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Návrh na 
 

U Z N E S E N I E 
 

z 9. zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií    
 
 

dňa: 24.08.2015                       číslo: ......./2015 
 
 

k informácii o implementácii projektu s názvom „Zariadenie pre seniorov Náruč,  
Veselá 1, 080 01 Prešov“ 

 
Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

finančná, plánovacia a správy mestských organizácií    
 

po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 
 

STANOVISKO 
 

 
dňa: 24.8.2015                     číslo: ...../2015 
 
 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
finančná, plánovacia a správy mestských organizácií   

 
n a v r h u j e    
 
dofinancovať nevyhnutné práce nad rámec projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby pre 
zariadenie seniorov Náruč, Veselá 1, 080 01  Prešov: 
 
1. navýšením kapitálových výdavkov pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá ul. 1, Prešov 

z rozpočtu mesta na rok 2015 vo výške  20.000,- € na financovanie stavebných prác 
súvisiacich s ukončením stavby – naviac práce; 

 
2. presunom kapitálových výdavkov z položky 41 0443 717 002 54 1 834 9.1 - „ZŠ Májové 

námestie – SO 01 a SO 04“ na projekt „Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá ul. 1, Prešov“ 
položka rozpočtu 41 717 001 54 1 920 9.1  vo výške  19.928,90 € na dofinancovanie 
multifunkčného ihriska, ktoré je súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. Z2212012003401. 

 
 

- návrh na rozpočtové opatrenie  
Príloha: 



54 ODBOR STRATEGICKEHO ROZVOJA· iiadost' 0 rozpoCtove opatrenie Priloha k SP •48: Strana: 1/1 
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Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove I:;' • Vydanie:
pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 
zo 7. zasadnutia 

Komisie Mestského zastupitel'stva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 
a strategický rozvoj 

dňa: 23.07.2015 	 číslo: 40/2015 

k Informácií o implementácii projektu Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Náruč 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre podnikatel'skú činnosť a strategický rozvoj 

po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

navrhuje 

dofinancovať nevyhnutné práce nad ramec projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby pre zariadcnie 
seniorov Náruč, Veselá 1,08001 Prešov: 

I. 	 navýšením kapitálových výdavkov pre Zariadenie pre seniorov :--:áruč. Veselá ul. I, Prešov z rozpočtu 
mesta na rok 2015 vo výške 20,000,-E na financovanie stavebn)'ch prác súvisiacich s ukončením 
stavby; 

2, 	 presunom kapitálových výdavkov z položky 41 0443 71700254 l 8349, I -"ZS Májové námestie SO 
Ol a SO 04" na projekt "Zariadenie pre seniorov Náruč. Veselá ul. l, Prešov" položka rozpočtu 41 
7170015419209,1 vo výške 40.000 E, 

Ing, Marta Kollárová, PhD. A,
. 

predsedníčka komisie .. "" .. ,,::......,....7,...... ".......,... 

Ing. Magdaléna Artimová f-· 0/)

sekretár komisie overovatelia zápisnice: " " .... ",,:., .. : ,t(, ••;;~, .... ..... ........•..... 
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 

, /l,
i: f ft! 

'ffjlk~IA-1 
······················,.······,,······.. ·'·r···· 

:Mgr. J~raj Hurný l!
IJ V 
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Dôvodová správa 
 
 

  

 Materiál je predkladaný na základe požiadavky Komisie MsZ mesta Prešov pre 

podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj. Komisia MsZ mesta Prešov pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj materiál prerokovala dňa 23.07.2015 a prijala uznesenie č. 40/2015, ktoré je 

súčasťou materiálu. 

