
Dohoda č. 1  

o čerpaní rozpočtovej rezervy 

uzavretá podľa ustanovení čl. V. bod 5.4. zmluvy o dielo č.  OVO1-2017/000096-036 

zo dňa 12. 12. 2017 na realizáciu investičnej akcie „Rimavská Sobota OÚ, rekonštrukcia 

a modernizácia objektu.“ 

medzi 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

IČO: 00151866 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

zastúpené: Ing. Michaela Boďová, generálna riaditeľka sekcie hnuteľného a nehnuteľného 

majetku MV SR na základe plnomocenstva č. p.: KM-OPS4-2018/001604-232 zo dňa 

01.06.2018 

(ako „objednávateľ“) 

a 

CONSTRUCT s.r.o. 

IČO: 36 037 991,  IČ DPH: SK 202 008 1371 

zastúpená: Ing. Milan Podhora - konateľ 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 

6099/S 

(ako „zhotoviteľ“) 
 

Predmetom dohody je čerpanie prostriedkov z rozpočtovej rezervy, ktorá bola 

zmluvne dohodnutá vo výške 65 521,68 Eur bez DPH (t.j. 78 626,02 Eur s DPH) a určená na 

realizáciu naviac prác, ktoré vyplynú z potreby zmeny, alebo doplnenia projektovaného 

technického riešenia v priebehu realizácie diela. Naviac práce sú zdokumentované 

v stavebnom denníku a jeho prílohách a odsúhlasené zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

Rozsah naviac prác je uvedený v prílohe č. 1 „Dôvodová správa“ a v prílohe č. 

2 „Špecifikácia ceny naviac prác“ k tejto dohode. 

 

Naviac práce celkom s DPH 66 795,78 Eur 

Rozpočtová rezerva podľa zmluvy s DPH 78 626,02 Eur 

Menej práce celkom s DPH            - 8 327,14 Eur 

Čerpanie rezervy podľa tejto dohody s DPH 58 468,64 Eur 

Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH 20 157,38 Eur 
 

 Cena za dielo sa upravuje o nevyčerpanú časť rozpočtovej rezervy, t. j. na čiastku 

582 642,10 Eur s DPH. 
 

Dohoda je vyhotovená v ôsmich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ dostane 6 a zhotoviteľ  

2 výtlačky. 
 

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

V Bratislave dňa  18. 04. 2019  V Lučenci dňa   05. 04. 2019 

za objednávateľa  za zhotoviteľa 

   

 

Ing. Michaela Boďová 

generálna riaditeľka  

sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku 

 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   

 Ing. Milan Podhora 

konateľ 

 



Príloha č.1 k dohode o čerpaní rozpočtovej rezervy č. 1 

 
 
 
 

CONSTRUCT s.r.o., Vajanského 80, 984 01  Lučenec, IČO: 36037991, IČ DPH: SK2020081371, 

................................................................................................................ 
 

 

Dôvodová správa pre naviac práce 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uzavrelo dňa 12. 12. 2017 so spoločnosťou 

CONSTRUCT, s.r.o., Vajanského 80, Lučenec zmluvu o dielo č. OVO1-2017/000096-036 na 

realizáciu stavebných prác pre akciu „Rimavská Sobota OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“, 

ktorá nadobudla účinnosť dňom 21. 12. 2017. 

Uzavretá zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej  zákazky 

na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejné 

obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania  

č. 71/2016 dňa 13. 04. 2016 pod zn. 7480-WYP. 

Realizácia predmetnej akcie je spolufinancovaná na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/255 (ďalej len „NFP“) v znení jej 

neskorších dodatkov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP 

KŽP“). 

Pri realizácií stavebných prác na stavbe „Rimavská Sobota OÚ, rekonštrukcia 

a modernizácia objektu“ sa vyskytli objektívne naviac práce, ktoré neboli súčasťou súťažného výkazu 

výmer a ktorých zrealizovanie je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela. Taktiež sa vyskytli 

menej práce, ktoré je potrebné odpočítať.  

Ide o nasledovné naviac práce:   

01.01- SO -01 OÚ, SO 01.01 Architektúra  

Položky č. 1, 2, 3, 4 4a, 4b, 18, 27, 32- 35..... - odkvapový chodník 

 Nevhodné technické riešenie 

V rámci projektu je uvažované s osadením  parkového obrubníka  bez jeho ďalšej úpravy. Technický 

stav odkvapového chodníka je v súčasnosti zlý, neplní funkciu  odvádzania dažďovej vody od objektu.  

