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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 „Poprad – obchodná akadémia 

zníženie energetickej náročnosti budovy“ – stavebné práce,  materiál, stavebný dozor 

v celkovom objeme  40 468,57.-  EUR s DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa na dofinancovanie výdavkov v rámci projektu s názvom:  
„Poprad – obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy“ 

 
• Subjekt v pôsobnosti PSK: Obchodná akadémia Poprad, Murgašova 94, 058 22 

Poprad 

• Názov projektu: „Poprad – obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti 

budovy“, kód projektu: NFP310041I313, financovaného cez Operačný program Kvalita 

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

• Zmluva o poskytnutí NFP: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I313 

• Začiatok realizácie projektu: 12/2018 

• Ukončenie realizácie projektu: 11/2019 

• Celková výška oprávnených výdavkov: 960 657,94 EUR s DPH  (100% výdavkov na 

projekt) 

• Maximálna výška NFP: 912 625,04 EUR s DPH (95% zdroj EÚ) 

• Výška spolufinancovania PSK: 48 032,90 EUR s DPH (5% zdroj PSK) 

 

Zmluvné vzťahy pre zabezpečenie realizácie projektu: 

• Stavebné práce: ARPROG, a.s., Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, vo výške 911 593,40 

EUR s DPH.  

o  Odovzdanie staveniska: 18.3.2019 
o  Ukončenie stavby: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska 

(predpokladaný termín ukončenia 09/2019) 

• Energetický audit budovy: Ing. Anton Novák 

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

• Stavebný dozor: TILIO, s.r.o., Hroncova 1, 040 01 Košice, Ing. Jaroslav Zajac 

• Verejné obstarávanie: Agentúra regionálneho rozvoja PSK 

• Projektový manažér: Ing. František Barnáš 
 

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Obchodnej akadémie 
Poprad. Hlavným účelom riešenia projektu je zateplenie fasády, strechy, stropu suterénu 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. Okrem týchto stavebných úprav sa na základe výsledku energetického 
auditu uskutoční aj modernizácia systému prípravy TÚV – inštalácia solárnych panelov, 
vykurovacieho systému, inštalácia rekuperačných jednotiek, vyregulovanie vykurovacieho 
systému, výmena svetelných zdrojov. Po ukončení realizácie projektu bude budova OA Poprad 
spĺňať hornú hranicu energetickej triedy B pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa 



v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie). Z hľadiska 
naplnenia globálneho ukazovateľa bude budova zatriedená do energetickej triedy A1. 
Realizáciou všetkých navrhovaných opatrení je možné dosiahnuť celkovú úsporu 66,48 % 
ročnej potreby energie. 
 

Pri odovzdávaní stavby a  realizácii stavebných prác sa zistila potreba prevedenia ďalších 
prác naviac, ktoré neboli predmetom riešenia platnej projektovej dokumentácie, ale ich súčasný 
stav si vyžaduje ich opravu a realizáciu: 
 

Rekapitulácia Viac práce  

  EUR 
NP1. Búdky pre vtáky a netopiere 159,50 
NP2. Vstup do podstrešného priestoru 423,00 
NP3. Protipož. dvere+ samozatvárač+ hasiaci prístroj 462,20 
NP5. Elektroinštalácia 3 475,34 
NP6. Strecha - vetracie komínky, doplnenie krytiny na strieškach 1 897,60 
NP10. Preložka plynového potrubia 770,37 
NP11. Klampiarske práce na telocvični  7 998,01 
NP12. Piliere - sieťkovanie 1 997,27 
NP15. RIS Výmena prívodnej skrine na fasade objektu 1 592,33 
NP16. Zvody a doplnenie vrstiev pre oplechovanie rímsy 3 413,32 
NP17. Uzemnenie - bleskozvod 1 090,32 
NP18. Priekopový žľab, rozobratie D + M 3 071,65 
NP19. Rekuperacia - vybitie otvorov a murárske práce 2 189,69 
NP20. Murárske a maliarske práce po výmene svietidiel 370,26 
NP21. ÚK - privarenie odbočiek 351,55 
NP22. Zemné práce, búracie práce 3 886,40 
Spolu (EUR bez DPH) 33 148,81 

DPH 20 % 6 629,76 

Spolu s DPH 39 778,57 

 
 
NP 1 – Búdky pre vtáky a netopiere 

V rámci prác na projekte  sa uvažuje s realizáciou zateplenia obvodového plášťa. Vo výkaze výmer 
nebolo zakomponované vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Poprade 
č.OU-PP-OSZP-2017/001958-02-HA zo dňa 13.2.2017 k bodu č.5 a stavebného povolenia 
č.10300/3156/2017-OSP-EŠim vydaného Mestom Poprad zo dňa 21. 03. 2017 k bodu č. 13. 

