
9 Počet stránMestské zastupiteľstvo mesta Prešov ce\kom: 12 

Mesto Prešov 

Materiál 
na 11. zasadn utie 
Mestského zastupiteI'stva mesta Prešov dňa: 21.09.2015 

Bod návrhu programu rokovania - poradové číslo: 8 
Informácia o implementácii projektu s názvom 

"Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, 08001 Prešov" 

Obsah materiálu: 
l. obal 
2. návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Pre~ov 
3. uznesenie z Mestskej rady v Prešove 
4. uznesenie z komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 
5. uznesenie Komisie MsZ mesta Pre~ov finančná, plánovacia a správy mestských organizácií 
6. dôvodová správa 
7. vlastný materiá! 

Predkladatel' 

Meno a priezvisko: Ine;. Mal!:daléna Artimová 

Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca Odboru strate ického rozvoja
..._-,-_..... 

Dátum: 09.09.2015 Podpis: 

." 

Podnet: na základe požiadavky Komisie MsZ mesta Pre~ov pre podnikateľskú 9Í~~;ť~;tr~t~gick:ý rozvoj 
f 

Gestor 
Vedúci gestora 


Meno a priezvisko: Ine;. Jana VI·tePová 

Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca oddelenia riadenia projektov 


. 
F/Podpis: 

.. 
Dátum: "Ó9.09.201:' 

Vypracoval Posúdil Schválilola 
--c-
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: Mestské zastupiteľstvo mesta 
Ing. Jana Vrteľová PaedDr. Jozef Smetana Prešov číslo ........ 
Ing. Martin Sopko 

Funkcia/pracovné zaradenie: Funkcia/pracovné zaradenie: 

vedúca oddelenia riadenia projektov prednosta Mestského úradu 

stavebný dozor v Prešove
-r=--_..".... .............................._...-

Podpi" Podpis: 


7 ....; -- - . -
/ 

. . -~-

Dtitum: 09.09.20r3 =Dátum:/A. q. 7.<>4/ Dátum: 
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000) InfOl'mácía O implementácii projektu s názvom 
"Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1,08001 Vydanie: 

~---' 
Prešov"

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 11. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 


dňa: 21,09.2015 	 číslo: ,.. /2015 

k Informácii o implementácii projektu s názvom 
"Zariadenie pre seni{jrov Náruč, Veselá 1, 080 01 J>E~~{j~ďď _____~ 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

berie na vedomie 
Informáciu o implc11lCnl~lCii projektu s názvom ..Zariadenie pre seniorov Náruč. Veselá L 080 Ol 

Prešov" 

a schvaľuje 
l. 	 nav)'šenie kupitálových V) dav'kov pre Zariadenie pre seniorov Náruč. Veselú ul. 1. Prcšov 

z rozpočtu mesta 11<1 rok 2015 vo v)škc 20.000.- E' na tinaneova:lÍe stavcbn)ch prúc 

súvisiacich s ukončcním stavby - nav'iac prúce: 

2. 	 presun kapitálov)'eh v')davkov z jlolozky 41 0443 7 J 7002 54 l 834 9, I 

námestie SO OI II SO 04" na projckl ..lariadenie pn, ,('nion)\' Náruc. Veselá ul. l. Prešov'" 

položka rOZp(.člU 41 717001 54 l 920 9.1 vo v'}'škc l CJ.928,90 E na dolinanwvanie 

multillmkčného ihriska. ktoré je súčasťou Zmluv'}' o poskytnutí nl.'návratného linan0ného 

príspevku ,:, 12012003401. 

Príloha: 
n~1vrh na rOl'pol::O\ ~ Op,-1lľcnie 
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Odbor l oddelenie S(1 • Odhar slrat09icKsho rOlVOj3 {Oddelenie riadenia prOjektov 

yypracova! (0PN dml,.m Gpcdp,<" ing Jana Vrlefova, veDúca ORP i) 9 2015 
SchválillrfY)M dtlbm apcd"pI~1 Ing, Magdai;bna Artlmova, vedúca aSR 
Druh roz.počtového opatrenia: Zmena rozpoctu výdavkov v rámci programu (uprava medz.i položkal11l) 

, --N~' I 'k IPmg~ I o~~;'1A:0k=d=a"'1r.F:='=:'=~+~1:::_'~,"=(o-'-m=~~Izc;d~m"1j1r==S<~hvc'álC"en"'i=r1=;ó,,=r===,r==I:="n="'='~('~I':=)~1r==;R"-~~zpo=Č:=.-'-t=i----K~ 'd' d' I 
azov pO' ~z 'J i ~ ..1 omentár ~ z ovo nenll!T • 

~~______________________-l'-_--L__-,i~~-,é,,-,_Ľ::k!: ",Hf. rozpocel ~-,Ec:u,-r_-'_-'po=R"O'-c::.,_--L____________--' 

