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VEC: Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na dofinancovanie projektu 

 

Prijímateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická 

Názov projektu:  Zníženie energetickej náročnosti objektu - SOŠ elektrotechnická, 
Poprad – Matejovce 

Kód projektu v ITMS2014+: 310041G376 

 

 Týmto Vás žiadame o  pridelenie finančných prostriedkov na dofinancovanie 

nepredvídateľných a nevyhnutných výdavkov, ktoré vyvstali v súvislosti s realizáciou 

projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti objektu - SOŠ elektrotechnická, 

Poprad – Matejovce“.   

 

 Z dôvodu nepredvídateľných a neprístupných časti objektu je nutné vykonať práce, 

ktoré neboli súčasťou projektu a ktoré projektant nedokázal predvídať. Dôvody  vzniku  a  

opodstatnenosti  nadlimitných  výdavkov  sú  podrobne  rozpísané v predloženej dôvodovej 

správe vypracovanej dodávateľom stavby a odsúhlasenej  stavebným dozorom 

a generálnym projektantom stavby.  

K uvedeným prácam naviac je zvolaný poslanecký kontrolný deň za prítomnosti 

poslancov zvolených za príslušný volebný obvod, ktorí budú oboznámení s vyššie  

uvedenou  problematikou.  Položkovitý  rozpočet  naviac  prác  so  zdôvodnením  je 

súčasťou predkladaného materiálu. 

Na  základe  rokovaní  so  zhotoviteľmi  bola  stanovená  potreba  

dofinancovania stavebných prác nad  rámec  Zmluvy  o NFP  v celkovom objeme 

94 250,94 EUR s DPH, z toho na dofinancovanie stavebných prác nad rámec Zmluvy  

o NFP vo výške 91 350,49 EUR s DPH, dofinancovanie na výkon stavebného dozora vo  
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výške 2 000,00 EUR s DPH, dofinancovanie na dopracovanie projektovej 

dokumentácie v súvislosti s naviac prácami vo výške 900 EUR s DPH.   

 

 

Ďakujeme za vybavenie a ostávame s pozdravom 

 

 

S pozdravom 

 

                                                                                                Ing. Anna Lorencovičová 
                                                                                                        riaditeľka  SOŠE 
 
 

 

 

 

 

Prílohy: 
1. Dôvodová správa 

2. Položkovitý rozpočet – naviac práce  



Dôvodová správa 

Objekt: SOŠ Elektrotechnická Poprad – Matejovce 

Vec: Odôvodnenie prác naviac vzniknutých pri podrobnejšom preskúmaní objektu. 

 

Z dôvodu nepredvídateľných a neprístupných časti objektu je nutné vykonať práce, ktoré neboli 

súčasťou projektu a ktoré projektant nedokázal predvídať. 

Je nutné vykonať práce spojené s vyspravením  na fasáde objektu. Nakoľko pri začatí realizácií prác 

zateplenia obvodového plášťa boli objavné zvetralé miesta ako aj rôzne praskliny a vydutiny. Je nutné 

v týchto miestach odstrániť nesúdržnú omietku a následne miesta penetrovať hĺbkovým pentračným 

náterom. Tieto miesta je nutné opraviť hrubou omietkou do ktorej bude vložená sklotextilna mriežka. Po 

adekvátnom vyzretí omietky je potrebné vyspravené miesta opätovne napenetrovať ešte pred 

montážou zatepľovacieho systému. 

 

 

 



Taktiež je potrebné odstránenie starého dreveného obkladu v miestach strechy nad hlavnou budovou. 

Následne sa v miestach obkladu potrebné doplniť  nosný rošt, na ktorý sa namontujú  OSB dosky min. 

hr.22mm-25mm  na ktoré sa nanesie adhézny mostík a zatepľovací systém obvodového plášťa hrúbky 

160mm. Tieto práce je potrebné vykonať po celom obvode strechy nad hlavným objektom, v miestach 

kratších strán kde sa nachádza  atikový múr  stači odstrániť drevený doskový obklad ,vyspraviť podklad 

omietkou ,napenetrovať a doplniť zateplenie. 

 

Nosný rošt na dlhších stranách  realizovať v v osových vzdial mina 600mm v priestore podpor medzi 

krokvami ./prierezy hranolov min 60x90mm 

 

 

Nakoľko od bola na objekte  zrealizovaná čiastočná výmena okien v odtieni zlatý dub je potrebné aj 

farbu nových okien zjednotiť a realizovať v totožnej farbe a štruktúre tj .odtieň  Zlatý dub. 

  Z interiérovej strany môžu byť okna v bielej farbe . 



 

Je potrebné upresnenie šírky parapetnej dosky v interiérovej strane.  