Po celej dĺžke chodníka (pozdĺž uličnej fasády) došlo k výraznému poklesu podložia (zrejme z dôvodu 

nedostatočného hutnenia a sadania terénu). Tento pokles zapríčinil odtiahnutie odkvapového chodníka 

od fasády budovy čím sa vytvorila veľká medzera, ktorou dochádza k zatekaniu zrážkovej vody do 

podložia, čo ma za následok vlhnutie soklového muriva.  V zmysle ETICS STN 730921 je nevyhnutné 

pred realizáciou zateplenia soklovej časti túto príčinu vlhnutia muriva odstrániť a to realizáciou 

nového odkvapového  chodníka aj s použitím nopovej fólie ako izolácie proti vlhkosti. Realizáciou 

odkvapového chodníka sa tiež vytvorí vhodná konštrukcia pre ukončenie celého zatepľovacieho 

systému. Zmluvný rozpočet uvažuje len s obrubníkmi a nedostatočnou výmerou kameniva. Pre 

realizáciu odkvapového chodníka je nutné previesť tieto procesy. Vybúranie stávajúceho chodníka, 

ručný odkop rastlého terénu, (v trase bolo vytýčené podzemné vedenie optickej prípojky),  ručný 

presun sute a zeminy, montáž nopovej fólie na obvodovú stenu, realizácia podkladných vrstiev zo 

štrkodrvy v hrúbke 30 cm, dovoz a montáž betónových tvárnic 50x50 cm. Betonové tvárnice boli 

vybraté ako najekonomickejšie riešenie. Ručné presuny boli realizované z dôvodu stiesnených 



 
pomerov v mieste vykonávania prác. Výmera 53,9 m – obvod objektu v mieste realizácie okapného 

chodníka, 0,30 m hrúbka štrkového lôžka, 0,55 m šírka okapného chodníka, 0,3m  šírka nopovej fóli. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Položky č. 5, 10, 23 - domurovanie ostení 

 Nesúlad medzi rozpočtom a projektom - domurovanie 

V projektovej dokumentácií sú na chodbách navrhnuté užšie okná ako sú reálne stavebné otvory , 

projekt predpokladá s domurovaním ostení, vrátane povrchovej úpravy. Toto domurovanie však nie je 

v rozpočte vykázané. Ide o okná vykázané vo výkrese č 41 označené položkou 3 – 1 ks položkou 4 – 7 

ks.  

 



 
 

Položky č. 10, 48, 49 – opravy omietok 

Okrem opráv omietok po realizácií rozvodov NN a ÚK bolo potrebné opraviť omietky v rozsahu, 

ktorý projekt nepredpokladal. Ide o zvetrané,  nesúdržné, navlhnuté omietky (po zatekaní zo strechy, 

po poruchách na rozvodoch ZTI) a chýbajúce omietky pod pôvodnými obkladmi, resp. pod tapetami. 

Taktiež bolo nutné ukončiť povrchové úpravy na parapetných murivách, po demontáži pôvodných 

radiátorov, po dobetonovaní parapetov, (v súvislosti s položkou č. 17), po domurovaní ostení (v 

súvislosti s položkou č.5). Viď podrobnejšia špecifikácia jednotlivých miestností a fotodokumentácia. 

Položky č. 9 a 10 zo ZoD nie je možné použiť, pretože ide o typ exteriérovej omietky, ktorá je v 

zmysle PD  použitá na povrchovú úpravu zateplenia stropu nad 1 PP. Skladba Z6. 

 

 

 
 

Položky č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 28 - zateplenie  

Pri realizácií zateplenia bolo nevyhnutné vykonať naviac práce z dôvodu nesúladu PD s výkazom 

výmera a tiež z dôvodu dodržiavania technologických postupov a ustanovení STN 730921 ETICS, 

k čomu nás zaväzuje článok 7.1  zmluvy o dielo. 