:Ó;~ I71'7~~1~; ~:;; '"' ".T~:~~ .. 44 28;:;2 4~.?~ Schválene VBreylé obslaraVanip. rUl dodávatefa 

IKdi':Hlalove \/ydavky • ZaflauAnlC pw seniorov VCS€ld  vi zdlO]" tom - na uhradt; 100"{ 
zavc"-eWyd' ťak!ul " reíundúČfla 

; 

0201717«)2 43 0,00 203915,82 ~12066~OO 
stavcbnych prac Rladlac.m or!,jdi10m Pf€ ROP a 

181850~82 Z0praccvaneJoOOOnlobé 4(lc 201500400) 
JU NfP (I C, 

vl zdrOj na llhndu 100% 
S!avobne pr\'lce 

oolfinancované z ROP musia byľ ukoncp.né do 
092015 {Zmluva o dl€!O na zhotoveme 

;,ť: 201500223 sch.,alen<! RO pre 

310 827,98 DD \/2$&13 -vii/sino uh 

Druh rozpodoveho opatrenia' dn i ozpoétu vyou'ikov v medZI progn'!mal11; 

Komentár· zdôvodnenie 

i 1jI8,'fr'Jl€sl'::·v l ,;\;f0' N'<i':;(} ~:;J,,~4 



Mestská rada v Prešove 1-=,:1II 
, 

z 8.I"sadnutí" 

(hía: 7.9.2015 	 číslo: 8112015 

k infoľllHi('ii o implcmcntúdi pro,jcktu s názvom "Zariadenie pre senior'o" Nlínrč, 


Vesehí 1,080 Ol l'n,šo\" 


Mcstsklí rada v Prešove 

berie na vedomic 
illfonmíciu [1 implell1Clllrícii projektu , núzvom ..Z~ľi[tdcllie pre SCllll1ľOV Núru0, 

Veselú L 080 O l Preš(l\'" 


a odporúča 

I\Icstskélllll zastuJlitcl'stnullcsta I'I,:C;OV 
sc!J\'riliľ dolin<lnemClllic Ilc\'yhnulll)'ch prek nad rúmce projcklOwj dokumentácie il rozpoctu 
'lavby ZariadenÍe pre seniorov' N:íruč. Veselú l, OSO Ol Prešov: 
l. 	 mlv)',šcním kapitúl<l\\eh \')dmKOV pre Zariadenie pre seniorov Númč. Vesciú ul. L Prc~o\ 

z rozpočtu llle;:tCl na rok ~015 vo \'~'ške 20,000,- E na financovanie slavebn)'ch prúc 
:-;úvisl,'1cich s ukončenin1 stl\"hy navme prácc~ 

2, 	presunom Knpitálo\':)'ch v:idmko\' z položky 41 044371700254 1 ~34 9,1 - ,JŠ Májové 
námestie - SO Ol J SO 04" na projeU ..Zariadenie pre ,cnillw\' r--.:úruč, Veselú ul. l, 
Prešov" polož.ka rozpočtu 41 717 001 )4 I 920 'J, l \'l) \ íškc 1 ().'128.90 E' 11~1 

Joi~nal:l.:l)\·anic 111111tifunkčn~hQ ihriska. ktoré je súčasľou lndu\ y () posk) L:1Ulí 

JléJlánalného finančJlého príspe\" II č _Z22120] 2003-,() l , 

I'dloila: 
n:hTh na rOLpočtn\'~ opa1renie 

; 1. 09. 20í5 

\lgr SI~;nisJ<I\' Ferenc, v, ľ 

In2!, Jurai l Judúč 

http:polo�.ka
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~'." 

Odbor f oddelenie 
Vypracoval \lflť% JilL-In ii P-J<Jp,,,j 

Scnvali! (mťlC r1ilt.Fl1)[Y)dp<sl 

Druh opatrenia: 

, polozky 

Sflli!orcV I,'ilsela 1/l rdrq . NN "na uhrA,r~u 
zaverecnycnJaKlUf-iP!UfltloCnaLOY 

Kap,tal"e 'yd"'1 Z""dee'e pco ,,",on, '!e,;cla ,I ?dml '" úh"da 100% 
zaverúenytll iakluí . reiul'1(jHčn" ZvP 

Kapltalovť. v-ýdavky -larujef1le pre seniorov VeseL1· spc!uuc;d 
K,3pltalcvú i>ydavily' Z,mndenlt; pre senIOrov Vesela - ~pvluuc.ísl 
~I~alove :'Ydavl<y. Z,'lfIadenlepre semorov \ft.'s,"I;;· SpdUUČd3! 

