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Mesto Prešov 

Informatívna správa k návrhu plánu opráv 
a investícii predložených PREŠOV REAL, s.r.o. 

na rok2016 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 2. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácii 

Strana 
1/1 

dňa: 22.02.2016 číslo: /2016 

k lnformatlvnej správe návrhu plánu opráv a investícií predložených 
spoločnosťou PREŠOV REAL, s.r.o. na rok 2016 

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

po prerokovani vyllle uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

dňa:22.02.2016 

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

berie na vedomie 

etslo: /2016 

informatívnu správu k návrhu plánu opráv a lnvestlcií predložených spoločnosťou 
PREŠOV REAL, s. r. o. na rok 2016 
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na rok2016 111 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme komisii MsZ mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy mestských 
organizácii informatívnu správu k návrhu plánu opráv a investícií predložených spoločnosťou 
PREŠOV REAL, s.r.o. na rok 2016. 

Spoločnosť PREŠOV REAL, s. r. o. predložila v zmysle Mandátnej zmluvy platnej do 31. 
12.2015 plán opráv a investícií na rok 2016. 

Rozpočet mesta na rok 2016 bol pripravovaný už v mesiaci júl 2015, a teda predloženému 
plánu predchádzali návrhy zo strany spoločnosti (čiastočne totožné s prílohou tohto materiálu), 
ktoré boli predložené na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov dňa 14. 12. 2015 
a v rámci výdavkovej časti rozpočtu mesta aj schválené. 

Od l. l. 2016 bola uzatvorená Komisionárska zmluva, na základe ktorej bude Komisionár 
(ďalej PREŠOV REAL, s. r. o.) v zmysle čl. 2 zabezpečovať údržbu a opravy nebytových 
priestorov, na ktoré má povinnosť Komitent ( ďalej Mesto Prešov), ako vlastník v zmysle 
ustanovení Občianskeho zákonníka len po jeho predchádzajúcom súhlase a na základe výsledkov 
verejného obstarávania uskutočneného spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. o. v súlade s platnou 
právnou úpravou, pričom bude dbať na efektivitu a hospodárnosť. V zmysle predmetného 
článku Komisionárskej zmluvy sa súhlas mesta Prešov nevyžaduje v prípade údržby a opráv 
nebytových priestorov uvedených a schválených v predloženom pláne opráv, údržby a investícií 
na pr!slušný kalendárny rok, čo znamená, že podpisom komisionárskej zmluvy bol spoločnosti 
PREŠOV REAL, s. r. o. udelený súhlas na realizáciu opráv uvedených pláne. 

Údržba a opravy nebytových priestorov v prípade vzniknutých havárií, ktorých klasifikácia 
bude vychádzať z platnej právnej úpravy, vykonáva PREŠOV REAL, s. r. o. bez 
predchádzajúceho súhlasu Mesta Prešov a však o takejto udalosti podá informáciu do 5 dní od 
vzniku havárie. 

Investície uvedené v pr!lohe boli vo väčšej časti schválené v rámci rozpočtu mesta, a to 
nasledovne: 

l. NS CENTRUM- spevnené plochy- splátka investície- schválené v programe 6.2 
2. NS CENTRAL- Čsl. armády 29 -II. etapa, dokončenie- schválené v programe 6.2 
3. ZS Švábska 41/ A- Rekonštrukcia objektu, zateplenie strechy- schválené v programe 6.2 
4. NS OPÁL- Rekonštrukcia -II. etapa, pokračovanie- schválené v programe 9.3 
5. Projektová dokumentácia vybraných objektov v rámci projektu financovaného zo 

štrukturálnych fondov- nebolo zahrnuté v požiadavkách k návrhu rozpočtu 
6. Priemyselný park Záborské - Dokončenie odvodňovacieho kanálu - schválené 

v programe 9.3 
7. Priemyselný park Záborské - Stavebné úpravy cestnej komunikácie a chodníkov -

schválené v programe 6.2. 
K bodu 5 si OSMM dožiadalo bližšiu špecifikáciu a navrhuje sanáciu objektov riešiť ako celok 
v spolupráci s odborom strategického rozvoja MsÚ v Prešove s možnosťou financovania 
z cudzích zdrojov, resp. z úveru poskytnutého EIB. 
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Príloha č.1 

Plán opráv pre NP a objekty v správe PREŠOV REAL, s.r.o., 

na rok 2016 

1, NS Družba, Kráľovnej pokoja 3 - Nákupné stredisko 

Oprava presklených konštrukcií okien a dverí (átrium) 

