote sprístupnenia priestorov objednávateľa na 

písomnú žiadosť zhotoviteľa do 2 pracovných dní.  

c) zabezpečiť bezproblémový vstup do objektu po predchádzajúcej dohode (2 dni vopred) aj v 

mimopracovné dni.  



d) prípadné obmedzenia prác, vyplývajúce z prevádzky múzea v súvislosti s prípravou novej 

stálej expozície, budú so zhotoviteľom dohodnuté minimálne 5 dní vopred. 

4.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že:  

- pozná všetky podmienky a skutočnosti potrebné na vykonanie dohodnutej práce,  

- si pozorne prezrel miesto vykonania diela a berie do úvahy všetky osobitné pracovné podmienky 

vyplývajúce z prevádzky múzea a charakteru objektu.  

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

- prácu ukončiť včas a kvalitne,  

- dodržiavať všeobecne platné bezpečnostné a protipožiarne predpisy, technické normy a iné 

podmienky vyplývajúce zo zmluvy,  

- riadiť sa pokynmi objednávateľa a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy (KPÚ Banská 

Bystrica), 

- v plnom rozsahu zabezpečiť ochranu priestoru voči poškodeniu. 

4.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že nakoľko sa jedná o historický objekt, môžu sa počas realizácie 

odhaliť nové skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť ďalší postup prác a ich rozsah. V takomto prípade 

bude nový postup konzultovaný v súlade s Rozhodnutím Krajského pamiatkového úrad Banská 

Bystrica s objednávateľom a zároveň s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.  Všetky 

zmeny v postupe prác a cenách budú riešené formou dodatku k tejto zmluve po odsúhlasení 

obidvomi zmluvnými stranami.  

4.5.  V prípade, že objednávateľ zistí rozpor podľa Čl. I., ods. 1.1. tejto zmluvy, je oprávnený 

požadovať, aby zhotoviteľ odstránil nedostatky vzniknuté neodbornou realizáciou diela a plnenie 

diela vykonával riadnym a odborným spôsobom. 

4.6.  Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje použiť pre realizáciu diela len materiály a postupy vhodné pre 

dané dielo a následne hodnoverným spôsobom preukázať objednávateľovi potrebné vlastnosti 

výrobkov použitých na realizáciu diela a vlastnosti diela v rozsahu podľa zákona č. 56/2018 Z.Z. 

o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu v znení neskorších 

predpisov. 

4.7.  Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela a zabezpečení likvidácie a odvozu odpadu udržiavať 
v mieste plnenia predmetu zmluvy, t.j. v Thurzovom dome poriadok, čistotu a bez zbytočného 
odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. 
Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom, vykoná ich objednávateľ na 
náklady zhotoviteľa. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi 
a uspokojí aj nároky tretích osôb.  Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i 
tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela. 
Zhotoviteľ môže na účely tejto zmluvy nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, 
ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú 
dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami.  
 
4.8.  Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje odovzdať objednávateľovi ku dňu začatia prác podľa vyššie 
uvedeného odseku platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO. V 
záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj 



ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 
ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať 
zásady bezpečného správania sa a určené pracovné postupy v mieste plnenia predmetu tejto zmluvy. 
Zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase 
a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, dodržiavali zákaz fajčenia na stavbe, oznamovali svojmu 
nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci.  
 

Čl. V. 
Záruka 

5.1.  Za vady v čase odovzdávania diela zodpovedá zhotoviteľ. Za vady, ktoré sa prejavili po 

odovzdaní hotového diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 

povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené použitím materiálov a technológií len vtedy, 

ak aj po upozornení na ich nevhodnosť objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ taktiež 

nezodpovedá za vady spôsobené mechanickým poškodením.  

5.2.  Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela.  

5.3. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť a na vady diela zhotoviteľa písomne upozorniť 
bezodkladne po zistení vád. Zhotoviteľ je povinný počas záručnej doby na písomné vyzvanie 
zhotoviteľa do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie posúdiť v mieste plnenia vady diela a navrhnúť 
objednávateľovi ďalší postup a určiť termín realizácie odstránenia vád diela.  
 
5.4. V prípade, ak sa zhotoviteľ do 5 dní nedostaví na miesto plnenia pre zistenie reklamovaných 
vád diela, je objednávateľ oprávnený konzultovať odstránenie reklamovaných vád prostredníctvom 
tretej osoby na náklady zhotoviteľa, čím nie je dotknutá záruka na dielo poskytnutá zhotoviteľom. 
 
5.5. V prípade, ak zhotoviteľ tieto vady z reklamácie neodstráni v lehote podľa písomnej dohody 
oboch zmluvných strán, je objednávateľ oprávnený odstrániť ich prostredníctvom tretej osoby na 
náklady zhotoviteľa, čím nie je dotknutá záruka na dielo poskytnutá zhotoviteľom.  
 
5.6. Zhotoviteľ je povinný pred odstraňovaním vád reklamovaných objednávateľom písomne 
upozorniť na deň a hodinu nástupu prác a Objednávateľ je povinný umožniť prístup k reklamovanej 
časti diela. Vada sa považuje za odstránenú okamihom písomného protokolárneho prevzatia prác 
objednávateľom. 

Čl. VI. 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 
6.1.  V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo riadne a včas je objednávateľ oprávnený účtovať 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania po uplynutí doby 

plnenie dohodnutej v tejto zmluve.  