[~r:~ 'rozpoélovetlO opatrene:L 

!Kapt:aIQve Vf,LJl;kť - ZS MJiOV", 'kHl'eslie Vi lcilOJ }j1.J .. sn~, 1 , S0 2~ 

pre SHllorov NélftJC, Ul VeSela í. Prešov 

54 1 . Odbor stralf-glCkť:ho rozvoja! Oddelenie fladenlä prOjeKtov 


ing. JaD\) Vrtetova vedúca ORP 3.8 2015 

lrlg Magdaléna Artlmova, veduca nSR 

Zmena rozpočtu výdavkov v rámci programu (uprava medzi položkamI) 


r-- ..~". RozpočetI •.. ,. 1""1 Zdroí I Soh;;"ný I up"ve.ny '1 Zmen. í·!·! 1 
 Komentár -zdôvodnenie 
__ľ_ozpocet rozpocet Eur ~ROč. I I 


-L '"t~ '.1""'-'1 .vv ... ..., LV ... ,",V -..,. ..v,",.;;v- - - I 'I ' Sctwalen,:; verejne oos!aravanle na codalla!e(a 
~ stavebnych prac RladliJCHJl organom pre ROP a 

5,~ 1 
 92G 1020
I' ! .V'-", "v",,", I ''''~ j""" ,""">I''',''''"' :Ub8,IJU ,..,,8::0,S2zapracovanédoDooatokuc 4[1(; 20',500400)~· ... v 


.. ____ ~ ____ ~--t--- ~--+-- ._-- -L-_ ____ ~ __ ~_____ __ k Zmluve o poskytnuti NFP (I Či 5' , " 201OIJ831Ri106dl SI,,,,,ne p,á?e a reaLno, 

~ l' 4 1 ~20 1020 /17003 43' D.OO. 0,00 0,00 0,00 pJoJeklu musia byť us-ootené do 31 OB 2015 


'::1 1 54 1 fl20 1020 717003 11GA OOO 1659687 DOO 1659687 Zmluva oclelo na zhotover1l€ sta "by ti t 

91 )41 920' 1020 ~-~~ i 18 94Úm 68096:39 Ó:OO 68 Q96:39 201500223) sdw31ena RO pre ROP 


_L5:..J__ Sf, 1 920 1020 717001 1iGA 0.00 2790.00 ·2190,00 0,00 

~ ,,' ~"" " . viiiSfflť "Jr 


Komentar # zdôvodnenie 

'01 

15 i 


http:up"ve.ny
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1 ; Komisia Ylestského zastupitel'stva v Prešove I . 

: VyJanle: 
"-.-/' pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 
zo 7. zasadnutia 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú činnosť 
a strategický rozvoj 

dňa: 23.07.2015 číslo: 4012015 

k Informácii o implementácií nrojektu Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov' :"iáruč 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

po prerokovaní vyššíe uvedenej vecí zaujíma toto 

STANOVISKO 

navrhuje 

dofinancovať nevyhnutné práce nad rúmec projektovej Jo~umcatá<:Íe a rozpo"::tti stavby pre zmiadenie 
seniorov Náruč, Veselú i ,0800 I Prešov: 

L nav)'šenim kapii:ilových v~!da\'kov pn: Zaríadeníc pre seniorov Núruč~ Veselá ul. L Prešov z rozpočtu 

mesta na rok 2015 vo \'~št..e 20.000,-E n;) financovanie s:avcbn~'ch prác sľlvisiadch s ukon'::c:)jln 
stavby: 

2. presunom kapit;Í1ov)\';:i \~'Ja\h,o\' z poiozky c1l 0·\·\3 71700254 l 83,\ 9.! ~"ZS !\tfljc\~ nJl1lestie SO 

O: II SO 0.4" na projekt "Zótri:t~cnie pn.! seniorov NaJtJc, Veselá ul. I, PrcŠ0\" rol01ka rozpadu "l! 
71700; 5419209,1 \o\;:škc 40.000€. 

, . 

ing, vlagdaléna Artimmá 
sekretár komisie 

Ing. Marta Kolláro\á. PhD, 
predsedníčka ko"j'sic 

RNDr. luzamI Bcdnuf()\ á, Phil, 

F -\1slJ;SP-Oli211l 
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Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná,!:;1 Stranaplánovacia a správy mestských organizácii 

Meslo Prešov 

UZNESENIE 
z 9. zasadnutia 


Komisie Mestského zastuplterstva mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy 

mestských organizácií 


dňa: 24.8.2015 	 číslo; 3812015 

Komisia Mestského zastuplterstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácii 

po prerokovani Informácie o implementácii projektu s názvom "Zariadenie pre seniorov 

Náruč, Veselá 1,080 01 Pre~ov" 


prijfma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto 


STANOVISKO 
dňa: 24.6.2015 	 číslo: 36/2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a sprá\'Y mestských 
organizácií 

navrhuje 

dofinancoval' nevyhnutné práce nad rámcc projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby pre zariadenie 
seniorov Náruč, Veselá I, 080 O l Prešov: 

l. 	 navýšením kapitálových výdavkov pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá ul. l, Prešov 
z rozpočtu mesta na rok 2015 vo v)'ške 20,000,- € na financovanie stavebných prác súvisiacich 
s ukončením stavby - naviac práce; 