Vyjadrenie nariaďuje v rámci kompenzačných opatrení nainštalovať 6 hniezdnych dutín pre vtáky 
a 4 úkrytové dutiny pre netopiere z dôvodu zistenej prítomnosti viacerých otvorov a dutín v priestoroch 
pod plášťom strechy z východnej a západnej strany objektu školy a telocvične. 
 

 
 
 



NP 2 – Vstup do podstrešného priestoru 
V rámci realizácie zateplenia podstrešného priestoru objektu telocvične sa uvažuje s dodatočným  

zateplením podstrešného priestoru v rovine s doplnením izolácie z minerálnej vlny. Je potrebné zväčšiť 
nevyhovujúci existujúci plechový otvor, ktorý je toho času veľmi ťažko priechodný na servisný vstup za 
plastové dvere s tepelnoizolačnou výplňou rozmeru cca 700x1500 mm. 

Takýto otvor bude plne funkčný, slúžiaci pre údržbu a  prípadné potrebné zásahy a činnosti 
v podstrešnom priestore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. – existujúce okno v podstreší telocvične 

 
 
NP 3 – Dvere s protipožiarnou odolnosťou + samozatvárač a hasiaci prístroj 

V rámci prác na projekte  sa uvažuje s realizáciou kotolne, kde je potrebné dodržať vyjadrenie 
ORHaZZ Poprad č. ORH/-PP1-730-002/2016 zo dňa 10.1.2017, ktoré posúdilo projektovú dokumentáciu 
Protipožiarnej bezpečnosti stavieb v zmysle § 28 zákona NR SR č. 314 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a § 40a, §40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov. 

Vo výkrese č.1 je nutné doplniť v m. č. 0.05 – kotolňa dvere s požiarnou odolnosťou EW308D1-c a 6 
kg práškový hasiaci prístroj. 

Doteraz sa v danej miestnosti nachádzajú obyčajné nevyhovujúce dvere. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. – existujúce nevyhovujúce plechové dvere 
 

NP 5 – Elektroinštalácia 
 V rámci predloženého výkazu výmer je výpis chýbajúcich prvkov dodávky a montáže 
elektroinštalácie a bleskozvodu k projektovej dokumentácii spracovanej Ing. Ivanou Ondrejičkovou – 
projektantkou ELI k objektu SO 01 – Škola. 

 
NP 6 – Strecha – vetracie komínky; doplnenie krytiny na strieškach 

V rámci predlženej projektovej dokumentácie a realizácie novej povlakovej krytiny vrátane 
zateplenia strechy sa musia oproti výkazu výmer doplniť  naviac kusy demontáže existujúcich strešných 



vtokov, sanačnej strešnej vpuste vrátane ochranného koša (5 ks), demontáže a následnej montáže 
zastrešenia vstupnej striešky. 

 

 
 
NP 10 – Preložka plynového potrubia 
 Z dôvodu realizácie vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (zateplenia budovy 
školy)  navrhujeme preložiť plynové potrubie zabezpečujúce prívod média do objektu. 
 Potrubie, je toho času v tesnej blízkosti fasády a pri zateplení objektu by ostalo miesto vedenia 
potrubia bez tepelnej izolácie, čo by spôsobovalo tepelné mosty, zatekanie pod tepelnoizolačný materiál 
(minerálnu vlnu), nespĺňalo by to podmienky STN a v poslednom rade by to aj veľmi zle esteticky pôsobilo. 
 Po preložení predmetného plynového potrubia dôjde k odstráneniu tejto nezrovnalosti. 

