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Návrh na 

 
 

U Z N E S E N I E 
 

z XI. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

 
 

dňa: 28.09.2011                 číslo: ....../2011 

 
k informatívnej správe o zmene účelu Mestského kultúrneho strediska  na MŠ, Haburská 9  

po aktualizácii projektovej dokumentácie 

______________________________________________________________________________ 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

informatívnu  správu  o  zmene   účelu  Mestského  kultúrneho  strediska  na  MŠ,  Haburská 9 

po aktualizácii projektovej dokumentácie; 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

začatie realizácie stavby „Zmena účelu Mestského kultúrneho strediska na MŠ, Haburská ul. 9“ 

v roku 2011 s tým, že úhrada za zrealizované práce bude prebiehať v rokoch 2012 (I. etapa) 

a 2013 (II. etapa); 

 
 

ž i a d a 

primátora mesta  

 

zaradiť do návrhu rozpočtu mesta finančné prostriedky na realizáciu stavby „Zmena účelu 

Mestského kultúrneho strediska na MŠ, Haburská ul. 9“, ktoré sú stanovené na základe 

vypracovanej PD vo výške: 

- 442 750,- € na rok 2012 – na I. etapu výstavby, 

- 132 650,- € na rok 2013 – na II. etapu výstavby. 
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Dôvodová správa 
 
 

 Materiál je vypracovaný na základe uznesenia MsZ v Prešove č. 28/2011 zo dňa 30.03.2011 

v súvislosti s pripravovanou realizáciou stavby „Zmena účelu Mestského kultúrneho strediska na 

MŠ, Haburská ul. 9“, ktorým MsZ v Prešove schválilo realizáciu tejto stavby s podmienkou 

opätovného prerokovania materiálu v mestskom zastupiteľstve po aktualizácii projektovej 

dokumentácie. 

Vypracovaná projektová dokumentácia bola, v súlade s uzatvorenou zmluvou, doručená 

spracovateľom dňa 16.9.2011. Z tohto dôvodu bola na rokovanie MsR, ktoré sa konalo dňa 

14.9.201 predložená iba krátka informácia. Kompletný materiál predkladáme až na zasadnutie 

MsZ. 
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Gestor: Oddelenie investičnej výstavby 

Vedúci gestora Vyšší vedúci gestora 

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Burdová Meno a priezvisko: JUDr. René Pucher 

Funkcia/pracovné zaradenie: 

vedúca oddelenia investičnej výstavby 

Funkcia/pracovné zaradenie: 

zástupca primátora 

Podpis: 

 

Podpis: 

Dátum: 21.09.2011 Dátum: 21.09.2011 
 

 

Vypracoval Posúdil Schválilo 

Meno a priezvisko: 

Ing. Andrea Burdová 

Ing. Milena Kollarčíková 

Meno a priezvisko: 

JUDr. René Pucher 

MsZ v Prešove uznesením  

č.       /2010 

Funkcia/pracovné zaradenie: 

vedúca odd. investičnej výstavby 

odborný referent 

Funkcia/pracovné zaradenie: 

zástupca primátora 

 

Podpis: 

 

Podpis:  

Dátum: 21.09.2011 Dátum: 21.09.2011 Dátum:  
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Materiál je vypracovaný na základe uznesenia MsZ v Prešove č. 28/2011 zo dňa 30.03.2011, 

ktorým MsZ schválilo realizáciu stavby „Zmena účelu Mestského kultúrneho strediska na MŠ, 

Haburská ul. 9“ v roku 2011 s podmienkou opätovného prerokovania materiálu v mestskom 

zastupiteľsve po aktualizácii projektovej dokumentácie. 

 

Aktualizáciu projektovej dokumentácie zrealizoval Ing. Novotný Rudolf – Druprojekt IPZ, 

Prešov. 

 

 

Náklady stavby podľa projektovej dokumentácie: 

 

 EUR bez DPH EUR s DPH 

 

objekty 

I.etapa II.etapa spolu 

I.a II.etapa 

I.etapa II.etapa spolu 

I.a II.etapa 

SO 01 – Hlavný objekt 357 273,30 102 253,80 459 527,10 428 727,96 122 704,56 551 432,52 

SO 02 – Oplotenie 2 874,91 0,00 2 874,91 3 449,89 0,00 3 449,89 

SO 03 – Spevnené plochy 1 583,46 8 283,85 9 867,31 1 900,15 9 940,62 11 840,77 

SO 04 – Terénne úpravy 7 224,11 0,00 7 224,11 8 668,93 0,00 8 668,93 

spolu objekty 368 955,78 110 537,65 479 493,43 442 746,94 132 645,18 575 392,12 
 

Pozn. Definitívna výška nákladov na realizáciu stavby bude známa po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa 

stavebných prác. 

