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NÁVRH  
na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu 

„Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné“. 
 

 
 

 
 
 
 
Predkladá:        Návrh na uznesenie: 
Ing. Vladimír Grešš              v prílohe materiálu 
vedúci odboru majetku a investícií                                                

                                                                                              
 
 
Spracoval:  
Ing. František Vahovský 
Oddelenie investícií 
 
 
 
Odsúhlasil:  
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 
riaditeľ Úradu PSK 
 
 
V Prešove dňa, 18.3.2019 
 
 



 
 
 

N á v r h 
 

n a    u z n e s e n i e 
 
 
 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje: 

 

 

 

 

dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu - stavby „Zníženie 

energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné“ v celkovom objeme   

100 001,- EUR s DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dôvodová správa k nadlimitným nepredvídaným výdavkom 
 
Subjekt v pôsobnosti PSK:          SOŠ technická, Družstevná ul. č.1474/19, 066 01 Humenné 

Názov projektu: „ Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné “ , kód 

projektu: NFP310041I372, financovaného cez Operačný program Kvalita životného 

prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19. 

Celkový zazmluvnený náklad stavby – projektu je  1 019 747,41 EUR s DPH – financované 

zo zdrojov EŠIF a PSK (5% spoluúčasť) 

 

Pri odovzdávaní stavby a  realizácii stavebných prác sa zistila potreba prevedenia ďalších prác 

naviac, ktoré neboli predmetom riešenia platnej projektovej dokumentácie, ale ich súčasný 

stav si vyžaduje ich opravu a realizáciu : 

 

1. Naviac práce - Zateplenie obvodového plášťa:           7 943,90  EUR s DPH 

Súčasťou zatepľovania je aj zateplenie ostení okien a dverí, ktoré podľa schváleného 

systému BAUMIT, má obsahovať pri zateplení ostení aj okenný APU profil, ktorý 

nebol zahrnutý v projekte. Z dôvodu nepoškodenia strešnej krytiny objektu zostávajú 

zachované pôvodné háky dažďových žľabov , ktoré potrebujú nový syntetický ochranný 

náter. Podobne aj rímsa pod strechou, ktorá je oplechovaná pozinkovaným plechom 

potrebuje ošetrenie a nový syntetický ochranný náter. 

2. Naviac práce - Výmena otvorových konštrukcií:         13 818,24  EUR s DPH 

Aby bol dodržaný detail montáže okien a s ním súvisiace MTZ pásky v interiérovej 

časti, je potrebné vyspraviť ostenie po demontáži pôvodného okna, aby sa interiérová 

parozábranná páska dala prelepiť a tým bola zabezpečená jej funkcia. Pri výmene okien 

a dverí projektant uvažuje s novou omietkou ostenia zo strany interiéru objektu. Aj tu je 

podľa technologického postupu nutný APU profil. Pri odovzdaní staveniska 

a projektovej dokumentácie, bola podľa špecifikácie jednotlivých okien a dverí 

požiadavka na samozatvárače a otváranie – guľa, preto boli doplnené do výkazu výmer. 

3. Naviac práce - Strecha:                                                     16 164,42  EUR s DPH  

Platná PD rieši výmenu pôvodnej krytiny za novú a súvisiacu tepelnú izoláciu iba v 

časti strechy telocvične. Z tohto dôvodu je potrebné o dlžke 9,5m realizovať napojenie 

novej strešnej krytiny Fatrafol na pôvodnú bitúmenovú krytinu. Realizovaná bude nová 

atika, preto je potrebné na prepojenie doplniť realizačnú projektovú dokumentáciu. Z  



dôvodu rekonštrukcie strechy a novej skladby izolácie strechy je potrebné navýšenie 

pôvodných atík tak, aby presahovali nad novú skladbu strechy s čím pôvodný projekt 

neuvažoval.  