Oprava rozdeľovačov a zberačov tepla 

SPOLU 

13 222,00 E 

14 450,00 € 

27 672,00€ 

2. NS Central, Čsl. armády 29 - Nákupné stredisko 

Oprava rozvodov ÚK vo výmenníku 

SPOLU 

9 298,00€ 

9 298,00€ 

3. ZS Centrum, Prostejovská 33- Zdravotné stredisko 

Oprava presklených konštrukcii okien a dverí (átrium) 

SPOLU 

11 340,00€ 

11 340,00 € 

4. MUČO Kováčska 15 -Zdravotné stredisko 

Oprava náterov drevených konštrukcii 

SPOLU 

5. NS Dubník, Justičná 15- Mestská policia 

Oprava rozvodov ÚK vo výmenníku a rozvodov tepla 

SPOLU 

12 800,00€ 

12 800,00 € 

12 850,00 € 

12 850,00 € 
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6. Jazdecký areál - Všešportový areál 

Zmluvné opravy 

SPOLU 

7. NS OPAL -ll. NP 

Oprava a výmena okien, l. etapa- II.NP 5 modulov +5 ks okná 

SPOLU 

OPRAVY ZA OBJEKTY SPOLU 

8 298,00 € 

8 298,00 € 

18 941,00 € 

18 941,00 € 

101199,00 € 

Poznámka: Prlpadná zmena v rámci položiek pri neprekročenl výslednej sumy. 
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Služby súvisiace s nebytovými priestormi: 

revlzie elektroinštalácie a hromozvodov 
revlzie plynu a plynových zariadeni 
PO a BOZP- servis 
deratizácia a dezinsekcia 
dopravné služby 
monitoring kanalizácie 
zasklievanie okien, dverí 
upratovacie služby 
inžinierske služby 
fond opráv 

zimná údržba a pod. 
čistenie grafiti 
čistenie kanalizácie 

- ostatné služby 
SLUŽBY SPOLU 

Havarie: 

12 620,00 € 
2 095,00 € 
9 900,00€ 
8 200,00 € 

500,00 € 
1 000,00€ 
5 800,00 € 
8 600,00 € 
3 500,00€ 
7 200,00 € 

2 000,00€ 
2 000,00 € 

11 600,00 € 
3 000,00€ 

78 015,00 € 

Nepredvldané práce súvisiace so vznikom porúch na jednotlivých objektoch (poruchy OK, 
elektroinštalácie, kanalizácie, vodoinštalácie, nepredv!dané zatekanie strechy, rozbitie skla 
na výkladoch resp. oknách a pod.) . Plánovaná potreba zdrojov na havarijné opravy je 
85984,00 € 

Rekapitulácia : 
Opravy za objekty 

Služby súvisiace s NP 

Havarle 

CELKOM 

Ceny sú vrátane DPH 

Konverzn~ kurz 30,126 Sk= 1€ 

/ 
Mgr. Peter Bobko 

konateľ 

V Prešove 30.10.2015 

--

101199,00€ 

78 015,00 € 

85 983,00 € 

265197,00 € 

,·; '··· :; ,r,,~ .. 
ľ\ 

Ing. Jaroslav B~n 

konater 
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Komentár k plánu opráv a údržby podľa rozdelenia na jednotlivé objekty 

Pri rozpise požadovaných opráv pre NP a objekty PRE$OV REAL, s. r. o. -správca 
nebytových priestorov vychádzal zo stavu schátralosti jednotlivých budov, v ktorých sú 
nedostatky spôsobené prekročenou životnost'ou a ktoré vykazujú problémy v oblasti tech
nickej a fyzickej kvality. 

V procese uskutočňovania údržby, opráv a obnovy pre NP a objekty v správe Prešov 
REAL, s. r. o. predkladá návrh o potrebnom rozsahu vykonania obnovy, resp. odstraňova
nia nedostatkov, porúch a technickej zastaranosti na základe vykonaného prieskumu a ove
renia. 

Naše skúsenosti v oblasti "syndrómu chorých budov· sa zhodujú so skúsenost'ami a výs
ledkami iných výskumov v tom, že naše budovy sú postavené v úmysle poskytovať relatrvne 
bezpečné a komfortné prostredie pre prácu našich nájomcov, ktorí ponúkajú svoje služby 
pre občanov mesta Prešov. Dnes je už známe, že tento cieľ nie je vždy dosiahnutý. 

Opravy sú zamerané na odstránenie čiastočného fyzického opotrebovania alebo poško
denia majetku za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného 
stavu v súlade s platnou legislatívou. 