 

V rámci I. etapy sa budú realizovať práce nevyhnutné na sprevádzkovanie  materskej školy (ďalej  

len „MŠ“), zmena dispozičného riešenia prízemia pre účely MŠ, statické zabezpečenie objektu, 

výmena okien na celom objekte, zateplenie strechy a výmena hydriozolácie, v II. etape sú zahrnuté 

práce na zateplení fasády celej budovy a dobudovanie parkovacích plôch. 

 

 

Popis stavby: 

Stavba sa nachádza na konci uličnej zástavby rodinných domov v samostatnom verejne 

prístupnom areáli. Pôvodný objekt Mestského kultúrneho strediska (ďalej len „MKS“) je 

dvojpodlažný bez podpivničenia a je zastrešený plochou strechou. 

Zmena účelu stavby predstavuje využitie priestorov prízemia MKS pre MŠ s príslušným 

zázemím. Existujúce činnosti MKS a Združenia technických a športových činností (ďalej len 

„ZTaŠČ“) budú presunuté do voľných priestorov na poschodí objektu. MŠ bude využívať na vstup 

do budovy terajší hlavný vchod. Prístup do priestorov poschodia bude zriadený z východnej fasády 

objektu napojením na existujúce schodisko, stavebne oddelené od priestorov MŠ. Plocha 

priestorov prízemia sa zväčší  zastavaním existujúcej terasy. Zástavba terasy bude jednopodlažná 

a bude zastrešená plochou strechou. 

 

V MŠ sa nachádzajú 2 triedy, 2 šatne, jedáleň, kuchyňa, skladovacie priestory, práčovňa so 

sušiarňou, kotolňa, administratívne a hygienické priestory. Technické vybavenie objektu pozostáva 

zo zariadenia kuchyne, zariadenia práčovne a vzduchotechniky. Zachovávajú sa existujúce rozvody 

vody a sú navrhnuté nové rozvody vody pre kotolňu a MŠ. Ohrev teplej vody pre MŠ bude 

centrálny v kotolni pomocou zásobníkového ohrievača, ktorý je súčasťou ústredného kúrenia. Pre 

vykurovanie ZTaŠČ bude slúžiť existujúci kotol so samostatným meraním. Pre vykurovanie 

zvyšnej časti objektu budú slúžiť dva nové plynové kotly, jeden pre MŠ a druhý pre zdravotnícke 

zariadenia. Vzduchotechnické zariadenia objektu sú navrhované pre zabezpečenie občasného 

odvetrania hygienických zariadení. 
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Na základe teplotechnického posúdenia stavby v súčasnosti objekt nevyhovuje 

teplotechnickej norme. Rekonštrukciou vykurovania, výmenou okien, zateplením strechy v I. etape 

a zateplením fasády v II. etape dôjde k úspore potreby tepla na vykurovanie objektu o  69 916 

kWh/rok, čo predstavuje cca 54 %. Po zrealizovaní všetkých stavebných úprav podľa PD je 

predpokladané zatriedenie budovy do energetickej triedy B. 

 

Celková kapacita MŠ je 46 detí, 4 učiteľky, 2 kuchárky a 1 pomocná sila. 

 

 

Súčasné umiestnenie detí v MŠ Slanská a alternatívy ich ďalšieho umiestnenia: 

V súčasnosti MŠ Slánska navštevuje 35 detí. Termín výpovede nájmu: 31.12.2011.  

Deti je možné umiestniť do MŠ Bratislavskej 3 za predpokladu, že priestory po 

predchádzajúcom nájomcovi TK Grimmy budú vhodné na prevádzku MŠ. V tomto období 

prebieha úprava priestorov  na poschodí a je potrebné uviesť do pôvodného stavu aj priestory na 

prízemí. V triede na prízemí je možné umiestniť 24 detí vo veku od 3 do 6 rokov v zmysle platnej 

legislatívy.  

V MŠ Bernolákovej 19 vieme poskytnúť ďalších 14  miest pre deti od 3 do 6 rokov.  

 

 

Časový horizont procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavby: 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní sa jedná o podlimitnú zákazku 

(predpokladaná hodnota zákazky je v rozsahu od 200 000,- € do 4 845 000,- € bez DPH). 

 

Pri podlimitných zákazkách je časový horizont procesu verejného obstarávania 3 mesiace. 

V prípade, že pri procese verejného obstarávania budú podané námietky alebo žiadosti o nápravu 

(vrátane vypracovania odborných stanovísk) môže sa lehota predĺžiť na 6 až 9 mesiacov. 
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