 
Vyrovnanie podkladu na bočných stenách jadrovou omietkou 

Vyrovnanie podkladu na bočných stenách jadrovou omietkou. Rovinnosť podkladu nezodpovedala 

požiadavkám certifikovaného technologického postupu pre zatepľovanie kontaktným zatepľovacím 

systémom ETICS STN 730921 (20mm/m).  Po vykonaní merania rovinnosti fasády bočnej steny 

medzi dvoma rohmi steny, boli zistené také miesta, ktoré by za predpokladu dodržania normou 

požadovanej rovinnosti, museli byť zateplené tenším tepelným izolantom hrúbky 120 mm, čo by malo 

nepriaznivý vplyv na energetickú bilanciu objektu. Preto bolo nutné v ploche steny vykonať 

vyrovnanie podkladu omietkou tak, aby rovinnosť mala požadovanú toleranciu, v 30% plochy 

bočných stien. 

Chýbajúce výmery zatepľovacieho systému (KZS) 

Po zameraní skutočnosti boli doúčtované chýbajúce výmery zateplení podľa hrúbok, položka 12, 13, 

14. Z týmito položkami ďalej súvisia položky pre povrchovú úpravu omietkou. 15, 16. Systém ETIC 

predpisuje aj použitie omietacích rohových a ukončovacích líšt. V projekte boli vykázané len rohové 

lišty na osteniach okenných  a dverných otvorov,  avšak chýbali rohové lišty na zvislé prvky 

vystupujúce z roviny fasády mimo okenných otvorov. V rozpočte tiež neboli vykázané ukončovacie 

APU lišty,  ktorými sa ukončuje omietka pri kontakte s výplňovými konštrukciami. 20, 22. Objekt SO 

01 je dilatačne oddelený od vstupného vestibulu, preto v zateplení bolo nutné použiť dilatačný profil, 

položka č. 21. 

Ochranná sieť lešenia 

V zmysle požiadavky ETICS je potrebné počas realizácie zabezpečiť ochranu pred  klimatickými 

vplyvmi medzi ktoré patrí aj ochrana pred priamym slnečným žiarením. Pre dodržanie 

technologického postupu je nevyhnutné montovať  ochrannú sieť, ktorá zabezpečí tienenie v mieste 

realizácie výstužnej a povrchovej vrstvy kontaktného zatepľovacieho systému. Táto položka nie je 

súčasťou položky lešenia, ale je samostatnou položkou. Sieť bola počas realizácie povrchových úprav 

zateplenia použila vo výmere lešenia.  

 

 

 



 
 

Osekanie ostení 

Prisekanie brizolitovej omietky vonkajších ostení 

okien a dverí bolo nevyhnutné vykonať jednak 

z dôvodu toho, že vo veľa prípadoch nebola 

súdržná s podkladom a pri demontáži pôvodných 

okien dochádzalo k jej vypadávaniu. Ďalší 

problém spôsobovala jej hrúbka. V prípade, že by 

brizolitová omietka zostala na ostení jej hrúbka 

znemožní realizáciu  navrhnutého zateplenia 

ostenia v požadovanej hrúbke. Výška ostenia je 

2,8m. 

Vzhľadom na špecifickú geometriu fasády, by 

následne nebolo možné realizovať bočné 

zateplenie priebežných medziokenných pilierov.  

Došlo by k vytvoreniu kontinuálnych zvislých 

tepelných mostov, čo by malo vplyv zvýšenie 

energetickej náročnosti  a teda na merateľné 

ukazovateľ projektu.  Okrem toho by dochádzalo 

v pripájacej škáre okna k neprípustnej kondenzácií 

, čo by postupne prispievalo k poruchám 

a degradácií detailu napojenia okna na obvodovú stenu. Ďalším významným dôvodom na odstránenie 

brizolitových omietok z ostenia okien je aplikácia tesniacich pások  okien. Na pôvodný brizolit nie je 

možné realizovať prilepenie exteriérovej tesniacej pásky.  

Položky č. 8, 9,  17, 29, 30 -35 - oprava parapetných múrov po demontáži okien 

Pred demontážou okien bolo v niektorých prípadoch nutné odsekať jestvujúci parapet (liate terazzo), 

počas demontáže parapetov a následne okien dochádzalo k vypadávaniu väčších častí parapetného 

muriva. Z tohto dôvodu museli byť chýbajúce časti vyplnené betónovou mazaninou vkladanou do 

debnenia. Táto úprava sa realizovala na počte 179 okien z celkového počtu 228 ks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Položky č. 24, 25, 2 6, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 - strecha 

Vybúranie vyrovnávacieho schodiska 

Na streche bolo realizované vyrovnávacie schodisko, ktoré slúžilo ako prístup do strojovne výťahu. 