 

 Predkladaný materiál obsahuje: 

A. Základné informácie o projekte financovanom zo ŠF EÚ – ROP s názvom „Zariadenie pre 

seniorov Náruč, Veselá 1, 080 01 Prešov“, 

B. Základné informácie o stavbe – realizácii stavebných prác od 1.4.2015. 
 

 
 
 Materiál bol prerokovaný v Komisii MsZ mesta Prešov pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj dňa 23.07.2015. 
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A. Základné informácie o projekte, financovanom zo ŠF EÚ – ROP s názvom 
„Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, 080 01 Prešov“: 

 
 
Záväzný časový rámec realizácie projektu v zmysle Dodatku č. 4 zo dňa 19.5.2015 Zmluvy 
o poskytnutí NFP č. Z2212012003401 zo dňa 1.7.2010: 
Názov aktivity Začiatok realizácie 

aktivity (MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie 
aktivity (MM/RRRR) 

A1 – Rekonštrukcia a modernizácia ZpS 
Náruč 

Stavebné práce 01/2015  

Vybavenie 01/2015  

Ukončenie realizácie aktivít Projektu 08/2015 
 
Harmonogram schvaľovania žiadosti o NFP a realizácie projektu: 
03.09.2009  - podaná žiadosť o NFP na RO pre ROP; 
17.05.2010  - oznámenie o schválení ŽoNFP;  
01.07.2010  - podpísaná zmluva o poskytnutí NFP; 
28.12.2010 - 1.x dokumentácia z procesu VO (užšia súťaž) zaslaná na RO pre ROP; 
25.02.2011 - neakceptovanie RO pre ROP procesu VO na dodávateľa stavebných prác a výzva na 

vyhlásenie nového VO; 
15.08.2011  - 2.x dokumentácia z procesu VO (užšia súťaž) zaslaná na RO pre ROP; 
26.10.2011  - akceptovanie procesu VO na dodávateľa stavebných prác RO pre ROP; 
31.07.2012 - podpísaný Dodatok k Zmluve o NFP s vysúťaženým a schváleným rozpočtom; 
26.09.2012  - žiadosť o zmenu projektu č. 1 - predĺženie  termínu realizácie projektu z dôvodu 

neprevzatia staveniska firmou EURO-BUILDING, a.s.; 
28.03.2013  - odstúpenie od zmluvy so zhotoviteľom stavebných prác (firmou EURO-BUILDING, 

a.s.) – neprevzatie staveniska; 
04.04.2013 - žiadosť o zmenu projektu č. 2 - predĺženie  termínu realizácie projektu z dôvodu 

vykonania nového verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác; 
18.06.2013 - akceptácia RO pre ROP žiadosti o zmenu projektu č. 2 na opakovanie verejného 

obstarávania na dodávateľa stavebných prác a predloženie kompletnej overenej 
dokumentácie; 

13.07.2014 - vyhlásenie nového VO (užšia súťaž) - externá firma COA RUSKOV; 
13.02.2014 - odstúpenie od zmluvy s firmou COA RUSKOV. Dôvod: nesprávne stanovené 

podmienky účasti a netransparentné a diskriminačné kritérium na vyhodnotenie ponúk. 
06.03.2014 - vyhlásenie nového VO (podlimitná zákazka) - externá firma  SQM, s.r.o.; 
07.11.2014 - žiadosť o zmenu projektu č. 3 - predĺženie  termínu realizácie projektu; 
08.12.2014 - žiadosť o zmenu projektu č. 4 - predĺženie  termínu realizácie projektu; 
08.12.2014  - odovzdanie kompletnej overenej dokumentácie verejného obstarávania na dodávateľa 

stavebných prác na kontrolu na RO pre ROP; 
01.04.2015 - doručené oznámenie o výsledku kontroly dokumentácie z VO pred podpisom zmluvy 

a výzva na uzavretie zmluvy o dielo; 
01.04.2015  - prevzatie staveniska firmou MOVYROB, Prešov. 
19.05.2015  - podpísaný Dodatku č. 4 k Zmluve o NFP s vysúťaženým a schváleným rozpočtom; 
08.07.2015 – zaslanie žiadosti o predĺženie termínu ukončenia realizácie stavebných prác o 1 mesiac 

(do 09/2015). Skutočná realizácia stavby tak bude 5 mesiacov od prevzatia staveniska. 
13.08.2015 – Žiadosť o zmenu projektu – odpoveď – akceptácia zmeny harmonogramu a termínu 

ukončenia realizácie hlavnej aktivity (stavby), predĺženie do 1.9.2015 a termínu 
ukončenia realizácie aktivít projektu, predĺženie do 31.10.2015. 
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Rozpočet projektu v zmysle Dodatku č. 4 k Zmluve o NFP: 