2. 	 presunom kapitálových výdavkov z položky 41 0443 717002 54 I 834 9.1 - "ZŠ Májové 
námestie - SO Ol a SO 04" oo projekt "Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá ul. I, PrcšovU 
položka rozpočtu 41 717001 54 1920 9.1 vo výške 19.928.90 € na dofinancovanie 
multifunkčného ihriska. ktoré je súčasťou Zmluvy o posky1nutí nenávratného finančného 

príspevku č. Z2212012003401. 

návrh na rozpočtové opatrenie 

Ing. Stanislav Kahanec PhD; Marc2J\, Holingo~á 
predseda komisie overovate l'ka 

.~ .. , ........ , ... " .'" ..... . 
Ing. Martina Kolarčíková Ing. Juraj Hudáč 
sekretárka komisie overovateľ 

F - MsÚ/SP-OI!29/1 

http:19.928.90


-- ----

S~ ODBOR STRATEGIC!' ':HCI ~:O?\'JJI, ; IJdo,,:' 0 rozpoctové opatrenie Príloha S:r3na, 1/1 

jUc;bor I oddelenie ! 54 . ',,':cr _ ,o rJľ/JJa 

'yypracov~L~ ~ .~_______ 'II ~,3:1J \/rt·JCl~d 317,2015 
SChVZlIII, 

2 - _",,,\)":)": ~c,~"- ~I C -'-'1 - ',' ~·:;r:J 
D 1 I ~t,:

'. ~, 

'J~<,llr:.", '.),:",", - ';,r""~,, 11": I; ," ',1-;, : I -, -"'1(; 
9 1 5,1 1 44283,9C 44 283,90 

.' j I ~)I'; - ~,r'~ 

',1,' 
Q ~ " l -22065,00

I,l,' 

I.', 

1;1 0,00 

i . , ,I~.· 
C, cl I 0,00 

l-~~.-
I 

-i,' 
. -2290,OC 0.00 

I I .Iu~_ 

31Q 827,93 OO Vc"c-;a -v,'as::w zeil 

i-~- -.-"'-----------. --- - _t,.~1-J}'r,',I·~~'-·,.'%-),~!~L';: 

·ESR~~_R~~P rog ra m_:.~-, ~~_CUd zi ~_ ~d:~~~___ ,~t~_~li~~~~..ll:;;S? 
I" ,i_,i",'., :"', ',1: ~, ' '",; " 920 1020 717:102 11S1 2')22 O' 2,OJ 1 n~ 8G5.16 -582226,51 l 157638,65 
I ____________ _ 
I (.Ji; l,ľ,:J"l' .u· ,,-::::>,., .~: 1 I).~ 1 9/0 1Q20 11HJ2 11S2 )J7 884 OJ 204690,25 -68497,47 136192,78
,-------,. -----------
,

1- ,1~1·-11 "I,.'. ,~I C, ' jl ' 920 ~02Ú 7171JD3 11S1 O,OJ 282146.84 0,00 282 146,84 

-c=t-'1T.!. 1 ~2U 1020 717lJ3 11S? O,OJ 3319375 0,00 33193,751 
1920000 OO OO '/c:;'v':cl- 5!clvha spel'!!::: [u":)R+":',o,,, 

t)~~~~ ,I: ' -='1 :" ,IJ -,-- E;:lil f8;:11Q~tll v~'dJ'Jko'J v m(;dz: progralllilll1l 

--- --=-=cf====r==i==!====r=:c==r==:=c==;===~====r==o====;===~===i-----~--------,
P~09 I Odber AkCia Funk. Ekonom. Zdroj S:hvalený Upravený ZmenJ (+1-) Rozpočet

i ~~J!')', í-'CJlozky Komentár· zdôvodnenie I _ é. klaSIL kla,if. rnpocet rozpočet Eur po RO č. I 
~---- n·::\ !i~1 7~;;,Ô\" 1350sf,12 i:i:~ oio;~~jl;1~~;_?r~I~ I
I1-------- -----

_~-L~ .. '. I'" 'I"I '15C59,12 

___L'_I_j ____ ., ~ iCJ 20000,00 

http:282146.84
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-1 1 Informácia o implementácii projektu s názvom 

Vydanie: l 
" ----- / "Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1,08001 Prešov" 

I\ !esto Prešov 

Dôvodová správa 

Materiál je predkladaný v zmysle smernice SP I I Postupy pre spracovaJllC. financov'anie 

a implementáciu projektových zámerov' a z dôv'odu implementácie projektu s názvom ..Zariadenie 

pre seniorov Náruč, Veselá l, 080 01 Prešov", ktorý je financovan) zo ŠF EÚ - ROl', Realizúcia 

hlamcj aktivity (stavebné práce) prebieb od 0-+/2015 do 9/2015, 

Predkladaný' materiál obsahuje: 

