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N Á V R H 

n a   u z n e s e n i e 
 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e  

 

návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 

„Medzilaborce  – Areál SÚC PSK, Ševčenkova 939/16 – zníženie energetickej náročnosti“  

– stavebné práce , materiál , energetický certifikát budovy, stavebný dozor a překládka potrubia 

v celkovom objeme  42 275,47  EUR vrátane DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa na dofinancovanie výdavkov v rámci projektu s názvom:  
„Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova č.939/16 – zníženie energetickej náročnosti“ 

 
Subjekt v pôsobnosti PSK: Správa a údržba ciest PSK, stredisko Medzilaborce 

Názov projektu: „Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova č.939/16 – zníženie 

energetickej náročnosti“ 

Zmluva o poskytnutí NFP: KŽP-PO4-SC431-2015-6/174 

Kód žiadosti o NFP: NFP310040A461  

Celkové oprávnené výdavky projektu zo žiadosti o NFP:  216 568,53 EUR s DPH  ( 100% 

výdavkov na projekt) 

Požadovaná výška NFP: 205 740,10 EUR s DPH ( 95% zdroj EÚ) 

Spolufinancovanie PSK: 10 828,43 EUR s DPH ( 5% zdroj PSK) 

Zmluva o dielo na stavebné práce vo výške 138 160,98 EUR s DPH.  

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný 

program kvalita životného prostredia schválila žiadosť o nenávratný finančný príspevok  vo 

výške 216 568,53 EUR s DPH.   

Súťaž z predmetom obstarávania: „Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova 

č.939/16 – zníženie energetickej náročnosti“ vygenerovala cenu zákazky na stavebné práce         

vo výške 138  160,98 EUR s DPH.   

Zastupiteľstvom PSK zo dňa 15.12.2015 uznesením č. 292/2015 bol schválený návrh         

na schválenie žiadostí o NFP, k ich spolufinancovaniu a predfinancovaniu z rozpočtu PSK              

vo výške spolufinancovania 5% ( 13 206,85 EUR s DPH) . 

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vypracoval Energetický 

klaster Prešovského kraja a podal dňa 4.3.2016.  

Žiadateľom je Prešovský samosprávny kraj v zastúpení predsedom PSK. Podkladom 

k podaniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bol vypracovaný 

energetický audit budovy podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti 

a technická projektová príprava budovy. Energetický audit a technickú projektovú prípravu 

vypracoval Stavoprojekt s.r.o., Prešov na základe Zmluvy číslo registra zmlúv ÚPSK 

398/2015/ELENA , financovaný Európskou investičnou bankou a PSK v zastúpení odborom IJ 

ELENA.  

Verejné obstarávanie zabezpečil úrad PSK v zastúpení zamestnancov oddelenia pre 

verejné obstarávanie.  

 



• Strešná konštrukcia                                                                                                                   

V súvislosti s implementáciou projektu s názvom „Medzilaborce – Areál SÚC PSK, 

Ševčenkova č.939/16 – zníženie energetickej náročnosti“ bolo po dôkladnom 

preštudovaní projektovej dokumentácie a technickej správy zistený nesúlad v časti 

strešná konštrukcia „ kde zateplenie strechy je navrhované tvrdými tepelno – izolačnými 

doskami PIR hr.200 mm“. V zmluvne zadanom rozpočte tento stavebný diel – materiál, 

chýba.  Z tohto dôvodu je nutné vykonať tieto práce, aby stavba po obnove naplnila 

podmienky výzvy a dosiahla tak stanovenú energetickú triedu.   

• Bleskozvody 

Z dôvodu platnej vyhlášky  je nutné doplniť zvody  v časti bleskozvodu , pre vydanie 

kladného stanoviska k revíznej správe a kolaudačného konania. 

• Balkóny 

Projekt neuvažoval s výmenou dlažby na balkónoch nakoľko v čase spracovania 

projektovej dokumentácie bola uvedená dlažba vo vyhovujúcom technickom stave. 

V priebehu realizácie projektu sa zistilo , že na balkónoch a ich  oplechovaniu dochádza 

k zatekaniu vody a tým k degradácii konštrukcií, a  preto je potrebné zrealizovať 

kompletnú skladbu konštrukcie.  Je  potrebné zrealizovať opatrenia ako je zhotovenie 

nového poteru a následnú aplikáciu hydroizolačného náteru tak, aby už nedošlo 

k degradácii balkónových konštrukcií vplyvom poveternostných podmienok.   

• Zasadačka 

Pri realizácii demontáže konštrukcie boli zistené nedostatky , ktoré bránia montáži 

kazetového stropu. Je nutné zrealizovanie podkonštrukcie pre uchytenie samotnej 

konštrukcie kazetového stropu a v medzipriestore medzi strešnou konštrukciou 

a podhľadom je potrebné zrealizovať parotesnú zábranu. 

• Prekládka potrubia 

Plynovod musí spĺňať podmienky v STN EN 15001-1: Navrhovanie potrubia. 

Je potrebná jeho prekládka na vrchnú časť fasádneho systému tak, aby bol po celú dobu 

užívateľnosti viditeľný. 

 

Stavebné práce je  potrebné zrealizovať v uvedenom rozsahu v súlade s priloženým rozpočtom 

a na základe Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.532/2002 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 



a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie, ktorej plnenie je potrebné pre úspešnú kolaudáciu stavby. 

 

Dôvody vzniku a opodstatnenosti výdavkov sú podrobne rozpísané v predloženej 

dôvodovej správe vypracovanej dodávateľom stavby a odsúhlasenej  stavebným dozorom. 

K uvedeným prácam naviac bol zvolaný dňa 18.5.2018 poslanecký kontrolný deň                               

za prítomnosti poslancov zvolených za príslušný volebný obvod , ktorí boli oboznámení 

s vyššie uvedenou problematikou .  

 

Návrh uznesenia bol prerokovaný vo finančnej komisii zriadenej pri Zastupiteľstve PSK               

s odporúčaním na schválenie uznesenia zastupiteľstvom  samosprávneho kraja. 

Na základe rokovaní so zhotoviteľom bola stanovená potreba dofinancovania 

stavebných prác a materiálu v celkovom objeme 39 207,61 EUR s DPH, prekládky 

potrubia vo výške 1 524 EUR s DPH, dofinancovania za výkon stavebného dozora            

nad rámec Zmluvy o NFP vo výške 1 487,90 EUR s DPH a dofinancovanie energetického 

certifikátu vo výške 55,96 EUR s DPH . 

 

 

 

 

 

 

 


