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Písomná správa k zmluve o poskytnutí dotácie MK – 2104/2018/1.1

Obsahom správy je vyhodnotenie prác vykonaných v súlade s realizácia projektu Architektonickohistorický výskum a projektová dokumentácia na NKP č. 11 696/1 „ Evanjelická fara“ Ratková
v zmysle článku 3 odst.4 predmetnej zmluvy.

Zahájeniu prác na projekte predchádzalo stanovenie rozsahu a postupu s pracovníkmi KPÚ Banská
Bystrica v zmysle rozhodnutia KPÚBB č.2017/22527-3/87957/HUN bod 2 zo dňa 13.11.2017, kde
boli definované podmienky pre realizáciu projektu.
Práce boli zahájené definovaním požiadaviek na realizáciu Architektonicko-historického výskumu
a spracovanie projektovej dokumentácie. Nasledovalo oslovenie kvalifikovaných osôb spôsobilých na
ich realizáciu, následným výberom dodávateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č.343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uzatvorením zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom boli zahájené práce na jednotlivých
častiach projektu. Prioritne boli realizované odborné činnosti v rámci Architektonicko-historického
výskumu ktorého výsledky bolo potrebné zohľadniť pri finalizácii projektovej dokumentácie na
obnovu predmetnej NKP. Výsledky pamiatkového výskumu s navrhovanou metodikou obnovy boli
prezentované na pracovnom stretnutí s pracovníkom KPÚBB priamo v objekte dňa 2. októbra 2018.
Po zapracovaní podnetov a pripomienok bol dokument predložený na posúdenie v Odbornometodickej komisii Pamiatkového úradu SR, ktorá vydala stanovisko so záverom, že výskumná
dokumentácia spĺňa náležitosti vyhlášky MK SR č.231/2014 a vyhovuje ako odborný podklad pre
ďalšie kroky vedúce k obnove NKP, čo potvrdil aj KPÚ BB svojim záväzným stanoviskom zo dňa
20.12.2018 pod č. KPUBB-2018/19593-5/102801/HUN .

Na základe tohto stanoviska a horeuvedených skutočností bola postupne spracovávaná aj
projektová dokumentácia na obnovu NKP v stupni pre stavebné povolenie. Jednotlivé časti
projektovej dokumentácie boli priebežne konzultované s pracovníkmi KPÚ BB a po ukončení prác
bola projektová dokumentácia predložená k záverečnému odbornému posúdeniu. O prevzatí
dokumentácie vydal KPÚ BB písomné potvrdenie o prijatí žiadosti o vyjadrenia k predloženej
projektovej dokumentácii, ktoré bude doručené dodatočne po jeho vydaní.
Záverom je možné konštatovať, že občianske združenie „Naša Ratková“ zabezpečilo v priebehu
roka 2018 v rámci projektu realizáciu plánovaných prác na Architektonicko-historickom výskume
a spracovaní projektovej dokumentácii pre obnovu NKP č.11696/1 „Evanjelická fara“ Ratková
s efektívnym využitím finančných prostriedkov poskytnutých MK SR formou grantu a zároveň
primeranú prezentáciu projektu na webovej stránke občianskeho združenia.
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