..\, Základné informácie o projekte linancoV'ill1om zo šr Eľr - ROl' s nú/vom ,Jariadenie l're 

seniorov )Júruč. Veselá l. 080 Ol Prešov". 

ll, 7úkladné informácie o stav bc - realizúcii slavebn)'eh prúc od 1,-+,2UI5, 

Materiál bol prerokovan)' v Komisii :VlsZ mesta Prešov pre podnibtcl"skú činnosť 

~l strategick)' rozvoj dňa 23,07.2015. Komisii I\lsZ mesta Prešo\' finančnej. plilllov'acej a sprav)' 

mcstsk)'ch organizácií dľla 24.08.2015 a na Mestskej radc v Prešove dľla 07.()9.20 15. 

1- \[s{)/SI'-01l23/J Strana I' { 
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\\danlc:Informácia o implementácii projektu s názvom 
:"Zariadenic pre seniorov Náruč, Veselá 1,08001 Prešov" S1ranai 

Mesto Prešov ! F+ 

A. Základné informácie o projekte, financovanom zo ŠF EÚ - ROP s názvom 
"Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1,080 Ol Prešov": 

HarmoJlogram schvaľovania žiadosti o NFP a rcalizlícic projektu: 

03.09.1009 - podaná žiadosť o l\FP na RO pre ROl'; 

17JJ5.201O - oznámenie o schváleni ŽoNFP; 

O1.07.20 IO - podpísaná zmluva o poskytnutí NFP; 

28.12.2010 - I.x uokul11cntúcia z procesu VO (užšia sMaž) zaslaná na RO pre ROr; 

25.02.2011 - neakcéptO\anie RO pre !Zor procesu VO na dodávateľa stavební'ch prác a v\z\a na 


vyhlásenie llového VO; 
15.08.2011 - 2.x dokumemácía z procc,;u VO (užšia súťaž) zaslaná !lG RO pre ROP; 
2(,102011 - 3kceptoQmie p'Tlce"u \'0 na dod:ímleľa sta\ebnfch prúc EO pre ROP: 
31.07.20 I" - podpi,an) Dodatok k lllllu\c o NFP S \)·sliú,i.Cll} m fi sclnálcn5m [(l/p()čt()m~ 
26'(JC)~()12 - žiadosť O zmenu projek1u č. I - predl2"nk 1ermínu reali",íeic projektu L. d(ÍHldu 

neprevzalia sta\'cniska lillnou EURO-BUILDING. :l.S.: 
28.03.2013 - odstúpenie od zmlU\'y so zhotmilerclIll stm'ebn)ch prác (Iirmou ITRO-BtIILDING. 

ZtS,) neprevzatie stavt:nJska: 
O·Uí..f.2013 - žiadosť O zmenu pro'ektu Č. :2 • predÍžcl1;e termínu realizúeÍé pru:dau z dc'l\(1du 

vykonania nového \wejného ol'stnrúqnia na clodú\':llera sté1\ebn}eh prúc 
18.06.2013 - akceptácia RO pre ROl' žiadosti o zmenu projektu Č. :2 na opakO\:lI1ic \cr.:jn"ho 

obstar~h"ania na dod:i\ akľa SW\ ťnl1)"ch prúc: 
13.072013 - vyhlásenie IH>lélwyO (u;):ši" sú!'"ž) - extern:" lirma co.\ RtISKCJ\' '.".Cl.. Ruskm. 
13.02.201-1 - odstúpenie od 7mllln- s lirtll011 eOA RL:SKOV. J)rhocl: nesl'ľúmc SlHt1(l\enl? 

po(lInienky účasti a n\?tťan:)p~l.-('ntnc a diskľin1mal'n~ kritérium 110. \ :;hol:nolCl1ic ponúk. 
06.03.::'01-l - \yhlásenie lJ(l\cho VO \iwdlimil!lá zúkazbl - ".\krná filma SQ~L s.r.o.; 
07. 11.101'+ - žiauo,ť o zmenu l'rojcklll é. 3 • prcciÍžcnie k'rminu r"alizficic projektu: 

08.12.~()l-l -/.iadosľ o J:ll1enu projek1u l'. -l .. predížen:e IcrmÍllt1 rcaliôcie prnjcktll~ 

08.12.201-1 - odovzdanie k"l11plclnej O\',,;-cl1('j dnKttll1el1t:\ci" verejného oh.,tfnťn an;a Ilfl c!(lt!,n aleľa 


,tfl\'cbnfch prác na kontrolu na RO pre ROl': 
01.0--l.~015 	 - d()rub..:né OZllúl11cI~íe (I \}'sicc!ku kOl1lroly C!l,hUt11l'tHÚClt· 'l VO pred pr1dpi::;\)1l1 !111Iu\) 

fi \')'zya na UZLi\TCLie zmiu'.'y ,) dielo: 
OI.O-l.20 15 - pre\/,úic s[a\ éf1iska Ilnnou ~10\'YROlt I're,o\: 