 

 
 
NP 11 – Klampiarske práce na telocvični 
 Z dôvodu realizácie vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (zateplenia budovy 
telocvične) navrhujeme doplniť do skladby styku strešného plášťa a plášťa obalovej konštrukcie fasády 
pomocnú konštrukciu a prvky, ktoré umožnia ukončiť hornú hranu a tým aj  zrealizovať naprojektované 
zateplenie obvodového plášťa. 
 Pri zrealizovaní iba naprojektovaného stavu (viď obr.) bez pomocnej konštrukcie by nebolo možné 
ukončiť vrchný styk zateplenej zvislej steny a šikminy strechy. Do konštrukcie by teda zatekalo, čo by 
spôsobilo neukončenie finálnej podoby a následne deštrukciu materiálov. 
 Pomocnou konštrukciou sa rozumie dodávka a montáž konštrukcie z OSB dosiek so špecifikáciou  
„3“ a to vhodným použitím do vlhkého prostredia. Prvky, ktoré je potrebné použiť sú oplechovania, 
klampiarske prvky a prvky odkvapového systému. 
  

 
 
 



NP 12 – Piliere - sieťkovanie 
 Z dôvodu realizácie vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (zateplenia budovy 
školy) navrhujeme doplniť do skladby zhotovenia kontaktného zatepľovacieho systému ETICS dvojnásobné 
prekrytie oblúkových pilierov stavby sklotextilnou mriežkou, vtlačenou s celoplošným prilepením do 
lepidla (viď obr. č. 1-3). 
 Pri zrealizovaní daného stavu sa zamedzí vzniku pnutia, ktorý daný oblúk na fasáde vytvára po 
celom jeho obvode a celej jeho výške v počte 26 kusov. 
 

 
 
NP 15 – RIS – Výmena prívodnej skrine na fasáde objektu  
 Z dôvodu realizácie vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (zateplenia budovy 
školy)  navrhujeme vymeniť pôvodnú káblovú rozvodnú istiacu skriňu do steny (RIS) nachádzajúcej sa na 
fasáde objektu, pri zadnom východe z budovy školy na športový dvor. 
 Skriňa, je v majetku školy a  je síce doteraz slúžiaca, no jej životnosť je v značnej miere degradovaná 
skorodovaním a vykazovaním značných známok morálneho zastarania. 
 Po ukončení zatepľovacích prác, ktoré aktuálne prebiehajú na fasáde objektu, bude predmetná 
nepreložená skriňa (RIS) hlboko zapustená a pri akejkoľvek manipulácii s ňou dôjde k poškodeniu novej 
zateplenej fasády budovy školy. 

Predložená projektová dokumentácia, neriešila v rámci zadania túto výmenu rekonštrukcie 
rozvodnej istiacej skrine určenej pre zabudovanie do steny. 
 Z uvedeného dôvodu odporúčame výmenu pôvodnej skrine za rozvodnú skriňu pilierovú, voľne 
stojacu s istením pred fasádou a to tak, ako je už zrealizované hlavné meranie spotreby elektrickej energie 
celého objektu pri kuchyni. 
 

 
 
NP 16 – Zvody a doplnenie vrstiev pre oplechovanie rímsy 
 Z dôvodu realizácie rímsy (zateplenia budovy školy) požadujeme doplniť materiály, ktoré neboli 
vo Výkaze výmer, ale sú požadované projektantom stavby. 
 Riešenie je navrhnuté projektantkou stavby Ing. Ďurčákovou a potvrdené stavebným dozorom 
stavby Ing. Zajacom. 
 Aby nedošlo k vytvoreniu roviny, a tým zatápaniu priestoru atiky a následnej deštrukcie 
zabudovaného stavebného materiálu je potrebné vytvoriť spád z OSB dosiek so špecifikáciou „3“ 
s vhodnosťou do vlhkého prostredia a tvrdeným polystyrénom v spáde. 
 Zároveň je potrebné doplniť dodávku a montáž zvodov na hlavný (predný) a zadný vstup (viď obr.) 

z dôvodu odvedenia dažďovej povrchovej vody prestrešení vstupov do budovy školy. 



 

 
 

NP 17 – Uzemnenie - bleskozvod 
  Počas realizácie stavby bola vykonaná odborná prehliadka a skúška  ochrany pred bleskom 
(viď  – Revízia – Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške) Celkový posudok je negatívny a zemnenie 
bleskozvodu nevyhovuje bezpečnej prevádzke – (viď Príloha Revízia; časť VII; Zhodnotenie) 
 Nakoľko za bezpečnosť a technický stav elektrického zariadenia zodpovedá v zmysle § 8 vyhl. Č. 
508/2009 Z. z. organizácia, ktorá prevádzkuje predmetné elektrické zariadenie, je potrebné tieto prvky 
doplniť, aby technický stav bol zodpovedajúci príslušným predpisom. 

