
 

 

 

 

Prešovský samosprávny kraj 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

18. zasadnutie Zastupiteľstva      Číslo poradia: ...................... 

Prešovského samosprávneho kraja 

dňa: 10.2.2020 

 

 

 

NÁVRH  

na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného 

projektu „Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na 

praktickom vyučovaní“. 

 

 

 

Predkladá:        Návrh na uznesenie: 

Ing. Vladimír Grešš                           v prílohe materiálu 

vedúci odboru majetku a investícií                                                

                                                                                                                             

Spracoval:  

Ing. František Vahovský 

referent odboru majetku a investícií 

 

 

Odsúhlasil:  

Ing. Bystrík Mucha 

riaditeľ Úradu PSK 

 

 

V Prešove dňa, 27.1.2020 



 

 

 

 

 

 

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 Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní.“  v  objeme  33 184,40 

EUR s DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dôvodová správa na dofinancovanie výdavkov v rámci implementovaného projektu 

s názvom:  

„Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom 

vyučovaní.“ 

 

• Subjekt v pôsobnosti PSK: Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné  

• Názov projektu: : „Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom 

vyučovaní.“ , kód projektu: NFP302021K054, financovaného cez IROP - , kód výzvy IROP-PO2-

SC223-2016-14. 

• Zmluva o poskytnutí NFP: IROP-Z-302021K054-223-14 

• Začiatok realizácie projektu: 05/2019 

• Ukončenie realizácie projektu: 05/2020 

• Celková výška oprávnených výdavkov: 736 584,38 EUR s DPH  (100% výdavkov na projekt) 

• Maximálna výška NFP: 699 755,16 EUR s DPH (95% zdroj EÚ) 

• Výška spolufinancovania školy: 36 829,22 EUR s DPH (5% zdroj PSK) 

 

Zmluvné vzťahy pre zabezpečenie realizácie projektu: 

Stavebné práce: PB bau, s.r.o. ,Gaštanová 259, 072 22 Strážske , ZoD vo výške 533 609,40 EUR s DPH 

– financované zo zdrojov EŠIF+ŠR ( 95%) a PSK (5% spoluúčasť).  

o  Odovzdanie staveniska: 28.5.2019 

o  Ukončenie stavby: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska (predpokladaný 

termín ukončenia 05/2020) 

 

Stavebný dozor: Ing. Miroslav Kačur, Pod Hradom 414/42, 072 22 Strážske, náklad na výkon činnosti 

stavebného dozora – 8 700,- EUR (SD nie je platcom DPH). 

 

Technická projektová príprava: Ing. arch. Dzurco 

 

Verejné obstarávanie: Agentúra regionálneho rozvoja PSK 

 

Projektový manažér: Ing. Peter Stanislav 

 

Pri realizácii stavebných prác sa zistila potreba prevedenia ďalších prác naviac, ktoré neboli predmetom 

riešenia platnej projektovej dokumentácie, alebo nie sú v rozpočte. Tieto práce sú popísané 



 

 

 

 

a kvantifikované v Prílohe č.1 – Dôvodová správa , v Prílohe č.2 – Rozpočet práce naviac a v Prílohe č.3 

- Mandátna zmluva pre SD - rozšírenie. 

Navýšenie finančných prostriedkov na stavebné práce:  32 654,40 EUR s DPH. 

Navýšenie finančných prostriedkov na stavebný dozor:  530,- EUR (SD nie je platca DPH) 

Celkové navýšenie finančných prostriedkov na stavbu:   33 184,40 EUR s DPH. 

    

Na základe žiadosti  je navrhované dofinancovanie projektu na stavebné práce a stavebný 

dozor vo výške 33 184,40 EUR s DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

Príloha č.1 - Dôvodová správa  

Príloha č.2 – Rozpočet práce naviac 

Príloha č.3 – Mandátna zmluva pre SD - rozšírenie. 

Príloha č.4 – Stanovisko odboru majetku a investícií 



 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Kačur, ul. Pod hradom 414, 072 22 Strážske 

Stavebný dozor 
Tel. 056/6481 236, mob. 0915 961 536 

V Strážskom 22.1.2020 

Obchodná akadémia 
Komenského 1 
Humenné 

Vec: Mandátna zmluva  rozšírenie rozsahu. 

