
Dôvodová správa  

 
 

Celkové investičné náklady vo výške 4 487 500 eur, určených  na financovanie investícií 

z úverových zdrojov poskytnutých Európskou investičnou bankou uvedených v prílohe 

uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21.2.2017 a v znení uznesenia Zastupiteľstva 

PSK č. 554/2017 z 28. zasadnutia, ktoré sa konalo 22. 08. 2017, sa menia z dôvodu potreby 

dofinancovania nižšie uvedených stavieb, tak aby sa rekonštrukciou objektov dosiahlo 

vytvorenie funkčného celku.  

Pre subjekt pod poradovým číslom 14. Spojená škola , SNP 16, Sabinov, rozsah obnovy - 

Rekonštrukcia kotolne, rekonštrukcia rozvodu ÚK internát - samostatné meranie, bazén - ohrev 

a vzduchotechnika boli pridelené finančné prostriedky  v celkovej investícii spolu 196 500 eur. 

Vzhľadom k tomu, že sa po dohode z vedením organizácie pristúpilo k riešeniu budúceho 

financovania obnovy rekonštrukcie kotolne formou EPC kontraktu, tieto finančné prostriedky 

ponížené o vysúťaženú projektovú dokumentáciu vo výške 9 720 eur, vygenerovali 

disponibilnú výšku finančných prostriedkov v sume 186 780 eur.  

Žiadame Vás o schválenie prerozdelenia finančných prostriedkov vo výške 186 780 eur na 

nasledovné objekty pod poradovým číslom: 

14 pre subjekt: Spojená škola SNP 16, Sabinov, rozsah obnovy – Internát A. - výmena 

otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového a strešného plášťa, vo výške  117 605 eur;  

3 pre subjekt : Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Školská 646,Vranov nad 

Topľou, rozsah obnovy – Zateplenie obvodového a strešného plášťa , odstránenie systémových 

porúch a vlhnutia základov a muriva, prestrešenie plochých striech pultovou strechou,                 

vo výške  32 175 eur;  

15 pre subjekt: Gymnázium, Komenského 13,Lipany, rozsah obnovy –Budova pri SOŠ - 

výmena okien, suterén a vstup, zateplenie obvodového a strešného plášťa, vo výške 37.000 eur. 

 

Prerozdelenie finančných prostriedkov v sume 186 780 eur pre uvedené subjekty je 

nevyhnutné z dôvodu potreby zrealizovania a ukončenia stavby do funkčného a technicky 

realizovateľného celku.  

V procese pôvodného prerozdelenia finančných prostriedkov na uvedené subjekty sa 

vychádzalo z odhadovanej investície na základe požiadavky prevádzkovateľa a technickej 

obhliadky a nie konkrétnych projektových dokumentácií. Po spracovaní projektových 

dokumentácií sa stanovil rozsah a finančné náklady potrebné na ich rekonštrukciu. 

 

Návrh na zmenu uznesenia bol prerokovaný vo finančnej komisii zriadenej pri Zastupiteľstve 

PSK s odporúčaním na schválenie zmeny uznesenia zastupiteľstvom samosprávneho kraja. 

 

 


