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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 „ Zvýšenie počtu žiakov Strednej 

zdravotníckej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce,  materiál, 

stavebný dozor a dopracovanie projektovej dokumentácie v celkovom objeme   

22 820,88.-  EUR s DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa na dofinancovanie výdavkov v rámci projektu s názvom:  
„ Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Poprade na praktickom 

vyučovaní“ 

 
• Subjekt v pôsobnosti PSK: Stredná zdravotnícka škola v Poprade, Levočská 5, 058 50 

Poprad 

• Názov projektu: „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Poprade na 

praktickom vyučovaní“, kód projektu v ITMS2014+: 302021K060, financovaného cez 

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy IROP-PO2-

SC223-2016-14. 

• Zmluva o poskytnutí NFP: IROP-Z-302021K060-223-14 

• Začiatok realizácie projektu: 07/2018 

• Ukončenie realizácie projektu: 06/2019 

• Celková výška oprávnených výdavkov: 330 521,35EUR s DPH  ( 100% výdavkov na 

projekt) 

• Maximálna výška NFP: 313 995,29 EUR s DPH ( 95% zdroj EÚ) 

• Výška spolufinancovania PSK: 16 526,07 EUR s DPH ( 5% zdroj PSK) 

•  

Zmluvné vzťahy pre zabezpečenie realizácie projektu: 

• Stavebné práce:  Zmluva o dielo s f. MIGI, spol. s.r.o, Matejovce nad Hornádom 

č.96, 053 21, vo výške 151 162,04 EUR s DPH.  

o Odovzdanie staveniska: 28.9.2019 (začatie stavebných prác 8.10.2018) 

o Ukončenie stavby : do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska 

• Energetický audit: nebol 

• Technická projektová príprava: DESIGNERS s.r.o.,Sídlo : Jiráskova 63, 080 05 

Prešov 

• Stavebný dozor: Ing. Martin Lavko 

• Verejné obstarávanie: zabezpečila Agentúra regionálneho rozvoja PSK 

• Projektový manažér: Peter Stanislav 

 

 

 

 

 



Predmet projektovej dokumentácie "Zvýšenie počtu žiakov Strednej 

zdravotníckej školy v Poprade na praktickom vyučovaní" .  

Jedná sa o udržiavacie práce a stavebné úpravy (bez zásahu do nosných konštrukcií) 

v existujúcom objekte školy, ktorými bude zabezpečená : 

- rekonštrukcia časti interiéru budovy - 7 učební praktického vyučovania / 

realizovať sa bude komplexná obnova interiéru učební = obnova podláh, stien, stropov, 

elektroinštalácie, osvetlenia, zdravotechniky, realizácie tieniacej techniky a pod. /. 

Zámerom je príprava učební pre moderný vyučovací proces. 

- bezbariérovosť / úprava vstupu do budovy, realizácia WC pre imobilných, realizácia 

bezbariérového prístupu do jednotlivých podlaží. 

Súčasťou areálu školy je ešte viacero parciel, na ktorých sa nachádzajú spevnené a 

nespevnené plochy resp. ďalšie budovy, tieto však nie sú predmetom riešenia tohto 

projektu. 

Stručný popis stavby: 

Objekt Strednej zdravotnej školy v Poprade bol postavený v minulom storočí v 

60.tych rokoch (cca 1962) a čiastočne rekonštruovaný v r. 2008. Jedná sa o kompaktnú 

dvojpodlažnú budovu bez suterénu (konštrukčný dvojtrakt) obdĺžnikového charakteru s 

dvoma bočnými vstupnými krídlami, ktoré dotvárajú tvar celkový pôdorysný tvar 

budovy do podoby písmena U. 

V r. 2008 prešla budova čiastočnou rekonštrukciou. Boli vymenené pôvodné okenné 

a dverné otvory na fasáde za plastové otváravo-sklopné vrátane vonkajších parapetov, 

bola 

zrealizovaná fasádna stierka s farebným riešením (bez zateplenia objektu). V interiéri 

boli vymenené niektoré zasklené resp. sklobetónové steny za plastové, boli doplnené 

interiérové žalúzie a priebežne boli realizované interiérové maľby. 

V nedávnej minulosti boli komplexne rekonštruované niektoré časti interiéru (dve 

učebne a hygienické zariadenia - rekonštrukcia povrchov, elektroinštalácie, osvetlenia 

a zdravotechniky). Ostatné časti zostali pôvodné. 