1().05.~015 - podpisany Dodatku č . ..! k l!l1luye () NFP s \y,,:ľa/c'n~'ll1 a sdn':dcll\J11 nl./!,r,,::t,'n:: 

17.06.2015 - zas:ilná ~iadosľ II platbu č.1 \0 \\škc SI)O ()~~.S() f npr{nl1e:1\ch \ycl;t\kíl\: 

08.07.20] 5 - zaslzmie fjadosti o zn1'...'1111 projektu - prcdížl'llic lenl1inu 'JKOl1l'Cnia r(·dli/.~icit.· 


sta\'cbl1)'ch prác oj I"esiac (clo 09.-2015): 
13.08.2015 - žiacko,ľ (l zmenu projc'ktu (l(powc! akcepto\an"'. prcdÍžel'tc hl,t\ne.l "klhit\ du 

1.9.2015 a predl2cnie Uknil('<.'Il:a re:)li/,;,ic' akti\ ít prokktu do 31.11l.~O I~: 
02.(Jl).2015 - schvólcná iiadosľ o platbu H' \')'škc R60 O~~.::6 t {Z toho spoluúčasľ mesta \ sume 

-13 ono.oo E') a l U.<).2015 uhradená na účet n',>ln Prc~o\. 
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B. Základné informúcie o stavbe - rcalizúcii stavebných prác od 1.4.2015: 

Silil 'ha pozostlÍva z 1)'elllO sllIPe/mfell oMektOl': 
SO 01 - Rekonštrukcia kotolnc il zateplcnie olnodového plášľa 


SO 0:2 Priestory pre ergolerapiu <il pničovIlu 


SO 03 Prekládka plynu 

SO O-! :v!ultiľunkčné ihrisko 

SO OS - Solárny ohrev TUV 


ZariadI'li il' "rl' sl'niorOl' Náruč (ZpS 1\'lÍruČ) je členl!né lIiI časti: 


A, l3 (ubyto"Kic časli) 


C (spoločenská časť) 


K (kv1tolila) 


ZpS Náruč IH)r; ,h il oJ1\ wé blok} (,\, B) llélvLújom prepojené prÍzťlllnou časťou. v kl\lrej SlI 

lllllícstnenc' pre\'cíclzko\': a spo' "čenské priestory (C) il koto]t"Ja (K) Uln lovacie hk,k\' Sľl kOllstrukčnc 

P(lslavcné z panelo\~bo systému NKS. blok A je -!-podlaLn). blok B JC 3-p(ldla;>ll), Prízclllná Časľ IC 

a Kl je postavená zo skdeton:110 systému l'RIEľ,ISTAV, 

Architektonické riešenie \')Th"dza z daného s:a\ll il 1.0 ~Ilidie ,,~JSII/l'11tI fJodkrm,,,-,'C1t 

pri".ľ!orm· II ZlIlepll!lIi<! objektll DOIII(l1'l( d"cltodcol'. Veselá E. l. Pre.ú",,, spracov all<:j v dcccm!',., 

::006 archi tcktoniek) 111 atc' iérolll ,·\-t) p Zak'plenié 'i,súd. realizúcia bal kll 110\' il celko",i úpr;l\'a ]Ús;.,d 

sú ,. pľojL'kte riešené \' slliadc s touto štúdiou. ZntepJel1ie objekto\' je l1;I\Thnllté polystyrénom hr. I I) 

cnL Okná a ch er..: na celom objekte sú \")TnenCllé za f!last()\\.~. ]Jalkôl1) sú z occľO\"cj samOthJSl1LJ 

konštrukcie posla\'encj na bel(1Il0\'í'ch základoch. lIkot\'ené k fasúcle. \' mi;:,tc balk,'lI1O\' nanl1l1u:é 

vyrezanie par,lpetll a osadenie balkóll11\')d, dwrí. 

,. 1\IsÚiSP-OJ/12/1 
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Prístavba prc ergoterapiu a práčovňu je umiestnená do átria medzi stravovací objekt. kotolňu a 

objekt práčovl1c (pôvodnej), Navrhnutá budova jc jednopodlažná bez suterénu. Dispozičné a aj 

architektonické riešenie sa odvíja od jasne vymedzenej spojO\'acej chodby, z ktorej sú pristupné 

priestory pre ergoterapiu, šatne so sociálnymi zariadeniami pre mužova žen} vrátane sociálneho 

zariadenia pre imobilných. práčovňa a zrekonštmované priestory pôvodnej práčovne, ktoré budú 

slúžiť ako sklady a denné miestnosti pre zamestnancov. Zvislé konštrukcie prístavby sú zo systému 

