
PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 
 
 
15. zasadnutie Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja     Číslo poradia: 
dňa: 26.8.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH  
na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného 

projektu „Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“  
 

 
 

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

                                                                                                                             
 
 
Spracoval:  
Ing. František Barnáš 
referent odboru majetku a investícií 
 
 
 
Odsúhlasil:  
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 
riaditeľ Úradu PSK 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa:  12.8.2019 



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 „Prešov - SOŠ lesnícka zníženie 

energetickej náročnosti budovy“ – stavebné práce v celkovom objeme 94.427,10.- 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 hľadiska 
tepelnotechnického 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 
nesúlad medzi vypracovanou projektovou dokumentáciou a rozpočtom stavby, a to 
v nasledujúcom rozsahu: 

 

1. Projektová dokumentácia rieši zateplenie obvodového plášťa kontaktným 
zatepľovacím systémom z minerálnej vlny hrúbky 160 mm. Pri spracovaní 
rozpočtovej časti projektu vznikla rozpočtárska chyba, kde do výkazu výmer 
bola načítaná iba polovica objektu. 

2. Projektová dokumentácia rieši vetranie objektu formou rekuperačných 
jednotiek. Pri spracovaní rozpočtu došlo k chybe - do rozpočtu neboli zahrnuté 
dve rekuperačné zostavy. 

3. Projektová dokumentácia rieši ochranu existujúcou sústavou bleskozvodu, 
avšak podľa novej platnej STN je potrebné túto zostavu doplniť. 

 

Uvedené si vyžaduje doplnenie rozpočtu stavby o príslušné položky v rozsahu podľa 
priloženého položkovitého rozpočtu. 

 

Pôvodné položky týkajúce sa zateplenia obvodového plášťa a rekuperácie 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 doplnených položiek 
rozpočtu stavby predstavuje naviac práce. 

 
Na základe rokovaní s dodávateľmi bola stanovená potreba dofinancovania 

stavebných prác projektu nad rámec Zmluvy o poskytnutí NFP v celkovom objeme 
94.427,10 EUR s DPH. 

 

Prílohy: 

1. Dôvodová správa k prácam naviac. 
2. Rozpočet. 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

k vzniku a opodstatnenosti nadlimitných stavebných výdavkov 

na stavbe „Prešov – SOŠ Lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“ 

 

 

 

 Dôvodom vzniku nadlimitných stavebných výdavkov na predmetnej stavbe, realizovanej na 

základe Zmluvy o dielo č. 24/2018 zo dňa 20.08.2018, je nesúlad medzi vypracovanou projektovou 

dokumentáciou a rozpočtom stavby, ako aj nutnosť doplnenia bleskozvodu, a to v nasledujúcom 

rozsahu: 

 

1. Projektová dokumentácia rieši zateplenie obvodového plášťa kontaktným 

zatepľovacím systémom z minerálnej vlny hrúbky 160 mm. Pri spracovaní 

rozpočtovej časti projektu vznikla rozpočtárska chyba, kde do výkazu výmer bola 

načítaná iba polovica objektu. 

2. Projektová dokumentácia rieši vetranie objektu formou rekuperačných jednotiek. Pri 

spracovaní rozpočtu došlo k chybe - do rozpočtu neboli zahrnuté dve rekuperačné 

zostavy. 

3. Projektová dokumentácia rieši ochranu objektu existujúcou sústavou bleskozvodu, 

avšak podľa novej platnej STN je potrebné túto zostavu doplniť. 

 

Uvedené si vyžaduje doplnenie rozpočtu stavby o príslušné položky v rozsahu podľa 

priložených položkovitých rozpočtov. 

 

Pôvodné položky týkajúce sa zateplenia obvodového plášťa a rekuperácie, ako aj časť 

pôvodných položiek týkajúcich sa bleskozvodu 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 doplnených položiek rozpočtu stavby predstavuje naviac práce.   

 

Dofinancovanie predmetných nadlimitných stavebných výdavkov zabráni prípadnej 

korekcii zo strany RO/SO a vráteniu nenávratného finančného príspevku z dôvodu nenaplnenia 

stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov projektu. 

 



S uvedeným návrhom riešenia týmto vyjadrujú súhlas všetci dolu podpísaní. 

 

V Prešove, dňa 02.08.2019 

 

 

 

Za zhotoviteľa: PEhAES, a.s.      ......................................... 

 

 

Za projektanta:  Ing. arch. Ján Krasnay     ......................................... 

 

 

Za stavebný dozor: Ing. Viera Mocná     ......................................... 

 

 

Za investora: Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy   ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

1. Položkovité rozpočty na naviac práce 

 