Kapacity, plochy, výmery: 
1.NP / riešená plocha / interiér objektu = 91,15 m2 
2.NP / riešená plocha / interiér objektu = 298,43m2 

  
Celková riešená plocha / interiér objektu = 389,58 m2 
Celková riešená plocha / exteriér = 171,10 m2 
Zastavaná plocha objektu = 682 m2 

 



 

K dôvodu vzniku nadlimitných stavebných prác pripájam vyjadrenie zhotoviteľa 

MIGI, spol. s-r-o-:. 

 
V Spišskej Novej Vsi dňa  23.04.2019 
 
 
Vec : Práce naviac – „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Poprade na 
praktickom vyu čovaní“ 
 

 
Rekonštrukcia  na predmetnej zákazke si vyžiadala realizáciu nepredvídaných prác, ktoré boli 
potrebné na dokončenie diela: 
1. V pôvodnom rozpočte sa pri rekonštrukčných prácach (sekanie rýh nových rozvodov, 

demontáž obkladov vo WC) počítalo s odstránením vrchných vrstiev omietky. Pri realizácii 
sa však neodstránila len vrchná časť omietky, ale opadala aj jadrová omietka a miestami 
celé kusy štukovej omietky. 

2. Vzhľadom na to, že sa na zákazke riešila len časť elektroinštalácie,  muselo sa vykonať 
prepojenie starých rozvodov s novými (doplnenie nových ističov v jestvujúcich skriniach 
a osadenie nových skríň s ističmi) podľa nových noriem, aby bolo možné vykonať revízie. 

 
Uvedené práce navyšujú pôvodný rozpočet o cenu práce naviac. 

 
  
 

Henrich Hadušovský – 
 Migi, spol. s.r.o. 

 konateľ spoločnosti 

 
Pripájam vyjadrenie stavebného dozora Ing. Martina Lavka: 

Práce naviac SZŠ Poprad 
 
Pri realizácii stavebných prác na stavbe 
 „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej škola v Poprade na praktickom 
vyučovaní.“  
 došlo k navýšeniu nákladov , pretože pri sekaní nových rozvodov alebo demontáži 
obkladov vo WC  neodstránila sa iba vrchná vrstva, alebo len časť omietky v ryhe,  
ako to bolo uvažované v rozpočte, ale opadla aj jadrová omietka a cele  kusy 
štukovej omietky v jednotlivých miestnostiach. 
 V časti elektroinštalácii je problémom prepojenia jestvujúcej  a novej 
elektroinštalácie, nakoľko boli realizované podľa iných noriem a v projekte sa 
doplnenie starých rozvodov podľa nových noriem neriešilo, t.j. nie je možné urobiť 
revízne správy bez vzájomného prepojenia a doplnenia nových ističov v jestvujúcich 
skriniach a osadenie nových skríň s ističmi. 
 
 
V Poprade 12.3.2019                              Ing. Martin Lavko 
                         stavebný dozor            



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 rozpísané v predloženej dôvodovej správe 
vypracovanej dodávateľom stavby, tiež vyjadrenie stavebného dozoru zo dňa 12.3.2019. 
K uvedeným prácam naviac bol zvolaný dňa 22.3.2019 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 22 820,88 EUR s DPH. Z toho Práce 

a dodávka HSV 4 292,075€ s DPH, práce a dodávky M 11 725,321€ s DPH, Montáže 

oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 3 201,750€ s DPH, Stavebné práce pre 

inštaláciu plošiny 500€ a Projektové práce 2500€ s DPH, dofinancovania nad rámec 

Zmluvy o NFP. 

 

Prílohy: 

1. Správa z obhliadky popis budovy ENECO + fotodokumentácia 

2. Dôvodová správa k Prácam naviac - MIGI 

3. Vyjadrenie stavebného dozoru k Prácam naviac – Ing. Martin Lauko 

4. Krycí list rozpočtu k Prácam naviac s podpismi/pečiatkami zhotoviteľa, 

stavebného dozoru, SZŠ Poprad 

5. Súpis vykonaných prác – Práce naviac, časť SO 01.4..Elektroinštalácia a 

slaboprúd  

6. Žiadosť školy o vykonanie „Práce naviac“ 

7. Vyjadrenie projektanta Designers, s.r.o. 

 

 

 

        