Výškový rozdiel medzi  strechou pred zateplením a podlahou strojovne výťahu bol cca 600 mm. Po 

zateplení strechy došlo k zvýšeniu jej úrovne tak, že vyrovnávacie schodisko stratilo svoje 

opodstatnenie. Z pôvodných 4. stupňov zostalo vyčnievať nad úroveň strechy len cca 1,5 stupňa. 

Položka č. 25 predstavuje podestu schodiska a položka 26 podkladné vrstvy pod podestou. 

Schodisko je potrebné odstrániť: 

- Z dôvodu jeho nepotrebnosti- navyšujeme rozdiel výšky strešnou izoláciou 

- Z dôvodu komplikovanosti realizácie hydroizolácie –na vyčnievajúcej časti schodiska  

vznikali kúty, rohy, úzke priestory , kde nebolo možné zodpovedne zrealizovať hydroizolačný 

povlak  

- Schodisko svojou plochou predstavovalo tepelný most. Takýto tepelný most má výpočtom 

preukázateľný  vplyv na zvýšenie energetickej náročnosti budovy to znamená , že sa prejaví 

zhoršením merateľných ukazovateľov. 

Projekt navrhuje zvýšenie úrovne atík z dôvodu zateplenia strešného plášťa. Pred nadbetónovaním atík 

je potrebné z pôvodnej atiky odstrániť okrem oplechovania aj pôvodnú povlakovú krytinu, v takom 

rozsahu (šírka 0,5m), aby bol zabezpečený minimálny technologický priestor pre ďalší postup 

stavebných prác (debnenie, betonáž, odbebnenie nového atikového muriva). Taká položka vo výkaze 

výmer nie je. Vo výkaze výmer chýba tiež výmera novej povlakovej krytiny. Ide o výmeru tvorenú 

vodorovnou rovinou atiky.   Táto výmera vychádza zo systémového detailu realizácie atiky, ktorý je 

predpísaný výrobcom strešnej krytiny. Projektovaný detail nespĺňa požiadavky systémového riešenia 

krytiny. Zvýšenej výmere povlakovej krytiny prislúcha kotviaci materiál. V projekte tiež chýba 

riešenie na rozšírenie vodorovnej roviny atiky z dôvodu rozšírenia po zateplení obvodovej steny. Bola 

navrhnutá montáž OSB dosky, ktorá vytvorí dostatočne pevný a stabilný podklad pre kotvenie 

oplechovania.  Šírka atiky je tvorená normou stanoveným okapovým nosom na strane fasády cca 50 

mm, polystyrénom na strane fasády 150 mm, konštrukciou atiky 300 mm polystyrénom zo strany 

strechy 100 mm a okapovým nosom na strane strechy 20 mm. 

V rámci výkazu výmer chýbal nový strešný výlez pre výstup na strechu. Položka 45 obsahuje potrebné 

stavebné úpravy pre osadenie výlezu. Bolo potrebné nadmurovanie, zvýšenie šachty pre strešný výlez 

o výšku novej tepelnej izolácie strechy, ktoré sa previedlo debniacimi tvárnicami. 

 

 

 



 
Položka č. 44- klampiarske konštrukcie 

Nesúlad medzi rozpočtom a projektom – klampiarske konštrukcie 

Vzhľadom na charakter fasády objektu  je potrebné oplechovať vodorovné rímsy , ktoré sú vytvorené 

v spodnej časti parapetného muriva  (v styku parapetného muriva so stropnou konštrukciou) pod 

každým oknom.  V rozpočte nie je vykázaná dostatočná výmera týchto  klampiarskych prvkov. 

 

Položka č. 47 – výplne otvorov 

Zábradlie francúzskych okien 

V projekte sú navrhnuté zábradlia francúzskych okien (na štítových stenách). Výkaz výmer však túto 

položku neobsahuje. Rozpočet projektu neobsahuje zábradlia francúzskych okien na štítových 

fasádach objektu. Zábradlia sú v projekte  navrhnuté so sklenou farebnou výplňou.  

 

 

Časť:    - SO 01. 02 Elektroinštalácia a bleskozvod 

Rezanie drážok, frézovanie 

Z technologické hľadiska rezanie drážok je prevádzané strojne (presné ohraničenie rýh na potrebný 

rozmer a hĺbku, výhodnejšie riešenie pre ďalšiu úpravu povrchov), po vyrezaní sa pristúpi k  

vysekaniu drážok a následným činnostiam. Položka rozpočtu rieši len vysekanie rýh, otvorov pre 

krabice. Rezanie drážok bolo použité preto, lebo pri ručnom sekaní v priečkach a stenách 

z dierovaných tehál dochádza k rozsiahlemu poškodeniu konštrukcií. 

