
Obec Lozorno 
Obecný úrad, Hlavná ul.1 
90055 Lozorno 
IČO: 00304905 
DIČ: 2020643669 

Objednávka č. 16/2022 

Dodávateľ: 
Obchodné meno: Ing. Ing. arch, Jakub Svitek 
Sídlo: Jaskový rad 1972/145, 831 01 Bratislava 
IČO: 51 925 842 
Zápis.: v Živnostenskom registri OÚ Bratislava, č. živ. reg.: 110-270451 

Objednávka vyhotovená v Lozorne, dňa 25.03.2022 

objednávame u Vás 

Predmet plnenia: Architektonická štúdia Námestia sv. Kataríny 

Názov Celková cena€ Cena v € bez DPH s DPH 
Architektonická štúdia 1300,00 *podľa prílohy 

Spolu 1300,00 
- 

Cena s DPH: 1 300,00 EUR 

Spôsob platby a splatnosť: bankovým prevodom; splatnosť faktúry 15 dní odo dňa obdržania faktúry 

Miesto dodania: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno; 

Kontaktná osoba: Košická Aneta, 02/6920 4318 

Termín dodania: najneskôr do 31.05.2022; 

Ďalšie dojednané podmienky/ odlišne od ponuky dojednané podmienky: 

Zmluvný vzťah sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne 
zavaznvrm právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k dodávke/plneniu. Pre zmluvný vzťah 
platia Obchodné objednávacie a nákupné podmienky Obce Lozorno (ver. 01/2019, znenie účinné od 
01.06.2019) pokiaľ táto objednávka alebo ponuka, ku ktorej sa vzťahuje, výslovne nestanovia inak. 
Obchodné objednávacie a nákupné podmienky Obce Lozorno sú zverejnené na www.lozorno.sk. 

Mgr. Ľuboš Tvrdoň 
starosta obce Lozorno 



Cenová ponuka na projektovú dokumentáciu 

Spracovateľ: 

Zákazka: 
Investor: 
Miesto stavby: 
Podklady: 

Červená I Svitek 

Námestie sv. Kataríny 
obec Lozorno 
Lozorno 
geodetické zameranie 

A) Architektonická štúdia 1300€ 

Prieskum 
Objasnenie základných požiadaviek investora, obhliadka na mieste 
stavby, zhromaždenie podkladov, konzultácie s klientom 

Výkresová časť 
Architektonický návrh: 

- architektonická situácia námestia (grafická) 
- schematické špecifické detaily 
- definícia navrhnutých prvkov do priestoru 

Prezentačná časť 
- grafické vizualizácie priestoru vsadeného do reálneho okolia (3x) 
- koncepčný model v 3D programe 

Poznámka: 
Výstup architektonickej štúdie bude jasne graficky znázornené riešenie priestoru pred 
kostolom a jeho uchopenie v zmysle navrhnutých detailov. 
Finálna podoba architektonickej štúdie bude znázorňovať uchopenie priestoru dočasnou 
formou tak, aby mohla následne prebehnúť diskusia s občanmi, ako priestor ďalej využívať 
a zapojiť ich do participačného procesu navrhovania. 

Výkres situácie v mierke 1:200 

Termín dodania 
Predpokladaný termín predloženia na schválenie je 1-2 mesiac od 
poskytnutia požadovaných podkladov zo strany objednávateľa. 


