
Prešovský samosprávny kraj 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

 
15. zasadnutie Zastupiteľstva             Číslo poradia:   
Prešovského samosprávneho kraja 
dňa 26.08.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH  
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v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SPŠ 
strojníckej na praktickom vyučovaní“  

 
 
 

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

                                                                                              
 
 
Spracoval:  
Ing. Michal Dzugas 
oddelenie investícií 
 
 
 
Odsúhlasil:  
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 
riaditeľ Úradu PSK 
 
 
V Prešove dňa, 30.07.2019 
 



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 implementovaného projektu „Zvýšenie 

počtu žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce, v celkovom 

objeme 39 939,35 EUR vrátane DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa k nadlimitným nepredvídaným výdavkom 
 
 

• Subjekt v pôsobnosti PSK: Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1,    

080 01 Prešov 

• Názov projektu: „Zvýšenie počtu žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní“, kód 

projektu: NFP3020202M579, financovaného cez Integrovaný regionálny operačný 

program  

• Zmluva o poskytnutí NFP: IROP-Z-302021M579-223-14 

• Začiatok realizácie projektu: 06/2019 

• Ukončenie realizácie projektu: 06/2020 

• Celková výška oprávnených výdavkov: 753 532,92 EUR s DPH  (100% výdavkov 

na projekt) 

• Maximálna výška NFP: 717 061,16 EUR s DPH (95% zdroj EÚ) 

• Výška spolufinancovania PSK: 36 471,76 EUR s DPH (5% zdroj PSK) 

 

Zmluvné vzťahy pre zabezpečenie realizácie projektu: 

• Stavebné práce: NORTH EAST s.r.o.,, vo výške 199 992,16 EUR s DPH.  

o  Odovzdanie staveniska: 06.2019 
o  Ukončenie stavby: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska 

(predpokladaný termín ukončenia 06/2019) 

• Technická projektová príprava: mARCHUS – Architektonický ateliér, Prešov – 
Ing. Marek Gmitro 

• Stavebný dozor: MACKONTROL enginnering s.r.o., Prešov, Ing. Peter Macko 

• Verejné obstarávanie: Agentúra regionálneho rozvoja PSK 

• Projektový manažér: Ing. Michal Dzugas 
 

V súvislosti s implementáciou projektu s názvom ,, Zvýšenie počtu žiakov SPŠ strojníckej na 

praktickom vyučovaní“ kód NFP302020M579 pre subjekt v pôsobnosti PSK - Stredná 

priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 01 Prešov došlo k navýšeniu pôvodných prác 

a k realizovaniu nových prác.  

1 SO-01  ZTI - Prace naviac z dôvodu  rozporu projektovej dokumentácie, výkazu a 
požiadaviek inštalácie ZTI. 
Po otvorení vedení v stenách pod obkladmi stien bol zistený skutkový stav existujúcich 
vedení. Po podrobnom oboznámení sa s realizačnou projektovou dokumentáciou, porovnaní 
so skutkovým stavom, ktorý nebolo možné bez odkrytia predpokladať, a odprúčaniami 
profesie ZTI na stavbe, vznikli práce naviac. 



Doplnenie batérií a s nimi súvisiacimi komponentami, čo vzniklo rozporom medzi 
projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, a na základe odporúčania realizátora 
a odobrenia prevádzky. 
Výmena stúpacieho vedenia, ktoré bolo v minulosti niekoľko násobne opravované nie veľmi 
vhodným spôsobom, čo spôsobilo, že v súčasnosti sa musí toto vedenie už len vymeniť za 
nové aj s ohľadom na napojiteľnosť navrhovaných zariadení ZTI. 
 
Navýšenie výdavkov o 10 844,92 EUR s DPH 
 
2 SO-02 Stavebné úpravy dielne: 
Po vyprataní interiérového vybavenia a strojov z priestorov dielní na strane užívateľa, bola na 
strane realizátora stavby zistená nesúdržnosť, až rozdrobenosť  existujúcich  podlahových 
vrstiev spôsobená pravdepodobne dlhoročnými vibráciami od strojov a nekvalitne prevedenou 
realizáciou. 
Z ohľadom na toto zistenie nie je možná realizácia navrhovanej epoxidovej podlahovej vrstvy 
na existujúci podklad. Po zvolaní kontrolného dňa, na základe odporúčania projektanta stavby 
a stavebného dozoru je nutné odstrániť nesúdržný podkladový betón v hrúbke minimálne 50 
mm a následne aplikovať navrhovaný cementový poter pevnosti v tlaku 30 MPa hrúbky 50 
mm. Táto trieda navrhovaného poteru vychádza z požiadavky vedenia školy z dôvodu 
plánovanej inštalácie CNC strojov, ktoré sú veľmi náchylné na stabilné podložie a rovinatosť 
podkladu. V neposlednej rade by nebolo možné zo strany realizátora stavby dodržať záručné 
podmienky, ak by bola epoxidová podlahová vrstva realizovaná na existujúcich nesúdržnom 
a rozkrúšenom podklade. 
 
Navýšenie výdavkov o 17 631,20 EUR s DPH 
 
 
3 SO-03 Stavebné úpravy WC na 1N - 4NP. 
Pri zasekávaní kanalizácie do steny sa zistilo, že priečky medzi WC chlapci a učiteľským WC 
sú tenké 6cm, teda ich hrúbka bola iba zdánlivá, čo spôsobovala hrubá podkladná malta 
a obklad stien. Na zasekanie kanalizačného potrubia DN50 je potrebných minimálne 7,5cm. Z 
tohto dôvodu bola presekaná stena až na druhú stranu a ďalšie rady tehál sa zrútili. Hrozilo 
spadnutie celej steny, teda nebolo možné dodržať bezpečnostný parameter deliacich 
konštrukcií. 
Vybudovaniu predsteny v chlapčenskom WC predchádzalo to, že pri vysekávaní 
kanalizačných odbočiek, ktoré boli objemné, sa stena ktorá bola narušená už počas 
predchádzajúcich montáži začala rúcať. Keďže bolo potrebné zasekať kanalizačné aj 
vodovodné potrubie z obidvoch strán bolo potrebné vymurovať túto predstenu. 
 
Navýšenie výdavkov o 6 936,05 EUR s DPH 
 
4 SO-04 Elektroinštalácia. 
Prevádzka školy vzniesla požiadavku na inštaláciu ďalších piatich CNC strojov (elektrické 
prívody k CNC strojov s istením a ich montáž, aby sa nemuseli neskôr búrať už predtým  
obkladom obložené steny dielni), ktoré budú obstarávané v rámci schválenej investičnej akcie 
"Vybavenie  školských dielní CNC strojmi", čo vo fáze spracovania projektovej 
dokumentácie nebolo známe. Finančné prostriedky na nákup týchto strojov pridelil Prešovský 
samosprávny kraj. 
 
Navýšenie výdavkov o 4 527,18 EUR s DPH 



 

 

Sumár naviac prác: 

• Náklady vyvolané rozporom medzi PD, rozpočtom a skutočnosťou:  

        10 844,92 EUR s DPH 

• Náklady vyvolané stavbou:    24 567,25 EUR s DPH 

• Náklady vyvolané školou    4 527,18 EUR s DPH 

 

 

Na základe rokovaní so zhotoviteľom bola stanovená potreba dofinancovania 

stavebných prác v celkovom objeme 39 939,35 EUR s DPH. 

 

Fotodokumentácia: 

 

 



       

 

 

 



  

 

 

 



 

 

 