1. NS Družba. Kráf.Poko!a 3- Nákupné stredisko 
- oprava presklenných konštrukcií okien a dverí (atrium) 
- oprava rozdeľovačov a zberačov tepla 

Stanovisko k bodu 1 : 
vychádzajúc z veku objektu ako aj stálych st'ažností je nevyhnutná oprava s 
výmenou okien a dverí, ktoré sú schátralé a nefunkčné. Netesnosť spôsobuje verký 
únik tepla, čo spôsobuje zvýšenie nákladov na zabezpečenie tepelnej pohody 
oprava rozdeľovačov a zberačov tepla je potrebná z dôvodu opotrebovania počas 
doterajšej prevádzky a zabezpečnie spoľahlivého chodu pri rozdeľovaní tepla. 

2. NS Central. Čsl. armády 29 - Nákupné stredisko 
- oprava rozvodov ÚK vo výmenniku 

Stanovjsko k bodu 2: 
oprava rozvodov s nevyhnutnou výmenou armatúr a nevyhnutnou výmenou 
výtlačných čerpadiel je potrebná pre zabezpečenie tepelnej pohody v nebytových 
priestoroch 

3.ZS Centrum. Prostéjovská 33 • Zdravotné stredisko 
oprava presklenných konštrukcii okien a dveri (átrium) 

Stanovisko k bodu 3: 
vychádzajúc z veku objektu ako aj stálych sťažnosti je nevyhnutná oprava s výmenou 
okien a dverí, ktoré sú schátralé a nefunkčné. Netesnost' spôsobuje veľký únik tepla, 
čo spôsobuje zvýšenie nákladov na zabezpečenie tepelnej pohody 

4.MUČO, Kovál:ska 15. Zdravotné stredisko 
oprava povrchových náterov drevených konštrukcií 
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Stanovisko k bodu 4: 
vychádzajúc z veku objektu ako aj pripomienok nájomcov je nevyhnutné opraviť 
povrchovú úpravu drevených konštrukcii okien, ktoré sú od vplyvu počasia 
poškodené 

5.NS Dubnik. Justičná 15- Mestská policia 
-oprava rozvodov ÚK vo výmenníku a rozvodov tepla v prevádzke po odpredaji časti 

objektu 

Stanovisko k bodu 5: 
oprava rozvodov ÚK je potrebná z dôvodu vyregulovania rozvodov ÚK 
v nadväznosti na zákonné povinnosti zákona č. 65/2005 Z.z. o tepelnej energetike 
oprava rozvodov s nevyhnutnou výmenou armatúr a nevyhnutnou výmenou 
výtlačných čerpadiel je potrebná pre zabezpečenie tepelnej pohody v nebytových 
priestoroch 

6. Jazdecký areál - V!íešportový areál 
- zmluvné opravy vyplývajúce zo súhlasu MsÚ a nájomnej zmluvy 

7. NS OPAL -ll. NP 
- oprava a výmena okien a dverí, l.etapa -l. PP 5 modulov+ 5 ks okná 

Stanovisko k bodu 7: 
- vychádzajúc z veku objektu ako aj stálych sťažnosti je nevyhnutná oprava s 

výmenou okien a dverí, ktoré sú schátralé a nefunkčné. Netesnosť spôsobuje 
veľký únik tepla, čo spôsobuje zvýšenie nákladov na zabezpečenie tepelnej 

·-·-- --·-·------· 
pohody · '<. ' 

,. 
Mgr. Peter Bobko 

konateľ 

V Prešove 30.10.2015 

.. _,._ 

Ing. Jarosla~n 

konateľ 

í 



Prlloha č.2 

Plán investícií pre NP a objekty v správe PREŠOV REAL, s.r.o. na 
rok 2016 

Pre rok 2016 budú realizované tieto akcie: 

1.NS €ENTRUM- spevnené plochy 

- Splátka investície 2 x 151 500,- € 151 500,- € 

SPOLU 151500,-€ 

2. NS CENTRAL, Čsl armády 29 - ll. etapa, dokončenie 90 000,- € 

3. ZS Švábska 41/A- Rekonštrukcia objektu, zateplenie strechy 76 800,- € 

4. NS OPAL- Rekonštrukcia -ll. etapa , pokračovanie 99 000,- € 

5. Projektová dokumentácia vybraných objektov vrámci 91 912,- € 

projektu financovaného zo štrukturálnych fondov. 

6. Priemyselný park Záborské 

Dokončenie odvodňovacieho kanálu 

7. Priemyselný park Záborské 

Stavebné úpravy cestnej komunikácie a chodnikov 

CELKOM 

Ceny sú vrátane DPH 

Konverzný kurz 30,126 Sk=1€ 

V Prešove 30.10.2015 

{gr. Peter Bobko 

konater 

., 
' ; ' l .. 1 
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61 000,- € 

15 500,- € 

585 712,- € 

Ing. Jaroslav Bll%G'gan 

konater 