Porotherm, stropy sú monolitické železobetónové, strecha je plochá. Urbanistické riešenie 

multifunkčného ihriska vychádza z terénnych daností záhrady, Plocha za oplotením je súčasľou 

areálu, má mierIle svahovitý charakter, jc ideálna pre vytvorenie viacúčelového športového ihriska. Z 

troch strán (východná, južná a západná) bude zrealizovall)' nov) systém oplotenia, Zo severnej strany 

bude využit)' existujúci plot s betónovou podmurovkou. Slnečné kolektory budú umiestnené na 

streche ubytovacích častí (A. il), Na každom bloku budú umiestncné kolektory \..\ raJoch 

pozostávajúcich z 8 kolektorov, SCrčasľou projcktu je aj komplexná oprma ploch)ch striech, 

V projekte je riešené kompletné nové zateplenie strechy. Všetky tepelno-izolačné a hydroizoli1čné 

vrstvy strechy budú demontované a nahradené nov}mi. Humanizáciou jest\lrjúcich priestorov ,a 

shalitnÍ životne prostredie obyvateľov domu dôchodcov. 

Ubyto\ileia časť ZpS Nflrui' je situovaná v d\'()ch blokoch blok .A" má -+ nadzcmné 

podlažia. blok ,,8" má 3 n'ldzemné podlažia. Zatcplením 1:1Sád a v:íll1~nou o"ien sa zlepšia celkoyé 

tepelno-technické vlastnosti existujúcich budov domova dôchodcov. Spolu s rckOll.~trukciou "otolnc 

sa ccl)' systém v'}'kuro\'ania zmodernizuje a zefektÍ\ ni, čím ,a dosbhne nie len lepšia tepelnú pohoda 

\'0 mútllrných priestoroch ale dôjde aj k značnej úspore pd spotrebe paliva. čo znamemí pr.: 

budúcnosľ V)Tazn'Í' ekonomický prínos v prevádzkov}'eh nákladoch. Dobudm aním balk('llov Scl 

sknrlitnia ubytovacie pomery na ubytovacích bunkách. ľJčclom stm'by je takticž Vô 1\ ,'rcnie 

priestorov pre ergoterapiu. ktoré \' súčasnosti ľ domove dôchodcov ch) bajú. Taktiež sa vytnJria nov é 

priestory \Tátane no\"cho zarÍadenia ple pdČ()\'{nl, Ktorú je \' súčasnosti umiestnenú \ ;rnačn",' 

stiesneu)eh priestoroch b)'\'alého rodinného dOl11u, 

Areúl ZpS Náruč jc kl)nt.:ípo\'an~'· tak, ahy jeho ohyyatc1ia lHah čo naj\'iac lno2nLl~tí pn: 

využitie \'Orného času, Popri hospodárskych objektoch. kde je ll107ná priamo Ú':lbť na 

pesto\'atcľsk)'ch prácach sa tu \ sllčasnosti nachádzajú parkll\(, oddvelru\'~ zóny s extcn0:';l\\l11 

posedením. altánok s \ onkajším kozubom í malá sporto\'á plocha. Viuzu.:-j tasti ardlu sa nachcid/él La 

oplotením plocha. ktorá nie je priamo využívani Jej Heľkosť umo7lÍujc zriadenie uui\cr/c'ilncIH' 

multifunkčného ihriska (veľkosť ]6" 18m) pre šport()\~ využitie oby\'ateľO\ ZpS \óruč. 

Realizáciou t()hto špor!cl\'ého zari,Kknia bude mdd ZpS Núruč kompletnc dot\orcll). t)'l1l '"~ z\~,i sa 

jeho atraktivita. Špnrto,d plocha bude p()pri športoch \'yuži\'an<Í k organizll\'uniu rozlíčn;:'ch 5portOH' 

spolo':ensk\ ch pourl,iatí. 

Vô užitie so I <'Ifllej energic na ohre\' TUV je pOknlÓ)\'anílll snahy \(',léni" 71'S r.::lnl( 11:1 

znižovanie prc\'údzk(l\:~eh mik18d(w. So zaleplením tasád n rekonštrukciou kotolne bude znlllliel:aľ 

cclko\'ť~ zl11odcrnizon1llie a zeťeklÍv'ncnie \' hosp"dúrcllí s tc'pclnou energiou il jej pripra\'ou. 

Projekt rieši pnpra\'lr T(;V pr'l),trednÍct\,oHl solárnych panelm na streche existuiúceho ZpS \'úruč 

N,)d\éÍZuje na projekt rekonštrukcie kotolne. pričom tento projc'kt dopi,íll a \' niektorych <':,"Ii"eh 

upranlJc. 