 

 

 



 
 

Nadstavenie podpery bleskozvodov 

 

Túto úpravu si vyžiadala zmena technických noriem , ktorá zmenila požiadavku na odstupové 

vzdialenosti vodiča od povrchu priľahlej konštrukcie (od krytiny, od zateplenia). V projekte navrhnuté 

podpery túto vzdialenosť nespĺňali, preto bolo potrebné zrealizovať ich nadstavenie.  

 

 

 

 

 

Demontážne práce  

Rozpočet tiež neráta s demontážnymi prácami, demontáž jestvujúceho bleskozvodu, demontáž 

jestvujúcich svietidiel, ktoré sú dopočítané v súlade s výkazom hodín priebežne vedeným v stavebnom 

denníku a spätná montáž jestvujúcich svietidiel. Svietidlá sa demontovali a po stavebných úpravách sa  

montovali späť. 

 
 



 
Rozpočet neuvažuje s demontážou elektroinštalácie v suteréne, čiže 1. PP, ktorá bola prevedená na 

povrchu.  

SO 01.03 Ústredné vykurovanie 

Nesúlad projektovej dokumentácie s rozpočtom 

V rozpočte ústredného vykurovania nie je uvažované so závesným systémom pre držiaky rúr a s tým 

súvisiace  položky ako kotevný materiál a montáž.  Chýba tiež 12 ks guľových ventilov na päte každej 

stupačky. Realizáciu prestupov pre rozvody ÚK, osekanie rúr pri demontáži, následná relevantná 

úprava prestupov nových rúr bola doplnená položka.  

 

 

 
 

 

 



 
 

SO 02- 02 Bezbariérový vstup 

SO 02.03 Elektroinštalácia – pre SO- 01 

Dozbrojenie rozvádzača RS  - elektromerový rozvádzač 

Projektová dokumentácia rieši rozvod elektriky od hlavného elektromerového rozvádzača. Ten mal 

podľa PD zostať pôvodný s jedným meraním. V skutočnosti je však budova rozdelená na tri 

fakturačné  merania, každé meranie má svoje istenie. Budova bola rozdelená nerovnomerne, jedno 

meranie – istenie pokrývalo väčšiu časť budovy, druhé menšiu časť budovy.  V budove sú nové 

prívodné káble pre podružné rozvádzače, na každom poschodí, ktoré bolo treba zapojiť rovnomerne 

podľa príkonov rozdeliť na jednotlivé merania spotreby. Na riešenie bol prizvaný projektant PD časť 

elektro, ktorý po konzultácii navrhol riešenie, zmena č. 1- elektro, v zmysle ktorej boli precenené 

naviac práce. Rozvádzač má navrhnuté nové vnútro, rošt, zbernice, istiace prvky v zmysle PD zmena, 

kde je zohľadnená táto skutočnosť. 
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Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

RSOU

Rimavská Sobota OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu 

48 723,87

0,00

EUR 58 468,64

20,00% 65 501,76 9 744,77

20,00% 0,00
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Kód: RSOU

Stavba:

Miesto: Rimavská Sobota OÚ Dátum:

Objednávateľ: Min. vnútra SR Projektant:

Zhotoviteľ:  CONSTRUCT, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,000,00

0,00

58 468,65

48 723,87 58 468,65

0,000,00

0,00

1 533,831 278,19

5 809,884 841,57

56 934,8247 445,68

 

0,000,00

03 SO-03 Bezbariérové WC

0,000,0003.01 SO-03.01 Architektúra

03.04 SO-03.04 Vzduchotechnika

03.02.1 SO-03.02 Zdravotechnika

0,000,0003.03 SO-03.03 Elektroinštalácia

48 723,87

0,00

02 SO-02 Bezbariérový vstup

0,000,0002.01 SO-02.01 Architektúra

02.02 SO-02.02 Elektroinštalácia

1 533,831 278,1902.03 SO-02.03 Elektroinštalácia - pre SO-01

01 SO-01 OÚ

49 721,6341 434,6901.01 SO-01.01 Architektúra

01.02 SO-01.02 Elektroištelácia a bleskozvod

1 403,301 169,4201.03 SO-01.03 Ústredné kúrenie

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rimavská Sobota OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu 
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