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NÁVRH  

na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného 

projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad“. 

 

 

 
 

 

 

 

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 :   24.4.2019 

 

 



 

 

 

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 budovy SPŠ Poprad“ v celkovom objeme   38 563,55 € s DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa na dofinancovanie výdavkov v rámci projektu s názvom:  
„ Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad “ 

 

 Subjekt v pôsobnosti PSK: Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade, 

Mnoheľova 828, 058 01 Poprad 

 Názov projektu: „ Zníţenie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad“ , kód 

projektu: NFP310041G670, financovaného cez Operačný program Kvalita ţivotného 

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

 Zmluva o poskytnutí NFP: KŢP-PO4-SC431-2017-19/G670 

 Začiatok realizácie projektu: 7/2018 

 Ukončenie realizácie projektu: 12/2019 

 Celková výška oprávnených výdavkov: 1 093 642,82 EUR s DPH  ( 100% 

výdavkov na projekt) 

 Maximálna výška NFP: 1 038 960,68 EUR s DPH ( 95% zdroj EÚ) 

 Výška spolufinancovania PSK: 54 682,14 EUR s DPH ( 5% zdroj PSK) 

 

Zmluvné vzťahy pre zabezpečenie realizácie projektu: 

 Stavebné práce: EURO-ŠTUKONZ, a.s., Podunajská 15, 821 06 Bratislava, vo výške 

1 163 067,97 EUR s DPH.  

o  Odovzdanie staveniska: 09.01.2019 

o  Ukončenie stavby: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska 

 Technická projektová príprava:  TATRY-PROJEKTA s.r.o., Slovenského odboja 

182/1, 058 01 Poprad,  

 Stavebný dozor: RI-PEX, s.r.o., Ing. Richard Pechs 

 Verejné obstarávanie: zabezpečila Agentúra regionálneho rozvoja PSK 

 Projektový manažér: PhDr. František Chovanec , PhD. 

 

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

naviac, ktoré neboli predmetom riešenia platnej projektovej dokumentácie, a ich súčasný stav 

si vyţaduje ich opravu a realizáciu : 

 

1. Naviac práce -  SO 01 Vstupná časť:                           4 409,04  EUR s DPH 

Projekt nerieši vstupnú časť do objektu, ktorá je v havarijnom stave a je potrebné ju taktieţ 

v rámci prác naviac realizovať. Potrebné úpravy sú zahrnuté v dokumentácii vyhotovenej 

projektantom stavby. Tieto navrhované práce neboli súčasťou projektu zameraného na 

zníţenie energetickej náročnosti objektu, ale z hľadiska estetického a z hľadiska funkčnosti je 

nevyhnutné a potrebné tieto práce zrealizovať v navrhovanom rozsahu, čo je potvrdené 

projektantom stavby, stavebným dozorom a taktieţ investorom stavby. 



 

      

  
 

 

2. Naviac práce - SO 01, SO 02 Zateplenie plášťa:            23 982,83  EUR s DPH 

Plocha kontaktného zatepľovacieho systému – KZS  je v skutočnosti väčšia ako je plocha 

daná projektom (tabuľka prepočtu je v prílohe) a preto je potrebné navýšenie objemu KZS . 

Konkrétne sa jedná o kontaktný zatepľovací systém Baumit Star, vonkajšiu omietku stien 

Baumit ako aj o vonkajšiu mozaikovú omietku Baumit. 

Projekt tak isto nerieši rohové lišty na kontaktom zatepľovacom systéme v miestach styku 

ostenia a vonkajšej fasády, preto je potrebné tieto lišty riešiť tieţ ako práce naviac. 

 

 
 

 

3. Naviac  práce - SO 01, SO 02 Strecha:                                5 197,68  EUR s DPH 

Je potrebné zrealizovať montáţ OSB dosiek na atiky z dôvodu upevnenia novo montovaného 

oplechovania.  Upevnenie strešnej izolačnej fólie Fatrafol, ktorá je v projekte , sa zrealizuje 

tak, ţe sa musí ukotviť do OSB dosiek osadených na atiky. Upevnenie sa realizuje pomocou 

kotviaceho pásiku Viplanyl. V miestach, kde horizontálny smer fólie sa mení na vertikálny je 

potrebné osadiť vnútornú kútovú lištu Viplanyl. 

 



 
 

 

 

4. Naviac  práce - dofinancovanie  pre stavebný dozor :         474,00  EUR s DPH  

Vzhľadom na doplnenie projektovej dokumentácie a z dôvodu prác naviac vzniká práca 

naviac aj pre stavebný dozor stavby prepočtom zo stavebných prác naviac bez DPH.  

 

 

5. Výkon činnosti autorského dozoru                                   4 500,00  EUR s DPH  

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

vysúťaţený. Vzhľadom na zmeny 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 (poţiadavka sprostredkovateľského orgánu OP KŢP, ktorým je SIEA, 

cez ktorú sa projekt financuje a ktorá kontroluje implementáciu tohto projektu) je kontrola 

projektu autorským dozorom potrebná. Poţiadavka na objednávateľa prác , ţe má zabezpečiť 

autorský dozor, ktorý bude vykonávať autor projektu – Ivan Kollár, TATRY-PROJEKTA 

bola vznesená dňa 9.1. 2019 pri preberaní staveniska zhotoviteľom (v prílohe). Projektant 

zaslal cenovú ponuku na objednávateľa dňa 3.4.2019 (v prílohe).    

     

 

 

 

Zloženie a výška nadlimitných výdavkov stavebných prác na predmetnej akcii je 

podrobne rozpísaná v Prílohe - SPŠ Poprad-rozpočet-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 projektu v celkovom objeme 

38 563,55 € s DPH.  

 


