
Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 21.08.2017

Obchodné meno/Názov: Obnova s.r.o.

Sídlo/Miesto podnikania: A. Kmeťa 12
Banská Štiavnica

IČO: 36820652

Stav: Zapísaný

Registračné číslo: 2017/8-PO-E6094

Platnosť zápisu od: 21.08.2017

Platnosť zápisu do: 21.08.2020

Dátum zmeny údajov: 21.08.2017

Zoznam osôb: Mgr. Michal Hrčka, člen štatutárneho orgánu

Spôsob konania: V mene spoločnosti koná a podpisuje vždy samostatne konateľ.

Predmet podnikania

- konzervácia a obnova pamiatok a zbierkových predmetov okrem reštaurovania kultúrnych pamiatok a
zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
- reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových
predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
- poradenská činnosť v oblasti konzervovania, reštaurovania a obnovy,
- maliarske a natieračské práce,
- kamenárstvo,
- štukatérstvo,
- architektonicko-historický výskum,
- umelecko-historický výskum,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov v rozsahu voľných živností,
- vedenie účtovníctva,
- kancelárske a administratívne služby,
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom nehnuteľných vecí spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
- prenájom spotrebného a priemyselného tovaru a hnuteľných vecí,
- zásielkový predaj,
- ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,
- predaj nealkoholických a alkoholických nápojov na priamu konzumáciu,
- predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj
bezmäsitých jedál,



- organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov,
- organizovanie spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav,
- poskytovanie dátových služieb,
- kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,
- automatizované spracovanie dát,
- poskytovanie software - predaj a prenájom na základe zmluvy s autorom,
- tvorba a aktualizácia web - stránok a internetových aplikácií a poradenstvo v predmete podnikania,
- vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
- fotografické služby,
- reklamná a propagačná činnosť,
- spracovanie grafických návrhov,
- murárstvo,
- výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu:
a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác,
investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov,
b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a
dokumentácie umiestňovanie stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich
interiérov a exteriérov ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov
a obnovy stavebných pamiatok,
c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov
vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad
uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej
dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru,
e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácii a technickej
dokumentácie,
f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom
a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie
odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní,
- zabezpečenie výkonu reštaurovania a konzervovania kultúrnych pamiatok, zbierkových predmetov a
archeologických nálezov,
- komplexná obnova kultúrneho dedičstva,
- návrhy a realizácie preventívneho reštaurovania,
- poradenská činnosť v oblasti reštaurovania, konzervovania a obnovy kultúrneho dedičstva,
- preventívne priebežné kontroly a monitoring stavu zreštaurovaných pamiatok a národných kultúrnych pamiatok
pre potreby vlastníkov,
- vypracovávanie reštaurátorských dokumentácií,
- reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a
nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia



Podmienka účasti
podľa

§26
ods.1
zákona
č.
25/2006
Z. z.

§32 ods.1
zákona č.
343/2015 Z.
z.

Druh dokladu Vydal/a Dátum
vydania

Číslo dokladu

§32 ods. 1 b) potvrdenie zdravotnej
poisťovne

DÔVERA
zdravotná
poisťovňa, a.s.,
pobočka Nitra

14.08.2017 PV17071116

§32 ods. 1 e) výpis z obchodného
registra

Okresný súd
Banská Bystrica

28.07.2017 el-48718/2017/S

§32 ods. 1 a) výpis z Registra trestov
pre právnickú osobu

Register trestov
Generálnej
prokuratúry
Slovenskej
republiky

28.07.2017 AI4RQTN75GI-PO

§32 ods. 1 a) výpis z registra trestov
(Mgr. Michal Hrčka)

Register trestov
Generálnej
prokuratúry
Slovenskej
republiky

28.07.2017 AI4R8QTO625P

§32 ods. 1 f) čestné vyhlásenie 27.07.2017 -

§32 ods. 1 c) potvrdenie daňového
úradu

Daňový úrad
Banská Bystrica,
pobočka Žiar nad
Hronom

24.07.2017 101616872/2017

§32 ods. 1 b) potvrdenie Sociálnej
poisťovne

Sociálna
poisťovňa,
pobočka Žiar nad
Hronom

21.07.2017 10326-133/2017-ZH

§32 ods. 1 d) potvrdenie súdu
(konkurz)

Okresný súd
Banská Bystrica

21.07.2017 Kp/669/2017

§32 ods. 1 d) potvrdenie súdu
(reštrukturalizácia)

Okresný súd
Banská Bystrica

21.07.2017 Kp/669/2017

§32 ods. 1 d) potvrdenie súdu
(likvidácia)

Okresný súd
Banská Bystrica

20.07.2017 SPZ 46410/17

§32 ods. 1 b) potvrdenie zdravotnej
poisťovne

Union zdravotná
poisťovňa a. s.

19.07.2017 20172008693



Podmienka účasti
podľa

§26
ods.1
zákona
č.
25/2006
Z. z.

§32 ods.1
zákona č.
343/2015 Z.
z.

Druh dokladu Vydal/a Dátum
vydania

Číslo dokladu

§32 ods. 1 b) potvrdenie zdravotnej
poisťovne

Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, a. s.,
pobočka Žiar nad
Hronom

18.07.2017 P001173200431