V interiéri v časti parapetných dosiek existuje  betónová konštrukcia  ktorá je  

v súčasnej dobe je konštrukcia zakapotovaná bielými laminovanými drevotrieskovým doskami .Je 

potrebné odstránenie kapotáže a vytvorenie nových celistvých parapetov v celkovej šírke cca 500-

550mm  /podľa skutočnosti po odstránení kapotáže/  . 

 



 

Spracoval: 

 

V Poprade, dňa: 19.3.2019   

 

Za zhotoviteľa:                                 Za projektanta:                             Za TDI: 

 

 

Za investora: 



Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu - SOŠ elektrotechnická Poprad - Matejovce - naviac práce

Objednávateľ: SOŠ elektrotechnická Poprad

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

Miesto: Poprad - Matejovce

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zníženie energetickej náročnosti objektu - 
SOŠ elektrotechnická Poprad - Matejovce - 
naviac práce   

76 125,41 15 225,08 91 350,49

01
    Výplne otvorov - zmena farby profilov, 
doplnenie parapetov   

38 450,14 7 690,03 46 140,17

02
    Zateplenie obvodového plášťa - úprava 
podkladu pod zateplenie   

16 525,02 3 305,00 19 830,02

03
    Zateplenie strechy - úprava dreveného obkladu 
pod strechou   

4 775,61 955,12 5 730,73

04
    Zateplenie strechy - doplnenie kontralát, 
parozábrany   

16 374,64 3 274,93 19 649,57

Rekapitulácia objektov stavby
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ROZPOČET  
Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti objektu - SOŠ elektrotechnická Poprad - Matejovce - naviac práce

Objekt:   Výplne otvorov - zmena farby profilov, doplnenie parapetov

Objednávateľ:   SOŠ elektrotechnická Poprad

Zhotoviteľ:   EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV   38 450,14

766 Konštrukcie stolárske   38 450,14

1
766621025-

26AL

Montáž a dodávka steny hliníkovej vr.dverí 4860/2970, 
ozn.26   

ks 1,000 9 985,00 9 985,00

2
766621026-

27AL

Montáž a dodávka steny hliníkovej vr.dverí 5500/2970, 
ozn.27   

ks 1,000 12 163,00 12 163,00

3 766621091
Zmena farby plastových výplní otvorov z exteriéru z bielej na 
zlatý dub - príplatok za farbu   

kpl 1,000 8 252,76 8 252,76

4 766621092 Rozširovací profil po stranách dverí ozn. 22, 25, 28, 29, 30   ks 5,000 138,70 693,50

5 766621093 Točný mechanizmus na okná ozn. 18   ks 10,000 235,70 2 357,00

6 766621094
Kapotáž betónu PVC parapetmi š.500 mm, okná ozn.1 - 42 
ks, ozn.9 - 7 ks, ozn.10 - 9 ks   

m 127,950 36,30 4 644,59

7 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 
6 do 12 m   

% 380,959 0,93 354,29

Celkom   38 450,14
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ROZPOČET  
Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti objektu - SOŠ elektrotechnická Poprad - Matejovce - naviac práce

Objekt:   Zateplenie obvodového plášťa - úprava podkladu pod zateplenie

Objednávateľ:   SOŠ elektrotechnická Poprad

Zhotoviteľ:   EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   16 525,02

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   11 627,00

1 622469200
Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter 1x 
pod omietku   

m2 550,000 1,84 1 012,00

2 622469935
Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová hr.20 - 
40 mm   

m2 550,000 16,24 8 932,00

3 622481119 Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou   m2 550,000 3,06 1 683,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   4 286,73

4 978015291
Otlčenie omietok vonkajších - 20% z výmery zateplenia - ( 2 
275,23+473,438 ) x 0,2   

m2 550,000 2,51 1 380,50

5 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným podlažím   

t 32,450 7,91 256,68

6 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie   

t 64,900 5,54 359,55

7 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 32,450 13,40 434,83

8 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km   

t 616,550 0,47 289,78

9 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m   

t 32,450 9,01 292,37

10 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m   

t 324,500 1,01 327,75

11 979089112 Poplatok za skladovanie - stavebného odpadu, ostatné   t 32,450 29,13 945,27

99 Presun hmôt HSV   611,29

12 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m   

t 27,610 22,14 611,29

Celkom   16 525,02
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ROZPOČET  
Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti objektu - SOŠ elektrotechnická Poprad - Matejovce - naviac práce

Objekt:   Zateplenie strechy - úprava dreveného obkladu pod strechou

Objednávateľ:   SOŠ elektrotechnická Poprad

Zhotoviteľ:   EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   385,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   385,00