V zmysle mandátnej zmluvy na výkon stavebného dozoru pri vykonávaní stavebných prác 
na stavbe Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom 
vyučovaní čl. 7 bod. 6.: 

V prípade ak dôjde k predĺženiu lehoty výstavby z dôvodov, ktoré nebudú na strane 
mandatára, alebo dôjde k rozšíreniu predmetu plnenia, má mandatár nárok na odplatu, ktorá 
je pomernou čiastkou k predĺženiu lehoty k rozšíreniu plnenia. Zmluvné strany upravia túto 
odplatu formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

Výpočet odplaty: 

Cena za zhotovenie diela bez DPH: 444 674,50 Eur 
Z toho 1 % .... 4 446,7450 Eur 

Odplata, náhrada nákladov pre mandatára: 8 700 Eur t.j. 1,96 % z 444 674,50 Eur 
(8 700 Eur/4 446,745 Eur = 1,96 %) 

Rozšírenie predmetu plnenia: 
Dôvodová správa č.2 práce naviac               32 654,40 Eur s DPH (27 212,00 Eur bez DPH) 

 

Odplata, náhrada nákladov pre mandatára: 
1,96 % z 27 212 Eur = 533,35 Eur 
Zaokrúhlené:                 530,- Eur  

Po schválení prác naviac č. 2 zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja prosím 
o predloženie písomného dodatku k mandátnej zmluve. 

S pozdravom 

Ing. Miroslav Kačur 



 

 

 

 

STANOVISKO K  OPRÁVNENOSTI VZNIKU NADLIMITNÝCH VÝDAVKOV  
 

  

Názov projektu: „Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom 

vyučovaní.“ 

 

Kód projektu:  NFP302021K054 

 

Subjekt: Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné 

 

Požadovaná výška nadlimitných výdavkov:    33 184,40 EUR s DPH 

 
 
Dôvody vzniku a  opodstatnenosti nadlimitných výdavkov na predmetnej akcii sú podrobne rozpísané 
v dôvodovej správe vypracovanej dodávateľom stavby a odsúhlasenej projektantom a stavebným 
dozorom stavby. Uvedené stavebné práce v interiéri a v exteriéri vznikli, resp. boli zistené pred aj 
počas realizácie stavebných prác. Ide o práce ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte projektu a 
o práce ktoré je potrebné vykonať z technického hľadiska , aby mohli pokračovať  ďalšie práce 
v zmysle projektu.  

Vzhľadom na vyššie uvedené doporučujeme schváliť nadlimitné výdavky na predmetný projekt 
v požadovanej výške  33 184,40 EUR s DPH.. Rozpis prác s predpokladanými výdavkami 
a položkovitý rozpočet je vo vyššie uvedenej dôvodovej správe. 

 

V Prešove, 27.01.2020 

   
 
 
 
Vypracoval:               Ing. František Vahovský                                          

                                         oddelenie investícií 
                                  Odbor majetku a investícií Ú PSK                                                                                                       
 
 
 
 
 
Schválil:                        Ing. Vladimír Grešš 

                           vedúci Odboru majetku a investícií Ú PSK 



 

 

 

 

 

D Ô V O D O V Á  S P R Á V A  K  D O D A T K U  Č . 2  

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov stavby: Stavebné úpravy a opravy, Obchodná akadémia, Komenského 1434/1, 066 

01 Humenné  

Stavebný objekt: SO2 – Pavilón B, SO3 – Pavilón C, SO4 – Pavilón D 

Miesto stavby: Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné 

Parcelné číslo: 3356 

Okres: Humenné 

Kraj: Prešovský 

Vlastník stavby: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Správca /zadávateľ/: Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné 

 IČO: 00162132 

Projektant: ARCHITEKTDZURCO s.r.o., Ing.arch. Dzurco Peter, Námestie Slobody 1492, 

093 01 Vranov nad Topľou 

Stupeň vyhotovenia: Projekt pre stavebné povolenie 

 

 

NAVIAC PRÁCE 

Tento dodatok zahŕňa práce, ktoré je nutné realizovať a PD s nimi nerátal a tiež práce nezahrnuté do 
výkazu výmer a ktoré sú súčasťou PD  
 
