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Číslo: 22 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17.09.2018  

 

 

Názov materiálu: Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične, Základná škola, Pribinova 34, 

Trebišov 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa  

 - príloha č.1 – stanovenie postupu verejného obstarávania 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

1. verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác iných 

ako bežne dostupných na trhu s názvom „Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične, 

Základná škola, Pribinova 34, Trebišov – stavebné práce“, s predpokladanou hodnotou 

zákazky 61 761,00 EUR bez DPH, 74 113,00 EUR s DPH, podľa prílohy č. 1 tohto 

uznesenia. 

2. rezervovanie finančných prostriedkov v prebytku rozpočtu mesta na rok 2019 na 

spolufinancovanie investičnej akcie v objeme 14 823,00 EUR, 

3. záväzok po ukončení verejného obstarávania – prostredníctvom rozpočtovej zmeny 

v priebehu roka 2019 – presunúť finančné prostriedky z prebytku rozpočtu do výdavkovej 

časti rozpočtu mesta na rok 2019 na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia strechy 

a osvetlenia telocvične, Základná škola, Pribinova 34, Trebišov“ v objeme najviac 14 823,00 

EUR s DPH. 

 

Výška celkových oprávnených výdavkov:   74 113,00 EUR s DPH 

Výška žiadaného finančného príspevku:   59 290,00 EUR s DPH 

Výška spolufinancovania:       14 823,00 EUR s DPH 

Spôsob spolufinancovania projektu:     vlastné zdroje 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Martina Dembická, referentka pre regionálny rozvoj 

  oddelenie výstavby a majetku 

 

 

V Trebišove, dňa 11.09.2018  

predkladateľ 



 
 

Dôvodová správa    

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), 

vyčlenilo dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 

formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. 

Mesto Trebišov sa zapojilo do danej výzvy s projektom „Rekonštrukcia strechy a osvetlenia 

telocvične, Základná škola, Pribinova 34, Trebišov“.  

Dňa 11.09.2018 ministerstvo zverejnilo na svojej webovej stránke
1
 zoznam podporených žiadostí, 

medzi ktoré patrí aj mesto Trebišov. Ministerstvo schválilo požadovanú výšku dotácie, t.j. 

59 290,00 EUR. 

Podmienkou poskytnutia podpory je spolufinancovanie mesta maximálne vo výške 14 823,00 EUR. 

Termín zúčtovania poskytnutej dotácie na kapitálové výdavky je do 31. decembra 2020. 

V rámci činnosti sa budú realizovať tieto aktivity: 

A. Rekonštrukcia osvetlenia telocvične 

B. Rekonštrukcia strechy (zmena tepelnoizolačných vlastností): 

- strecha nad telocvičňou 

- šatňa nad telocvičňou 

Návrh technického riešenia 

Pre výraznú deformáciu pôvodného hydroizolačného systému strešného plášťa navrhujeme fóliový 

systém.  

- na základe súčasného stavu strešného plášťa doporučujeme pôvodnú hydroizoláciu ponechať, 

- odstrániť zvetrané a poškodené vrstvy hydroizolácie, 

- zvlášť zavlhlé miesta doporučujeme otvoriť nadvihnutím lepenky a po vysušení vrstiev 

strešného plášťa vrátiť lepenku do pôvodného stavu  s následným prelepením poškodených 

miest, 

- previesť vyčistenie strešných vtokov, 

- uvedenú strechu doporučujeme zatepliť, nakoľko tepelnoizolačné vrstvy v pôvodnom strešnom 

plášti chýbajú. Zateplenie navrhujeme zo strešného stabilizovaného polystyrénu v celkovej 

hrúbke 200 mm, 

- ako hydroizolačnú fóliu navrhujeme PVC fóliu hr. 1,5 mm, ktorá bude celoplošne rozvinutá na 

vodorovnej ploche strechy a na atikových stenách. Fólia bude kotvená do nosnej strešnej 

konštrukcie kotvami, 

- oplechovanie atiky navrhujeme previesť z pofóliovaného plechu r.š. 350 mm. 

 

Výška celkových oprávnených výdavkov na Rekonštrukciu strechy 

 a osvetlenia telocvične,  ZŠ, Pribinova :     74 113,00 EUR s DPH 

Výška žiadaného finančného príspevku :     59 290,00 EUR s DPH  

Výška spolufinancovania :       14 823,00 EUR s DPH 

Spôsob spolufinancovania projektu :      vlastné zdroje 

 
 
V Trebišove, dňa 11.09.2018 

 
Spracovala: Mgr. Martina Dembická, referentka pre regionálny rozvoj 

  oddelenie výstavby a majetku  

 

                                                           
1
 https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-

telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-

rok-2018/ 

https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2018/
https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2018/
https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2018/


 
 

Príloha č.1 

Stanovenie postupu verejného obstarávania 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : Mesto Trebišov 

  M.R. Štefánika 862/204 

075 25 Trebišov 

 

2. Predmet zákazky : 

Názov zákazky: Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične, Základná škola, Pribinova 

34, Trebišov – stavebné práce 

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotu na uskutočnenie stavebných prác iných ako bežne 

dostupných na trhu 

Typ zmluvy: zmluva o dielo 

 

3. Opis predmetu zákazky : 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične ZŠ na Pribinovej ulici v 

Trebišove, ktorá pozostáva zo stavebných prác uvedených v technickej správe, ale len v rozsahu 

predloženého výkazu výmer.  

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 61 761,00 EUR 

Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác bola určená na základe údajov 

získaných iným vhodným spôsobom a to z rozpočtu stavebných prác. Predpokladaná hodnota 

zákazky je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky. 

 

5. Zatriedenie zákazky podľa dostupnosti na trhu : 

Pri tejto zákazke ide o uskutočnenie stavebných prác vykonaných podľa špecifických a jedinečných 

požiadaviek verejného obstarávateľa. Na základe uvedeného verejný obstarávateľ považuje túto 

zákazku za inú ako bežne dostupnú na trhu. 

 

6. Zatriedenie zákazky podľa finančných limitov : 

Na základe stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky je táto zákazka na uskutočnenie stavebných 

prác iných ako bežne dostupných na trhu zaradená podľa zákona o verejnom obstarávaní do 

zákaziek s nízkymi hodnotami. 

 

7. Postup pri zadávaní zákazky : 

Pri zadávaní tejto zákazky verejný obstarávateľ postupuje podľa Smernice upravujúcej postup pri 

zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, ktorá v takomto prípade stanovuje postup na základe 

prieskumu trhu s využitím Výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

 

8. Lehota dodania predmetu zákazky : 

Do 60 dní od účinnosti zmluvy o dielo 

 

9. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk : 

Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. 

 

10. Financovanie predmetu zákazky : 

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky a z prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného 

styku. 

 

V Trebišove, dňa 11.09.2018 

Spracovala: Mgr. Martina Dembická, referent pre regionálny rozvoj 