1 622466701 Adhézny mostík na OSB dosky   m2 140,000 2,75 385,00

PSV Práce a dodávky PSV   4 390,61

762 Konštrukcie tesárske   4 390,61

2 762134819 Demontáž dreveného obkladu vr.podkladnej konštrukcie   m2 140,000 5,78 809,20

3 762431306
Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz 
hr.dosky 25 mm   

m2 140,000 16,48 2 307,20

4 7624313061 Podkladná konštrukcia pod OSB dosky   m2 140,000 7,54 1 055,60

5 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m   

% 41,720 5,24 218,61

Celkom   4 775,61
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ROZPOČET  
Stavba:   Zníženie energetickej náročnosti objektu - SOŠ elektrotechnická Poprad - Matejovce - naviac práce

Objekt:   Zateplenie strechy - doplnenie kontralát, poistnej hydroizolácie

Objednávateľ:   SOŠ elektrotechnická Poprad

Zhotoviteľ:   EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   1 520,66

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 520,66

1 941955003
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,90 do 2,50 m   

m2 278,000 5,47 1 520,66

PSV Práce a dodávky PSV   14 853,98

712 Izolácie striech   3 945,33

2 712470099
Zhotovenie poistnej hydroizolácie pod strešnú krytinu 
prichytením na krokvy zospodu   

m2 722,000 3,11 2 245,42

3 5966020099 Poistná hydroizolácia   m2 830,300 1,90 1 577,57

4 998712202
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   

% 38,230 3,20 122,34

762 Konštrukcie tesárske   10 381,70

5 762341259 Montáž kontralát v sťažených podmienkach   m 3 938,000 1,89 7 442,82

6 6051501050 Hranolček 50x50 mm na kontralatovanie   m3 10,337 234,30 2 421,96

7 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m   

% 98,648 5,24 516,92

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   526,95

8 765331283
Spätná montáž betónovej krytiny, jednoduchých striech, 
sklon od 22° do 35°   

m2 45,000 8,17 367,65

9 765332880
Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, na ďaľšie 
použitie, sklon strechy do 45° - rozobratie 1.radu škridiel   

m2 45,000 3,54 159,30

Celkom   16 374,64
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Vec :  Stanovisko projektanta     -   SOŠE MATEJOVCE-práce naviac  
 

 

 

 

 

           V projekte na stavebné povolenie bol spracovaný návrh zateplenia objektu . V rámci úpravy 
strechy projekt uvažoval s rozobratím strechy osadením  latí a kontralati vrátane poistnej 
hydoizolácie.  
V rámci prípravy projektu táto časť prác nebola zaradená do celkového rozpočtu .Dôvodom boli tak 
finančné limity ako aj obava, že pri manipulácii - odoberaní dôjde k  poškodeniu časti škridiel a 
nenájde sa identická náhrada, čo by mohlo vyvolať potrebu komplexnej výmeny škridiel  a výrazne by 
to projekt predražilo. 
         V rámci dozoru stavby ,obhliadky obnažených  časti konštukcií v priestore štablónu a štítových 
múrov  vznikli okrem toho nové informácie o stave konštrukcií a potreba tech. doriešenia ,kde sme 

navrhli nasledujúci postup:  

        V časti štablónov je po odstránení  existujúceho drevénho záklopu potrebné doplniť kotviace 

drevené hranoly , ako podkladu pre prikotvenie OSB dosiek / osová vzdialenosť max600mm/  OSB 

dosky opatriť adhéznym mostíkom ,doplniť zateplenie a následne upraviť omietkou.  
Na bočných častiach striech opatrne odobrať prvé dva rady škridiel ,kde je nutné zrealizovať záklop z 
OSB dosky  tak, aby horná hrana OSB bola v rovine krokvy . Následne zrealizovať oplechovanie so 
zaustením do žľabov . Medzi krokvami  osadiť celoplošne poistnu hydroizoláciu tak, že bude 
prikotvená z bočných strán krokiev formou prítlačných  latí a v dolnej časti vyvedená nad 
oplechovanie .Následne doplniť laťovanie a opätovne uložiť škridlu . 
Uvedené riešenie má za úlohu ochranu striekanej izolácie pre hnaným dažďom a podfuknutím popod 
škridlu a musí byť zrealizovaná celoplošne . Drevené konštrukcie po odstránení záklopu v mieste 
štablónov vyžadujú doplnenie hranolmi  ako aj lemovaním OSB doskami  aby detail ukončenia bol 
dôsledne kotvený a zabezpečný aj pred nápormi vetra a zároveň bola tepelná izolácia fasády 
prepojená s TI v streche bez tepelných mostov. 
 

 

V prešove  25.4.2019                                                                                            Ing.arch.P.Marcinko  


