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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 „Prešov - SOŠ lesnícka zníženie 

energetickej náročnosti budovy“ – stavebné práce,  stavebný dozor a dopracovanie 

projektovej dokumentácie v celkovom objeme  62 390,66.-  EUR s DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa na dofinancovanie výdavkov v rámci projektu s názvom:  
„ Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“ 

 
• Subjekt v pôsobnosti PSK: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 

Prešov 

• Názov projektu: „Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“, kód 

projektu: NFP 310041G410, financovaného cez Operačný program Kvalita životného 

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

• Zmluva o poskytnutí NFP: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G410 

• Začiatok realizácie projektu: 7/2018 

• Ukončenie realizácie projektu: 6/2019 

• Celková výška oprávnených výdavkov: 332 551,88 EUR s DPH  ( 100% výdavkov 

na projekt) 

• Maximálna výška NFP: 315 924,29 EUR s DPH ( 95% zdroj EÚ) 

• Výška spolufinancovania PSK: 16 627,59 EUR s DPH ( 5% zdroj PSK) 

 

Zmluvné vzťahy pre zabezpečenie realizácie projektu: 

• Stavebné práce: PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, vo výške 309 893,63.- 

EUR s DPH.  

o  Odovzdanie staveniska: 18.12.2018 
o  Ukončenie stavby: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska 

• Energetický audit: STAVOPROJEKT s.r.o., Jarkova 31, 080 01 Prešov, energetický 
audítor Ing. Mária Ďurčáková. 

• Technická projektová príprava:  STAVOPROJEKT s.r.o., Jarkova 31, 080 01 Prešov,  

• Stavebný dozor: DOZORING Prešov, s.r.o., Ing. Viera Mocná 
• Verejné obstarávanie: na zabezpečila Agentúra regionálneho rozvoja PSK 

• Projektový manažér: JUDr. Natália Hvizdošová. 
 
Projekt stavby navrhuje obnovu budovy, v rámci ktorej dôjde k zatepleniu fasády, strechy a s 
tým súvisiace stavebné úpravy, čím sa vylepšia tepelno - technické parametre stavebných 
konštrukcií, odstránia poruchy vyvolané tepelnými mostami, ako aj zlepší celková estetizácia 
školského zariadenia. Na základe výsledku energetického auditu sú navrhované tieto opatrenia, 
ktoré riešia obalové konštrukcie hodnoteného objektu, ktoré sú z hľadiskatepelnotechnického 
nevyhovujúce a prispievajú k nadmernej spotrebe tepla na vykurovanie: zateplenie obvodového 
plášťa, zateplenie strechy, výmena výplňových konštrukcií, inštalácia rekuperačných jednotiek. 



Okrem toho je navrhovaná aj modernizácia osvetlenia, vzduchotechniky, hydraulické 
vyregulovanie objektu po zateplení. 
 

Dôvodom vzniku nadlimitných stavebných výdavkov na predmetnom objekte je 
nerealizovateľnosť navrhovaného kotvenia PVC fólie do škvarového násypu na streche 
budovy.  

 Spracovaná projektová dokumentácia predpokladala nasledujúcu skladbu strechy: 

• krytina z asfaltových pásov, 

• spádový penobetón 50 – 400 mm, 

• sklenená vlna 60 mm, 

• stropný panel 150 mm. 

Na základe obhliadky strechy zo dňa 27.02.2019 a vykonaní sondy však bolo zistené, 
že skladba strechy pozostáva z týchto vrstiev v poradí zhora: 

• krytina z asfaltových pásov, 

• penobetón 50 mm, 

• plynosilikát 50 mm, 

• škvarový násyp v spáde (pravdepodobne 50-400 mm), a  

• stropný panel 150 mm. 

 Na základe uvedeného je potrebné prehodnotiť navrhované riešenie skladby strešného 
plášťa, t.j. nemožnosť kotviť PVC fóliu do škvarového násypu. 

 

 Z dôvodu nerealizovateľnosti navrhovaného riešenia je možné použiť alternatívne 
riešenie, a teda priťažiť strešnú krytinu, kde ale môže dôjsť k problémom so statikou.  

 

Riešením, ktoré nemá vplyv na statiku, je pôvodnú skladbu vybúrať až do stropného 
panela, doplniť hrúbku tepelnej izolácie, doplniť spádové kliny a mechanicky kotviť PVC fóliu. 
Toto riešenie považujeme za najprijateľnejšie pre celú stavbu, nakoľko dôjde k odbúraniu 
vlhkosti, ktorá je už v aktuálnej izolácii (v škvare), o čom svedčia vydutiny na terajších 
asfaltových pásoch. Pri odstránení tejto vlhkosti a použití novej skladby dôjde k zlepšeniu 
a ochrane nosnej konštrukcie budovy, a tým sa predĺži životnosť celej budovy. 

 

Pôvodné položky týkajúce sa zateplenia strešného plášťa budú zrealizované v plnom 
rozsahu schválenom v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-
SC431-2017-19/G410 zo dňa 04.05.2018, pričom realizácia uvedeného navrhovaného riešenia 
predstavuje naviac práce. 

 
 
 
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 3.4.2019 poslanecký kontrolný deň                               
za prítomnosti poslancov zvolených za príslušný volebný obvod, ktorí boli oboznámení s vyššie 
uvedenou problematikou .  

 

Na základe rokovaní so zhotoviteľom bola stanovená potreba dofinancovania 

stavebných prác a materiálu v celkovom objeme 60 390,66 EUR s DPH, dofinancovania 

za výkon stavebného dozora nad rámec Zmluvy o NFP vo výške 1 300,00 EUR s DPH 

a dopracovanie projektovej dokumentácie pre práce naviac vo výške 700,00 EUR s DPH. 

 

Prílohy: 

1. Dôvodová správa k prácam naviac, rozpočet, pôdorysy strechy – nový stav, 

fotodokumentácia, technická správa – zmena. 

 