 
NP 18 – Priekopový žľab, rozobratie, D+M 
 Z dôvodu zabránenia vnikania povrchovej vody do stavby je nutné takmer po celom obvode 
rozobratie pôvodnej betónovej žľabovky (viď obr.) a následne zrealizovanie zateplenia sokľa pod úroveň 
terénu a doplnenia dodávky a montáže nového priekopového žľabu osadením do lôžka z betónu. 
 Počas realizácie stavby bol  vykonaný prepočet, ktorý bol žiadaný investorom  v časti: „SO 01 – 
Zateplenie sokla“ v časti „Ostatné náklady“, ktorý neobsahoval výmeru potrebnú pre realizáciu žiadaného 
množstva.   

  

 
 

NP 19 – Rekuperácia – vybitie otvorov a murárske práce 
 Pri realizácii prestupov rekuperačných jednotiek cez murované medziokenné piliere boli nájdené 
potrubia, ktorých funkčnosť a účelovosť nebola jasná. Z dôvodu  zisťovania stavu potrubia bolo nutné vybiť 
na 14- tich pilieroch po dva kusy otvorov (viď príloha č. 1). 

Jednotlivé potrubia boli nefunkčné a došlo k odrezaniu nepotrebných častí prekážajúcich prestupu 
potrubia rekuperačných jednotiek z interiéru do exteriéru. 
 Na základe požiadavky investora je nutné na týchto čelných stranách 14-tich pilierov zrealizovať 
murárske práce v podobe potiahnutia sklotextilnej mriežky vtlačenej do lepiaceho tmelu, zrealizovania 
štukovej omietky a maľby pilieru.   
 



 
 
 
NP 20 – Murárske a maliarske práce po výmene svietidiel 
 Pri realizácii výmeny pôvodných svietidiel obdĺžnikového tvaru za nové, štvorcového tvaru došlo k 
odkrytiu pôvodných inštalačných dier vyvádzajúcich pripojovacie inštalačné káble (viď obr.). 
Z dôvodu, že projekt neriešil celoplošné maľby stropov, je požiadavkou investora doplnenie lokálneho 
vyspravenia dier po kabelážach a následne lokálna maľba. 
 

 
 

 
NP 21 – ÚK – privarenie odbočiek 
 Pri realizácii výmeny vyregulovania  výhrevných telies v budove školy je u niekoľkých radiátoroch 
nutné prípojku odrezať a navariť novú, čo nemohol predvídať ani projektant časti ÚK, nakoľko nie je možné 
narezať závit a ani posunúť radiátor na konzole, keďže ostáva pôvodný na mieste. 

 

 
 



NP 22 – Zemné práce, búracie práce 
 Pri začatí realizácie zemných prác súvisiacich s odkopom potrebným pre zateplenie sokľa objektu 
došlo k narazeniu betónovej vrstvy, priemernej hrúbky 15 cm po celej šírke potrebného výkopu po bývalých 
anglických dvorcoch (viď obr.). 
 Tieto práce je nutné zrealizovať pre zabezpečenie  kompletnej obnovy izolácie celého suterénneho 
muriva. 
 Nakoľko práce sú v realizácii, predkladáme odhad v zmysle výkresu č. 2 – Pôdorys suterénu, Starý 
stav. Objem sa môže meniť podľa skutočnosti pri postupnom odkrytí povrchovej zeminy, ktorou boli tieto 
konštrukcie v priebehu existencie školy zasypané. 

 

 
 
 

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. 

 

Na základe rokovaní so zhotoviteľom bola stanovená potreba dofinancovania 

stavebných prác a materiálu v celkovom objeme 39 778,57 EUR s DPH a dofinancovania 

za výkon stavebného dozoru nad rámec Zmluvy o NFP vo výške 690,00 EUR s DPH. 

 

Prílohy: 

1. Podrobný rozpočet prác naviac. 

2. Prehlásenie stavebného dozoru k prácam naviac. 