6.2. V prípade, že zhotovené dielo bude mať vady, na ktoré objednávateľ zhotoviteľa upozorní 

podľa Čl. V., ods. 5.3. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania po uplynutí lehoty na odstránenie vád diela. 

6.3. Objednávateľ zmluvnú pokutu podľa ods. 6.1. a 6.2. tejto zmluvy neuplatní v prípadoch 

charakterizovaných ako vyššia moc. Pre účely tejto zmluvy sa vyššou mocou rozumie každá vonkajšia 

udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli 

predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní tejto zmluvy o dielo a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo 

celého zmluvného diela, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. V prípade, že by vyššia moc 

spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30 kalendárnych dní, zmluvné strany sa 

dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy. O 



dobu prerušenia prác na diele, o dobu nutnú na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie 

opravy diela poškodeného vyššou mocou sa posúva termín ukončenia diela, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak.  

6.4. V prípade vyššej moci nie je zmluvná strana, ktorej sa vyššia moc priamo týka, v omeškaní s 

plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá nárok na 

prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci, až 

do doby nevyhnutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou. Pri nesplnení zmluvnej 

povinnosti dotknutej vyššou mocou, ktorá spôsobí omeškanie druhej zmluvnej strany, táto taktiež nie 

je v omeškaní. 

6.5.   V prípade, že objednávateľ nezaplatí v lehote splatnosti fakturovanú sumu, berie na vedomie, 

že zhotoviteľ je oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý 

deň omeškania po uplynutí doby plnenie dohodnutej v tejto zmluve.  

6.6. Zmluvné strany sú povinné uhradiť zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných povinností na 

základe preukázateľne písomne doručenej výzvy druhej zmluvnej strany a to v lehote 30 dní. 

6.7. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmluvné pokuty na základe tejto zmluvy sa môžu 

navzájom kumulovať. 

Čl. VII. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
7.1. Táto zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností zmluvných strán. 

Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť právo 

odstúpenia od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.  

7.2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred úplným splnením všetkých vzájomných 

povinností preukázateľne doručeným písomným odstúpením druhej zmluvnej strane. 

7.3.  Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto 

zmluvy, v nasledovných prípadoch: 

a) zhotoviteľ bez podstatného dôvodu nezačne práce na diele v zmluvne dohodnutom 

termíne alebo bezdôvodne preruší práce na diele na viac ako 10 pracovných dní,  

b) vykonáva plnenie diela v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, 

c) koná pri plnení zmluvy spôsobom, pri ktorom objednávateľovi hrozí alebo vzniká škoda, 

d) ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľa pokračuje vo vadnom plnení, 

e) ak je voči nemu vedené konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného 

konania alebo bol návrh na začatie konkurzného konania zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku 

alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 

f) ak v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie 

podmienky účasti podľa § 32, ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, 

g) ak zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa prevedie akýkoľvek 

záväzok alebo pohľadávku zo zmluvy na tretiu osobu. 



7.4.  Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, 

v prípadoch ak objednávateľ: 

a) nesplní svoje zmluvné povinnosti a a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela a to po 

poskytnutí primeranej lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 dní, 

b) je v omeškaní s úhradou fakturovanej sumy o viac ako 30 dní. 

7.5. Právo na náhradu škody zostáva zachované aj po odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od 

zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty 

7.6. Po zániku zmluvy z dôvodu odstúpenia od zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 

rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia nachádza, spoločne so všetkými  atestami, 

osvedčeniami, certifikátmi, záručnými listami a pod., V takomto prípade objednávateľ zaplatí 

zhotoviteľovi za uskutočnené práce a dodávky na diele. Podkladom pre plnenie bude zhotoviteľom 

vystavený daňový doklad, ktorý je splatný do 60 kalendárnych dní po dni písomného protokolárneho 

odovzdania diela podľa tohto článku a doručení faktúry objednávateľovi. 

Čl. VIII. 
Osobitné ustanovenia 

 
8.1.  Zmluvné strany si vyhradzujú právo zvolať pracovnú poradu v priebehu zhotovovania diela vždy, 

pokiaľ to bude ktorákoľvek zo zmluvných strán požadovať. Na každej pracovnej porade sa zúčastnia 

zástupcovia oboch zmluvných strán. Spoločné pracovné stretnutia sa dohadujú minimálne dva 

pracovné dni vopred. 

Čl. IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
9.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do písomného protokolárneho odovzdania diela 

zhotoviteľom.  

9.2.  Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočnia vo forme písomných dokladov na základe 

súhlasného prejavu oprávnených zástupcov zmluvných strán.  

9.3.  Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, zhotoviteľ dostane jedno vyhotovenie 

a objednávateľ dva vyhotovenia.  

9.4.  Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu so 

všetkými jej ustanoveniami ju vlastnoručne podpisujú.  

9.5.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Banskobystrického samosprávneho 

kraja. 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 

dňa ....... 

  

V Banskej Bystrici, 

dňa ....... 



   

   

.........................................  ......................................... 

PhDr. Marcel Pecník 

riaditeľ Stredoslovenského 
múzea 

 ..... 

 

 

Prílohy: 

Č. 1: Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, Banská Bystrica, Námestie SNP 4, meštiansky 

dom tzv. Thurzov dom,  

Č. 2: Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, č. KPUBB-2022/715-5/6528/LIE zo 

dňa 26.1.2022  

Č. 3: Zameranie vo formáte DWG – miestnosť 2.04 

Č. 4: Ocenený položkovitý výkaz výmer 