Oprávnené výdavky Neoprávnené 
výdavky

Celkové výdavky 
projektu Skupina výdavkov

EUR 1 793 865,28 126 134,72 1 920 000,00
EUR 0,00 44 283,90 44 283,90 717001
EUR 1 461 927,82 81 850,82 1 543 778,64 717002
EUR 331 937,46 0,00 331 937,46 717003
EUR 1 793 865,28 126 134,72 1 920 000,00 ∑  Stavba 

EUR 0,00 85 890,44 85 890,44
B1 projektová dokumentácia EUR 0,00 31 340,84 31 340,84 716

EUR 0,00 16 065,00 16 065,00 717002
SPOLU EUR 0,00 47 405,84 47 405,84 ∑ B

C EUR 0,00 3 736,60 3 736,60 637002
D EUR 0,00 34 748,00 34 748,00 637005

EUR 1 793 865,28 212 025,16 2 005 890,44Celkovo
Externý manažment projektu
Verejné obstarávanie

B2 stavebný dozor

Aktivita

Podporné aktivity

Hlavné aktivity

B

 Rekonštrukcia a modernizácia ZpS NáručA 1

Projektové a 
inžinierske 

práce

 
 
 

B. Základné informácie o stavbe – realizácii stavebných prác od 1.4.2015: 

SO 01 - Rekonštrukcia kotolne a zateplenie obvodového plášťa 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: 

SO 02 – Priestory pre ergoterapiu a práčovňu 
SO 03 – Prekládka plynu 
SO 04 – Multifunkčné ihrisko 
SO 05 – Solárny ohrev TUV 
 
Budova Domova dôchodcov je členená na časti: 

− A, B (ubytovacie časti) 
− C (spoločenská časť) 
− K (kotolňa) 