SO 02 Pavilón B časť 02-1 ASR 
 
-Výmena zárubne 60/197/10cm 1 kus Pravá za Ľavú 1.NP WC ženy / vstupné dvere / nedali by sa 
otvoriť na potrebnú priechodnú šírku. /Rozpočet pol. 6, pol. 13, pol. 20./    Dodatok pol.1,5,6 
-Príprava podkladu stien, regulátor nasiakavosti /rozpočet pol. 8/ – Skutočná výmera štukových 
omietok je 931,071m2 + podklad pod obklady 304,40m2 spolu = 1235,471m2. Rozdiel medzi 
skutočnosťou a rozpočtom je  1235,471 – rozp. 810,35 = 425,121 m2      dodatok pol.2 
-Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou /rozpočet pol. 9 – detto ako pol. 8/  = 425,121m2, dodatok 
pol.3 
-Vnútorná omietka štuková /rozpočet pol. 10/ – skutočná výmera 931,071m2.  Rozdiel skut.  931,071 
– rozpočet 363,20 = 567,871 m2  dodatok pol. 4 
-Montáž dverí /rozpočet pol. 45/ - Chýba 1 ks / dodávka 15ks pol. 46 + 1ks pol. 47 spolu 16ks, montáž 
iba 15 ks / dodatok pol.8 
-Lepenie podlahových soklíkov /rozpočet pol.57/ – Chýba dodávka výstužných prvkov vyťahovaného 
soklíka 211,4m x 1,1 stratné = 232,54 m dodatok pol. 12 
-Lišta prechodová /rozp. pol. 62, 63/ –  montáž skut. 10,6m – rozp. 4,4m rozdiel = 6,2m dodatok pol.10 
                                                                  materiál skut. 11,13m . rozp. 4,62 rozdiel = 6,51 m dodatok pol.11 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
- Demontáž a spätná montáž radiátorov           Počet 23 kusov – vypustenie vody zo systému, demontáž 
radiátorov, presun na chodbu, zazátkovanie, napustenie systému – vypustenie systému, montáž 
radiátorov s pretesnením, napustenie systému a odvzdušnenie a vyregulovanie. Dodatok pol.13,14,15 
 
 
SO 03 Pavilón C  časť 03-1 ASR 
 
-Príprava podkladu stien, regulátor nasiakavosti /rozpočet pol. 7/ – Skutočná výmera štukových 
omietok je 1559,459m2 + podklad pod obklady 304,40m2 spolu = 1863,86m2. Rozdiel medzi 
skutočnosťou a rozpočtom je 1863,86 – rozpočet 541,2 = 1322,66 m2 Dodatok pol.1 
-Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou /rozpočet pol. 8 – detto ako pol. 7/ = 1322,66m2 dodatok 
pol.2 
-Vnútorná omietka štuková /rozpočet pol.9/ – skutočná výmera 1559,459m2. Rozdiel skut. 1559,459 
– rozpočet 541,20 = 1197,659 m2 dodatok pol.3 
-Lepenie podlahových soklíkov /rozpočet pol. 47/ – chýba dodávka prvkov soklíka 449,8m x 1,1 = 
494,78 m dodatok pol.5 
Lišta prechodová /rozp. pol. 52,53/– montáž skut. 18,8m – rozp. 15,6m rozdiel = 3,2m  dodatok pol. 9 
                                                          materiál skut. 19,74 – rozp. 16,38m rozdiel = 3,36 m dodatok pol. 10  
Demontáž a spätná montáž radiátorov pol.                       Počet 38 kusov – detto ako Pavilón B        
Dodatok pol. 6,7,8 
 
 
SO 04 Pavilón D  
 
-Lepenie podlahových soklíkov /rozpočet pol. 99a/ – chýba dodávka prvkov soklíka 111,35m x 1,1 = 
122,50 m dodatok pol.1 
-Demontáž a spätná montáž radiátorov                      Počet 8 kusov – detto ako Pavilón B                         
Dodatok pol. 2,3,4 
 
 

Za zhotoviteľa:                                                                                              Za objednávateľa: 

 

 

_____________________                                                                         ____________________________ 

Štefan Kammer – konateľ                                                                          Ing. Alena Židová – riaditeľka                                                                        

                                                       

 

 

   ____________________                                                                       _____________________________ 

   Ing. František Horváth                                                                             Ing. Miroslav Kačur  

   stavbyvedúci                                                                                             stavebný dozor                                           

 

 

   ____________________ 

   Ing. arch. Dzurco Peter 

 



 

 

 

 

 
 Fotodokumentácia k prácam naviac  
Vnútorné omietky štukové, demontáž radiátorov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lepenie podlahových soklíkov 

 

 

 

 