4. Naviac práce - Ostatné:                                                     24 053,08  EUR s DPH  

Projektová dokumentácia v časti odkop základov v exteriéri z dôvodu následnej izolácie 

proti vode a tepelnej izolácie, počíta iba s odkopom. Počas obhliadky objektu, bolo 

zistené, že okolo objektu je zrealizovaný betónový chodník s asfaltovou úpravou Pred 

začatím odkopov bolo potrebné chodník vybúrať a materiál vyviesť na skládku, vrátane 

vyseparovania asfaltu. Po realizácii stavby sa chodník uvedie do pôvodného stavu. 

Dodávateľ stavby po odkope objektu zistil značné premoknutie zeminy v okolí 

základových pásov, ktoré je spôsobené zemnou vlhkosťou, úrovňou spodnej vody a 

taktiež zlým stavom priľahlých kanalizácií, z ktorých presakujú odpadové vody. Na 

základe týchto skutočnosti je nutná realizácia drenáže základov objektu. Počas 

obhliadky objektu bol zistený rozdiel medzi projektom a skutočným stavom stropných 

konštrukcií. Z tohto dôvodu je potrebné zbúrať pôvodnú drevenú stropnú  konštrukciu a 

prispôsobiť ju kovovej strešnej konštrukcií aká je v projekte. Pre uloženie novej strešnej 

konštrukcie je potrebné upraviť murivo, realizovať železobetónový veniec. Schválený 

projekt rieši zateplenie stropov striekanou izoláciou hr. 50mm. Po rokovaní s výrobcom, 

aj s dodávateľom prác a na základe technologického postupu realizácie prác, min. 

hrúbka striekanej izolácie sa da zrealizovať od 100mm. 

5. Naviac práce – Zdravotechnika:                                        4 189,94  EUR s DPH 

Po upozornení zástupcu školy a po odkopaní objektu z dôvodu izolácií základového 

muriva zo strany exteriéru, bol zistený havarijný stav dažďových zvodov, ( úplné 

upchatie a ich nepriechodnosť ). Schválená PD neuvažuje s ich rekonštrukciou. Na 

základe vyššie popísaných skutočností je nutná úplná výmena 6 ks poškodených 

lapačov a nefunkčných dažďových zvodov s kompletnou dodávkou až po napojenie na 

jednotnú kanalizáciu v objekte školy, ktorú je potrebné prečistiť až po prvé kanalizačné 

šachty mimo objektu školy. 

6. Naviac práce - Ústredné vykurovanie:                        2 160,00  EUR s DPH 

Projektová dokumentácia UK obsahuje výmenu radiátorov a výmenu ventilov. Po 

obhliadke súčasného stavu rozvodov UK, bolo zistené, že bude potrebné väčšie 

množstvo zváracích prác z dôvodu prerábania stúpačiek UK, ktoré sú v súčasnej dobe 

pod omietkami. 

 



7. Naviac práce – Elektromontáže:                                  15 119,82  EUR s DPH 

Projekt ELI rieši výmenu, resp. doplnenie ističov do súčasných rozvodných skríň. Po 

konzultácií s dodávateľom prác a z dôvodu, že súčasné rozvody sú dvojvodičové a nové 

podľa súčasných noriem musia byť trojvodičové so zemnením, budú nad starými 

rozvádzačmi osadené nové, ktoré budú spĺňať požiadavky súčasných noriem a z nich 

budú vedené nové rozvody po povrchu, podľa projektu. Starý a nový rozvádzač bude 

prepojený a k novému rozvádzaču a rozvodom bude vystavená revízna správa. Projekt 

ELI uvažuje s výmennou súčasných vypínačov v počte 191 ks. Z dôvodu, že všetky 

nové rozvody sú vedené na povrchu, navrhujeme z dôvodu lepšieho napájania aj nové 

vypínače, ktoré budú na povrchu. 

8. Naviac práce – Bleskozvod:    (6 951,43 + 4 800,00)      11 751,43  EUR s DPH  

Projektová dokumentácia bleskozvodov obsahuje zabudovanie zvislých rozvodov v 

trubkách pod zateplením hr. 160mm. Z dôvodu, že súčasný stav aj po prácach, ktoré sú 

popísané v projekte nebude vyhovovať platným normám, resp. nie je možné vystaviť 

kompletnú revíznu správu, navrhujeme úpravy po ktorých bude dodávateľom vystavená 

a dodaná kompletná revízna správa  v celku na celý objekt. 

