
OBJEDNÁVKA 
 
 

 
Odberateľ 
 
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 
Hlavná 1, 081 35 Prešov 
 
IČO:  00179205 
DIČ:  2021283176 
IČ DPH:  SK 2021283176 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
číslo účtu: SK58 0900 0000 0000 9628 7076 
 
Vybavuje:  Daniel Dzurovčin 
e-mail:   dzurovcin@grkatpo.sk 
Tel.:   0911 912 691 
Fax:   051/7562625 
 
 
Položka     Jedn. cena  Množstvo   Celkom 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Objednávame si u vás pre projekt "Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v CMŠ bl. Vasiľa 
Hopka v Bardejove" (kód ITMS14+ projektu NFP302020T310), vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
územné a stavebné konanie a realizáciu stavby "Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v CMŠ 
bl. Vasiľa Hopka v Bardejove".  
 
Projektová dokumentácia: 
-  musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami a dokumentáciou výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR, kód: IROP-PO2-SC221-2018-35 v rámci Integrovaného regionálneho operačného 
programu v aktuálnom znení, ktorá je dostupná na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124& 
navID2=1124&sID=67&id=13533 

-  musí byť vypracovaná v súlade s projektovou štúdiou v prílohe, 
- musí byť vypracovaná v súlade s platnými STN normami a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).  
 
Rozsah projektovej dokumentácie:  
A) Projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby (overená 
autorizovanou osobou a overená v stavebnom konaní, na základe ktorej bolo vydané právoplatné stavebné 
povolenie)  
B) Podrobný položkový rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou (zákon Slovenskej 
národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov.) Rozpočet musí byť overený podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby. Rozpočet bude 
vypracovaný pre stavby a zariadenia, ktoré sú súčasťou stavby podľa jej charakteru a projektovej dokumentácie. 
C) Výkaz výmer 
 
Požadujeme:  
Projektová dokumentácia a rozpočet s výkazom výmer budú vyhotovené a dodané v šiestich vyhotoveniach v 
listinnej podobe a jeden krát v elektronickej podobe na dátovom nosiči vo formátoch PDF, DOC, XLS 
 
v zmysle cenovej ponuky z 19.11.2018  
 
v celkovej cene 5.400,00,- EUR  
 
 
Požadovaný termín dodania: do 28.12.2018 
Miesto dodania:  Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35 Prešov 
 
V Prešove dňa 27.11.2018 
 

 
…......................................... 

Mgr. Daniel Dzurovčin 
Potvrdenie prevzatia: 

Dodávateľ 
 
Ing. Ján Cebuľak 
Kobyly 203 
086 22 Kľušov 
 
 
IČO: 44965919 
DIČ: 1082770095 
 
Tel.: 0903 593 141 
e-mail: jan.cebulak@gmail.com 

 

  


