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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 „Zníženie energetickej náročnosti 
budovy SOŠ Svit“  – stavebné práce a stavebný dozor v celkovom objeme  179 020,80.-  EUR 
s DPH.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa na dofinancovanie výdavkov v rámci projektu s názvom:  
„ Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“ 

 
• Subjekt v pôsobnosti PSK: Stredná odborná škola Svit polytechnická Jana Antonína 

Baťu, Štefánikova 39, 059 21 Svit 

• Názov projektu: „ Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“kód projektu: 

NFP 310041I316, financovaného cez Operačný program Kvalita životného prostredia, 

kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19. 

• Zmluva o poskytnutí NFP: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I316 

• Začiatok realizácie projektu: 10/2018 

• Ukončenie realizácie projektu: 4/2020 

• Celková výška oprávnených výdavkov: 1 445 880,74 EUR s DPH  ( 100% výdavkov 

na projekt) 

• Maximálna výška NFP: 1 373 586,70 EUR s DPH ( 95% zdroj EÚ) 

• Výška spolufinancovania PSK: 72 294,04 EUR s DPH ( 5% zdroj PSK) 

 

Zmluvné vzťahy pre zabezpečenie realizácie projektu: 

• Stavebné práce: EURO-ŠTUKONZ a.s Podunajská 23, 821 06 Bratislava, vo výške 

1.386.409,92.- EUR s DPH.  

o  Odovzdanie staveniska: 29.4.2019 
o  Ukončenie stavby: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska 

• Energetický audit: ENECO s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov, energetický audítor 
Ing. Anton Novák. 

• Technická projektová príprava:  TATRY-PROJEKTA s.r.o., Slovenského odboja 
182/1, 058 01 Poprad.  

• Stavebný dozor: RI-PEX s.r.o., Ing. Richard Pechs 

• Verejné obstarávanie: na zabezpečila Agentúra regionálneho rozvoja PSK 
• Projektový manažér: Ing. Peter Lupták. 

 
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 



fotoelektrických panelov. Okrem toho je navrhovaná aj modernizácia osvetlenia, , hydraulické 
vyregulovanie objektu po zateplení. 

Detailný rozsah naviac prác súvisiacich so zmluvou o poskytnutí NFP č.z. KŽP-PO4-
SC431-2017-19/I316 a ZoD so zhotoviteľom Euro Štukonz č.r. Ú PSK: 858/2018/DI a jej 
dodatku č.r. Ú PSK: 240 (Zmluva č. 858/2018/DI), bude posúdený na stretnutí zhotoviteľa, 
projektanta, stavby vedúceho, stavebného dozoru  a zástupcu EASR PSK v priebehu 32. týždňa. 
Pri stretnutí bude prípadne určené rozdelenie dofinancovania na časť súvisiacu s projektom 
KŽP a časť na dofinancovanie mimo projektu KŽP. 

 
Dôvodom vzniku nadlimitných stavebných výdavkov na predmetnom objekte je 

nesúlad medzi vypracovanou projektovou dokumentáciou a rozpočtom stavby, a to 
v nasledujúcom rozsahu: 

Dôvodová správa: 

Objekt : SO – 01 Škola – prípočty 
Časť: DSO 01.1.1 Stavebné riešenie - zateplenie plášťa 
HSV Práce a dodávky HSV    

Daný výkaz výmer a špecifikácia prác v tejto časti objektu sa týka prác, ktoré projekt 
stavby riešil len z časti, z dôvodu, že bolo riešené len zateplenie objektu stavby a práce s tým 
súvisiace. Jedná sa o zateplenie stien 1. PP a ochranu pred vodou a zemnou vlhkosťou. 
Pôvodné riešenie nezahŕňalo ani pôvodné betónové anglické dvorce z východnej strany, ktoré 
sú značne poškodené, staticky narušené a nevyhovujúce.  Taktiež bránia i úplnej a dokonalej 
navrhovanej izolácií základových stien. Navrhovaná sanácia vnútorného muriva stien je týmto 
riešením chránená a technicky vyhovujúca.  
Oddiel 1 - Zemné práce – pol. č.  1. – 11. –  

Daný výkaz a špecifikácia prác sa týka vybúrania daných anglických dvorcov , 
výkopov pri základovom murive do hĺbky 3 m a prác s tým súvisiacich, paženie a presuny na 
stavbe a skládku.  
Oddiel 2 Zakladanie – pol. č. 12 

Daný výkaz a špecifikácia prác sa týka odrenážovania stavby a ochrany základov. 
Oddiel 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie – pol. č. 13. – 15. –  

Daný výkaz a špecifikácia prác sa týka úpravy povrchu základových stien pod izoláciu 
a izolácie stien z EPS a zásypu ryhy základových stien štrkom. 
Oddiel 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie – pol. č. 16. – 26. – 

Daný výkaz a špecifikácia prác sa týka vybúrania pôvodnej obmúrovky základových 
stien a izolácie s danými presunmi. Očistenie základových stien pred izoláciou. Položka č. 17 
príplatok za lešenie z dôvodu rozsahu prác na stavbe je nutné predĺženie doby lešenia na 
stavbe, z dôvodu že v pôvodnom výkaze je jeden mesiac, čo nie je možné na daný rozsah 
a špecifikáciu prác dodržať  časovo z technologického postupu ( opravy pôvodných omietok, 
zateplenie minerál, obklad fasády keramický ) 
PSV Práce a dodávky PSV    
Oddiel 711 Izolácie proti vode a vlhkosti   - pol. 28. – 30. – 

Daný výkaz a špecifikácia prác sa týkajú izolácie základových stien podľa PD 
a ochrany tejto izolácie nopovou fóliou. 
Oddiel 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia – pol. 31. – 

Odvodnenie anglických dvorcov do príslušnej šachty. 
Oddiel 764 Konštrukcie klampiarske – pol. 32.- 



Dané práce sa týkajú oplechovania strechy budovy hlavného vstupu (+4,27 – 4,525) – 
ochrany izolácie, a tvaru klampiarských prvkov, ktoré výkaz výmer neriešil. 
Oddiel 767 Konštrukcie doplnkové kovové – pol. 33. – 34. –  
Dané práce sa týkajú dodávky a montáže nových svetlíkov – anglických dvorcov. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

Prílohy: 

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

 


