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NÁVRH  

na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných 

projektov : 

A)  Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom 

vyučovaní 

B) Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na 

praktickom vyučovaní 

 

 

 

Predkladá:        Návrh na uznesenie: 

Ing. Artúr Benes       v prílohe materiálu 

generálny riaditeľ ARR PSK 

                                                                                                                                                                                           

 

 

Spracoval:  

Mgr. Peter Stanislav  a  PaedDr. Peter Škerlík 

Projektoví manažéri ARR PSK 

 

 

 

 

V Prešove dňa:  08.06.2021 



 

 

N Á V R H  

  
n a    u z n e s e n i e  

 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje: 

 

A) Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov 

Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky na 

vnútorné vybavenie v celkovom objeme  63,28 EUR s DPH. 

B) Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov 

Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky 

na vnútorné vybavenie v celkovom objeme 27.116,03  EUR s DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu A)     Dôvodová správa k nadlimitným nepredvídaným výdavkom 

 

• Subjekt v pôsobnosti PSK: Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 

058 01 Poprad 

• Názov projektu: „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom 

vyučovaní“, kód projektu: NFP302021J696, financovaného cez Integrovaný regionálny 

operačný program  

• Zmluva o poskytnutí NFP: IROP-Z-302021J696-223-14 

• Začiatok realizácie projektu: 09/2018 

• Ukončenie realizácie projektu: 12/2021 

• Celková výška oprávnených výdavkov: 770 037,38 EUR s DPH  (100% výdavkov na 

projekt) 

• Maximálna výška NFP: 731 535,51 EUR s DPH (95% zdroj EÚ) 

• Výška spolufinancovania PSK: 38 501,87 EUR s DPH (5% zdroj PSK) 

 

Zmluvné vzťahy pre zabezpečenie realizácie projektu: 

• Dodávka vnútorného vybavenia: VINMONT, s.r.o. – 18 480,00 EUR s DPH 

• Verejné obstarávanie: Agentúra regionálneho rozvoja PSK 

• Projektový manažér: Mgr. Peter Stanislav 

 

Prieskum trhových cien      2017 

Prieskum na PHZ       11/2019 

VO vnútorné vybavenie      04/2020 

Zmluva o NFP       25.07.2018 

 

V súvislosti s implementáciou projektu s názvom ,, Zvýšenie počtu žiakov Strednej 

odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“, kód projektu: NFP302021J696 pre subjekt 

v pôsobnosti PSK - Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 

došlo k navýšeniu ceny vnútorného vybavenia.  

 

 



Rozpis nadlimitných výdavkov: 

Navýšené výdavky vnútorného vybavenia- ktoré vznikli po VO 63,28 EUR s DPH 

 

1. Nadlimitné výdavky - ktoré vznikli po verejnom obstarávaní 63,28 EUR s DPH 

 

Oprávnené výdavky v zmysle ZoNFP (hodnota oprávnených výdavkov zo ZoNFP je vo 

výške 15 347,27 EUR bez DPH) boli stanovené v roku 2017, kedy prijímateľ/verejný 

obstarávateľ predkladal Žiadosť o NFP.  

Keďže verejné obstarávanie bolo začaté 28.11.2019, verejný obstarávateľ musel v čase 

odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania určiť predpokladanú hodnotu 

zákazky, ktorú stanovil  na 15 515,97 bez DPH. 

V zmysle §6 ZVO „Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o 

vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na 

uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná 

v čase začatia postupu zadávania zákazky.“ 

Hodnota PHZ (priemerná cena troch cenových ponúk) bola vyššia ako hodnota 

oprávnených výdavkov zo ZoNFP, keďže od podania ŽoNFP uplynuli 2 roky. 

            Z tohto dôvodu bola ponuka úspešného uchádzača (v hodnote: 15 400,00 EUR bez 

DPH) vyššia ako oprávnené výdavky v zmysle ZoNFP. 

 

Oprávnené výdavky:   15 347,27 EUR bez DPH    18 416,72 EUR s DPH 

PHZ:     15 515,97 EUR bez DPH    18 619,16 EUR s DPH 

Víťazný uchádzač:   15 400,00 EUR bez DPH    18 480,00 EUR s DPH 

 

Rozdiel medzi oprávnenými výdavkami a víťaznou ponukou: 

    52,73 EUR bez DPH  63,28 EUR s DPH 

Spolu:                                                                                    63,28 EUR s DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu B)     Dôvodová správa k nadlimitným nepredvídaným výdavkom 

 

• Subjekt v pôsobnosti PSK: Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 

Bardejov 

• Názov projektu: „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na 

praktickom vyučovaní“, kód projektu: NFP 302021J926, financovaného cez 

Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14. 

• Zmluva o poskytnutí NFP: IROP-Z-302021J926-223-14 

• Začiatok realizácie projektu: 08/2019 

• Ukončenie realizácie projektu: 04/2021 

• Celková výška oprávnených výdavkov: 988 974,80 EUR s DPH  (100% výdavkov na 

projekt) 

• Celková výška oprávnených výdavkov na stavebné práce: 350 972,78 EUR s DPH   

• Maximálna výška NFP: 939 526,06 EUR s DPH ( 95% zdroj EÚ) 

• Výška spolufinancovania PSK: 49 448,74 EUR s DPH ( 5% zdroj PSK) 

 

Zmluvné vzťahy pre zabezpečenie realizácie projektu: 

• Dodávka vnútorného vybavenia:  

HD elektronic s.r.o. (autoservisná technika)  

- OV po VO z tovarov – 37 016,00 EUR s DPH 

- zmluvná suma – 55 002,80 EUR s DPH   

HD elektronika SK, s.r.o. (výučbové panely)  

- OV po VO z tovarov – 234 144,34 EUR s DPH 

- zmluvná suma – 246 293,84 EUR s DPH   

• Verejné obstarávanie: Agentúra regionálneho rozvoja PSK 

• Projektový manažér: PaedDr. Peter Škerlík 

 

 

V súvislosti s implementáciou projektu s názvom ,,Zvýšenie počtu žiakov Spojenej 

školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní“, kód projektu: NFP302021J926 pre 

subjekt v pôsobnosti PSK - Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov došlo 

k navýšeniu ceny vnútorného vybavenia v rámci 2 verejných obstarávaní (z celkových 8) a to 



z dôvodu finančnej opravy RO pre IROP v rámci kontroly VO vo výške 10% z oprávnených 

výdavkov po VO z tovarov:  

 

1. Obstaranie učebných pomôcok – autoservisná technika 

 

Prieskum trhových cien      2017 

Prieskum na PHZ       05/2020 

VO vnútorné vybavenie      11/2020 

Zmluva o NFP       28.04.2018 

 

Rozpis nadlimitných výdavkov: 

Navýšené výdavky vnútorného vybavenia- ktoré vznikli po kontrole VO 3 701,60 EUR 

s DPH 

 

2. Obstaranie učebných pomôcok – výučbové panely 

 

Prieskum trhových cien      2017 

Prieskum na PHZ       05/2020 

VO vnútorné vybavenie      11/2020 

Zmluva o NFP       28.04.2018 

 

Rozpis nadlimitných výdavkov: 

Navýšené výdavky vnútorného vybavenia- ktoré vznikli po kontrole VO 23 414,43 EUR 

s DPH 

 

 

SPOLU: Navýšené výdavky vnútorného vybavenia resp. neoprávnené výdavky - ktoré 

vznikli po verejnom obstarávaní 27 116,03 EUR s DPH. 