 Komplex Domova dôchodcov tvoria dva obytné bloky (A, B) navzájom prepojené prízemnou 
časťou, v ktorej sú umiestnené prevádzkové a spoločenské priestory (C) a kotolňa (K). Ubytovacie 
bloky sú konštrukčne postavené z panelového systému NKS, blok A je 4-podlažný, blok B je 3-
podlažný. Prízemná časť (C a K) je postavená zo skeletového systému PRIEMSTAV. 
 Architektonické riešenie vychádza z daného stavu a zo štúdie „Výstavba podkrovných 
priestorov a zateplenia objektu Domova dôchodcov, Veselá č. 1, Prešov“ spracovanej v decembri 
2006 architektonickým ateliérom A-typ. Zateplenie fasád, realizácia balkónov a celková úprava fasád 
sú v projekte riešené v súlade s touto štúdiou. Zateplenie objektov je navrhnuté polystyrénom hr. 10 
cm. Okná a dvere na celom objekte sú vymenené za plastové. Balkóny sú z oceľovej samonosnej 
konštrukcie postavenej na betónových základoch, ukotvené k fasáde. V mieste balkónov je navrhnuté 
vyrezanie parapetu a osadenie balkónových dverí. 
 Prístavba pre ergoterapiu a práčovňu je umiestnená do átria medzi stravovací objekt, kotolňu a 
objekt práčovne (pôvodnej). Navrhnutá budova je jednopodlažná bez suterénu. Dispozičné a aj 
architektonické riešenie sa odvíja od jasne vymedzenej spojovacej chodby, z ktorej sú prístupné 
priestory pre ergoterapiu, šatne so sociálnymi zariadeniami pre mužov a ženy vrátane sociálneho 
zariadenia pre imobilných, práčovňa a zrekonštruované priestory pôvodnej práčovne, ktoré budú 
slúžiť ako sklady a denné miestnosti pre zamestnancov. Zvislé konštrukcie prístavby sú zo systému 
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Porotherm, stropy sú monolitické železobetónové, strecha je plochá. Urbanistické riešenie 
multifunkčného ihriska vychádza z terénnych daností záhrady. Plocha za oplotením je súčasťou 
areálu, má mierne svahovitý charakter, je ideálna pre vytvorenie viacúčelového športového ihriska. Z 
troch strán (východná, južná a západná) bude zrealizovaný nový systém oplotenia. Zo severnej strany 
bude využitý existujúci plot s betónovou podmurovkou. Slnečné kolektory budú umiestnené na 
streche ubytovacích častí (A, B). Na každom bloku budú umiestnené kolektory v 4 radoch 
pozostávajúcich z 8 kolektorov. Súčasťou projektu je aj komplexná oprava plochých striech. 
V projekte je riešené kompletné nové zateplenie strechy. Všetky tepelno-izolačné a hydroizolačné 
vrstvy strechy budú demontované a nahradené novými.  Humanizáciou jestvujúcich priestorov sa 
skvalitní životné prostredie obyvateľov domu dôchodcov. 
 Ubytovacia časť domu dôchodcov je situovaná v dvoch blokoch – blok „A“ má 4 
nadzemné podlažia, blok „B“ má 3 nadzemné podlažia. Zateplením fasád a výmenou okien sa zlepšia 
celkové tepelno-technické vlastnosti existujúcich budov domova dôchodcov. Spolu s rekonštrukciou 
kotolne sa celý systém vykurovania zmodernizuje a zefektívni, čím sa dosiahne nie len lepšia tepelná 
pohoda vo vnútorných priestoroch ale dôjde aj k značnej úspore pri spotrebe paliva, čo znamená pre 
budúcnosť výrazný ekonomický prínos v prevádzkových nákladoch. Dobudovaním balkónov sa 
skvalitnia ubytovacie pomery na ubytovacích bunkách. Účelom stavby je taktiež vytvorenie 
priestorov pre ergoterapiu, ktoré v súčasnosti v domove dôchodcov chýbajú. Taktiež sa vytvoria nové 
priestory vrátane nového zariadenia pre práčovňu, ktorá je v súčasnosti umiestnená v značne 
stiesnených priestoroch bývalého rodinného domu. 
 Areál Domova dôchodcov je koncipovaný tak, aby jeho obyvatelia mali čo najviac možností 
pre využitie voľného času. Popri hospodárskych objektoch, kde je možná priamo účasť na 
pestovateľských prácach sa tu v súčasnosti nachádzajú parkové oddychové zóny s exteriérovým 
posedením, altánok s vonkajším kozubom i malá športová plocha. V južnej časti areálu sa nachádza za 
oplotením plocha, ktorá nie je priamo využívaná. Jej veľkosť umožňuje zriadenie univerzálneho 
multifunkčného ihriska (veľkosť 36 x 18 m) pre športové využitie obyvateľov Domova dôchodcov. 
Realizáciou tohto športového zariadenia bude areál Domova dôchodcov kompletne dotvorený, tým sa 
zvýši sa jeho atraktivita. Športová plocha bude popri športoch využívaná k organizovaniu rozličných 
športovo – spoločenských podujatí. 
 Využitie solárnej energie na ohrev TÚV je pokračovaním snahy vedenia domova dôchodcov na 
znižovanie prevádzkových nákladov. So zateplením fasád a rekonštrukciou kotolne bude znamenať 
celkové zmodernizovanie a zefektívnenie v hospodárení s tepelnou energiou a jej prípravou. 
Projekt rieši prípravu TÚV prostredníctvom solárnych panelov na streche existujúceho domova 
dôchodcov. Nadväzuje na projekt rekonštrukcie kotolne, pričom tento projekt dopĺňa a v niektorých 
častiach upravuje. 
 
TERMÍNY ZAČATIA A UKONČENIA STAVBY: 
Začiatok výstavby:           prebratie staveniska 01.04.2015 
Koniec výstavby:             01.09.2015 
 
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY: 
Cena bez DPH: 1 600 000,- € 
DPH 20% :  320 000,- € 
cena celkom s DPH: 1 920 000,- € 
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Problémy výstavby: 

 Stavebné práce na akcii Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, 080 01 Prešov sú realizované 
za plnej prevádzky zariadenia. Dlhá doba, ktorá prešla od vypracovania projektovej dokumentácie 
po realizáciu stavby mala za následok stratu platnosti niektorých vyjadrení a potrebu predĺženia 
platnosti stavebného povolenia a tým vznikla nutnosť  aktualizácie a koordinácie stavebných prác s 
projektantom, čo malo za následok vznik objektívnych problémov, ktoré nebolo možné zohľadniť 
v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP) a pri príprave stavby.   

Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia: 

 Pri rekonštrukčných prácach za plnej prevádzky zariadenia pre seniorov bolo nutné výberovým 
konaním zabezpečiť projekčné a realizačné doriešenie provizórneho dočasného ohrevu teplej 
úžitkovej vody (TÚV) tak, aby nedošlo k výpadku a odstávke kotolne a ohrevu vody, nakoľko 
klienti zariadenia ani kuchyňa zariadenia sa existenčne bez dennej dodávky TÚV nemôžu zaobísť. 
Následne bolo urobené verejné obstarávanie na dodávateľa a realizátora týchto stavebných úprav. 
Bez tohto riešenia by bola nutná technologická odstávka celého zariadenia na 3 až 4 týždne, čo nie 
je z prevádzkového, technického ani z fyzického premiestnenia klientov do iného zariadenia 
možné.  Mesto nedisponuje voľnými kapacitami, kde by mohli byť klienti zariadenia na taký dlhý 
čas premiestnení. 

 Pri realizácií objektu SO 03 - prekládka plynu vznikol nesúlad jestvujúceho stavu STL prípojky 
plynu s projektovou dokumentáciou. Z dôvodu veľkého časového odstupu od vypracovania 
projektovej dokumentácie (2009) po realizáciu (2015) došlo k strate platnosti všetkých vyjadrení. 
Aktualizácia projektovej dokumentácie projektantom a zabezpečenie všetkých potrebných 
vyjadrení od dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sieti má za následok 
posunutie času realizácie prekládky STL plynovodu cca o jeden mesiac, čo nebolo možné pri 
príprave stavby zohľadniť.   

 Pri rekonštrukčných prácach na objekte SO 02  je nutná manipulácia s nebezpečným odpadom 
použitým na streche jestvujúceho objektu. Manipulovať s takouto krytinou obsahujúcou azbest 
môže iba firma odborne spôsobilá s príslušným oprávnením, vybavením a zabezpečením 
uskladnenia. Dlhá realizačná doba týchto prác so špeciálnym povolením na manipuláciu, 
uskladnenie a likvidáciu nebezpečného odpadu časovo ovplyvňuje aj nevyhnutnú dobu realizácie.   

Z týchto dôvodov bolo požiadané o predĺženie termínu ukončenia stavby o jeden mesiac. 
 

1) Základové pätky boli nedostatočne kotvené. Statik riešil dodatočné kotvenie -  viac práce.   
Práce nad rámec PD deklarované zhotoviteľom:  

2) Osadenie balkóna pri objekte „A“ bolo zmenené z dôvodu vodomernej šachty. Bolo nutné zmeniť 
aj základové pätky ako aj balkón zmeniť na francúzske okno čím vzniká viac práce (zábradlie). 

3) V bloku „B2“ na 1NP nebol uvažovaný balkón. Požiadavka užívateľa bola preložiť balkón z bloku 
„A“ s čím súvisí vyrezanie a dodávka balkónovej steny s vysprávkami. 

4) Na strojovni výťahov 3ks nebola uvažovaná výmena okien a úprava dverí.  
5) Na kuchyni projektová a rozpočtová dokumentácia neuvažuje o výmene dverí a okien (severná 

strana – nakladacia rampa).  
6) Na kotolni severná strana nie je uvažované s výmenou dverí, položka č. 36 až 38A. 
7) Ihrisko zasahuje do pôvodného oplotenia areálu. Je nutné časť oplotenia demontovať a po realizácií 

prác namontovať späť. Užívateľ žiada o realizáciu bráničky, aby sa dal využívať susediaci objekt 
s ihriskom.  

8) Projektová dokumentácia uvažuje s vetracou mriežkou 1ks, pričom pri realizácií bolo zistené, že sú 
aktívne 2 ks (napojené ventilátory). 

 
Všetky tieto body boli prerokované s projektantom a zhotoviteľom stavby na kontrolných dňoch. 
Predpokladaná cena týchto prác je cca 20 000 €.    
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