 

9. Zmluva o výkone činnosti autorského dozoru           4 800,00  EUR s DPH  

V procese verejného obstarávania na stavbu a stavebný dozor autorský dozor nebol 

vysúťažený. Vzhľadom na zmenu projektovej dokumentácie a z dôvodu prác naviac ale 

aj z dôvodu potreby dávať objednávateľovi stanoviská a hodnotenia akejkoľvek zmeny 

v projekte rsp. v rozpočte projektu (požiadavka sprostredkovateľského orgánu OP KŽP, 

ktorým je SIEA, cez ktorú sa projekt financuje a ktorá kontroluje implementáciu tohto 

projektu) je kontrola projektu autorským dozorom nutná.    

     

Dôvody vzniku a  opodstatnenosti nadlimitných výdavkov na predmetnej akcii sú 

podrobne rozpísané v Prílohe č.1 - Dôvodová správa – naviac práce, vypracovanej 

dodávateľom stavby a odsúhlasenej projektantom a stavebným dozorom stavby. 

 

Na základe rokovaní  a predloženého stanoviska projektanta stavby a stavebného 

dozoru stavby bola stanovená potreba dofinancovania v celkovom objeme 100 001,-

 EUR s DPH.  

 



STANOVISKO K  OPRÁVNENOSTI VZNIKU NADLIMITNÝCH VÝDAVKOV  
 

  

Názov projektu: „ Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné “ 

 

Kód projektu:       NFP310041I372 

 

Subjekt:     SOŠ technická, Družstevná ul. č.1474/19, 066 01 Humenné 

 

Požadovaná výška nadlimitných výdavkov: 95 201,- EUR s DPH  - práce naviac 

        4 800,- EUR s DPH  - autorský dozor 
 
Dôvody vzniku a  opodstatnenosti nadlimitných výdavkov na predmetnej akcii sú podrobne rozpísané 
v Dôvodovej správe – naviac práce vypracovanej dodávateľom stavby a odsúhlasenej projektantom 
a stavebným dozorom stavby. Uvedené stavebné práce vznikli, resp. boli zistené pred odovzdaním 
staveniska a postupne počas realizácie stavebných prác. Ide o práce ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom 
rozpočte, o práce ktoré sa pri príprave projektu nedali predvídať a o práce ktoré je potrebné vykonať 
z technického hľadiska bez vykonania ktorých by nemohli pokračovať práce v zmysle projektu. 

V procese verejného obstarávania na stavbu a stavebný dozor autorský dozor nebol vysúťažený. 
Vzhľadom na zmenu projektovej dokumentácie a z dôvodu prác naviac ale aj z dôvodu potreby dávať 
objednávateľovi stanoviská a hodnotenia akejkoľvek zmeny v projekte rsp. v rozpočte projektu 
(požiadavka sprostredkovateľského orgánu OP KŽP, ktorým je SIEA, ktorá kontroluje implementáciu 
tohto projektu) je kontrola projektu autorským dozorom nutná. 

Vzhľadom na vyššie uvedené doporučujeme schváliť nadlimitné výdavky na predmetný projekt 
v požadovanej výške  95 201,- EUR s DPH. Rozpis prác s predpokladanými výdavkami a položkovitý 
rozpočet je vo vyššie uvedenej Dôvodovej správe – naviac práce zo dňa 12.3.2019. Zároveň 
doporučujeme schváliť výdavky na     Zmluvu o výkone činnosti autorského dozoru v požadovanej   
výške  4 800,-  EUR s DPH. 
 

V Prešove, 18.03.2019 

 
 
Vypracoval:               Ing. František Vahovský                                          

                                         oddelenie investícií 
                                  Odbor majetku a investícií Ú PSK                                                                                                       
 
 
 
 
Schválil:                        Ing. Vladimír Grešš 

                           vedúci Odboru majetku a investícií Ú PSK 
 


