
Dôvodová správa k nadlimitným nepredvídaným výdavkom 

 
Subjekt v pôsobnosti PSK: Školský internát Poprad, Karpatská 9, 058 01 Poprad 

Názov projektu: „Školský internát Poprad - zníženie energetickej náročnosti (riešenie 

havarijného stavu) “  

Kód ITMS2014+:310040A199 

 Školský internát Poprad podpísal po úspešnom verejnom obstarávaní Zmluvu o dielo   

na zhotovenie stavebných práv so spoločnou Euro-building a.s. v celkovej sume 620 440,39 

eur s DPH. 

  SIEA na základe podpísanej Zmluvy o NFP Zmluvy o NFP č.KŽP-PO4-SC431-2015-

6/022 a dodatku č. 1 k Zmluve o NFP identifikovala neoprávnené výdavky vo výške 15 925,18 

eur s DPH týkajúce sa vedľajších rozpočtových nákladov a to: územné vplyvy vo výške 

4 868,29 eur s DPH, prevádzkové vplyvy vo výške 6 583,44 eur s DPH a stavebno-montážne 

práce, montáž oplotenia, prenájom dočasného oplotenia vo výške 4 473,45 eur s DPH. 

 Verejné obstarávanie bolo schválené v plnom rozsahu. Rozdiel vznikol až pri 

spracovávaní dodatku č. 1 k Zmluve o NFP, kde spomínané výdavky SIEA klasifikovala ako 

neoprávnené v zmysle výzvy a jej aktualizácie, v rámci ktorej bola žiadosť o NFP podaná. 

Tieto neoprávnené výdavky neboli klasifikované ako neoprávnené pri podpisovaní Zmluvy 

o NFP a ani pri podpise Zmluvy o dielo. 

 Z dôvodu identifikovaných neoprávnených výdavkov žiadame o dofinancovanie 

uvedených výdavkov v zmysle platnej Zmluvy o dielo.  

V súvislosti s implementáciou projektu s názvom „Školský internát Poprad - zníženie 

energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu)“ kód ITMS2014+:310040A199 pre subjekt 

Školský internát Poprad, Karpatská 9, 058 01 Poprad v pôsobnosti PSK - došlo k vzniku 

nadlimitných nepredvídaných výdavkov v celkovej výške 50 269,99 eur s DPH. 

 Počas realizácie stavebných prác v rámci stavby pod názvom  „Školský internát Poprad 

- zníženie energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu) “  vznikli práce naviac, ktoré sa 

pri príprave a podaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok nedali predvídať. Tieto stavebné 

práce je potrebné z technického hľadiska zrealizovať, aby bolo možné pokračovať v investičnej 

akcii. Dôvody vzniku a opodstatnenosti nadlimitných výdavkov sú podrobne rozpísané 

v predloženej dôvodovej správe vypracovanej dodávateľom stavby a odsúhlasenej 

projektantom a stavebným dozorom. 

 Nadlimitné nepredvídané práce k projektu s názvom „Školský internát Poprad - zníženie 

energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu) “ boli dňa  02.10.2017 prerokované na 
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kontrolnom dni , ktorý sa uskutočnil v priestoroch Školského internátu v Poprade za účasti 

poslancov volebného obvodu, riaditeľa subjektu, zhotoviteľa diela, stavebného dozoru.  

Poslanci odporučili schváliť dofinancovanie realizácie aktivít definovaných ako 

nepredvídané práce. 