F '.lsľJ'SP-O]/ l 
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Problémv výstavby: 

-,. 	 Stavebné práce na akcii Zariadenie pre senioro\ Námč, ul. Veselá 1,08001 Prešov sú realizované 
za plnej prevádzky zariadenia, Dlhá doba, ktoní prešla od vypracovania projcktowj dokumcnt<kie 
po realizáciu stavby mala za následok stratu platnosti niektorých vyjadrcní a potrebu predÍženia 
platnosti stavebného povolenia a tým vznikla nutnos!' 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, 

:;.. 	 Pri rekonštrukčných prácach za plnej prevúdzky zariadenia pre seniorov bolo nutné výbero\'ým 
komním zabezpcčiť projekčné a realizačné doriešenie provizórneho dočasného ohr.ovu teplej 
úžitkovej vody (TÚV) tak, aby nedošlo k výpadku a odstávke kotolne: a ohrevu vody, nakoľko 
klienti zariadenia ani kuchyna zariadenia sa existenčne bez dennej dodávky TÚV nemôžu zaobísť, 
Následne bolo urobené verejné obstarávanie na dodávateľa a realizátora tý'chto stavebn}'ch úprav, 
Bez tohto riešenia by bola nutmí technologická odstávka celého zariadenia na 3 až 4 t~'ždnc, čo nic 
je z prevádzkového, technkkého ani z fyzického premiestnenia klientov do iného zariadenia 
možné, Mesto nedisponuje \'orn)'mi kapacitami, kde by mohli byť klienti zaria(knia na tak)' dlh}' 
čas premiestnení. 

,. 	Pri realizácií objektu SO 03 - preklúdka plynu vznikol nesúlad Jcst\'lljúceho stanl STL prípojky 
plynu s projekto\ou dokumentáciou, 7 dôvodu verkého časového odstupu od vypraco\'ania 
projektovej dokumentácie (2009) po realizáciu (2015) došk1 k strate platnosti všetk)'cb v)jadrení, 
Aktualizácia projektovcj dokumentacie projektantom .1 zabezpečenic všetk)'ch potrcbn)'ch 
vyjadrení od dotknulých org3nov ~tätlll:j správ') a správcov' in7inierskych sieti má za núsledok 
posunutie čaSlJ realizácie preklúdky STL plynovodu cca o jeden mesiac, čo nebolo možné pri 
príprave stavby zohl'adniť. 

,. 	Pri rekonštrukčn\'Ch prácach na objekte SO 02 je l1utn:j manipulácia s nebezpcčn)'m odpadom 
použitým na streche jestvujúceho objektu, l\:lanipulovať s takouto krytinou obsahujúcou azbest 
môže iba iíflllil odborne spôsobilá s príslušn)'111 oprávnením, \'ybavenim il Zilbczpcčcllim 

uskladnenia, Dlhá realizačná doba týchto prúc so špeciálnym povolením na manipulácil1
uskladnenie a likvidáciu ncbezpečného odpadu časO\o OV'I':y\Ďuje aj nc\'yhnutnú dobu realÍ"úcíe, 

7 t<-chto liô\'odo" bolo požiadané o-predížcnie termínu ukonCcnia stavb" o jeden mesiac, 

Práce nad rámcc PJ) deklarované zhojovilel'om: 

l) 	ZákladO\'é pätky boli nedostatočne kotv'en.?, Statik ricšil dodatočné kol\'enic - \'la~ prace, 
2) Osadenie balkóna pri objekte ..A" bolo zmenené z d()\'odu \odomcnKj ;achty, B(110 nutn~ zmeniť 

aj základové piilky ako aj balkón zmeniť n,] ľrancllzské okno <.'im \'I'niká \'I'K pnlee (zúh:'ildlie), 
J) V bloku ..H2" na l NI' nebo! lI\'azovan" balkón, Pl)/.Íudav'ka uŽÍvatera bola prel,,;>iť balkón 7 hl\lkll 

"A" S čím sllvisí v')Tczanic a dOlhiv'ka brllkónovej stCll\' S vysprrhkami, 
4) 	Na strojovni \')ťaho\ 3ks nebola U\aLOV':ll1<Í \')'mena okien a úprav'a dverí, 
5) Na kuchyni projekt\lv1Í a rozpočtovú dokumentácia nemažuje o \';mel1e dverí a okien (se\unú 

strana - nakladacia rampa), 
6) Pia kotolni s.:\crna strana nie je u\'ažované s V)'111C11011 dv'ctí, položka č 36 až 38A, 
7) Ibrisko zasahuje do pôvodného oplotenia areálu, Je nutné časť oploténia c1c!l1ont(l\'ať a Ill' rcalizúcii 

prác namontovať späť, Užívateľ žiada o realizúciu hrónicky, ab~ sa dal V'ylc':í\ať ,;us..:dinci obját 
s ihriskom, 

8) Projektovú dokumentócin mažujc s \'etracollmriežkoll l ks, pričom pri n:alizácií 1'010 7istené, je sú 
aktívne 2 ks (napojcné n:ntilá,ory), 

Všetky ticto body boli prcrokc"rlllé s projektantom" zholl)\'itcro!11 sl'1\ by na kontroln\'ch dlÍocÍ1, 
Predpokladanú cena t)chto prác je cca 20 000 f:, 


