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Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk 

Špecifikácia predmetu zákazky 
 
Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie, ktorá rieši zníženie 

energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Kobeliarovo. Jedná sa o dvojpodlažnú 
budovu na adrese Kobeliarovo 21, ktorá nie je nijak zatepľovaná a je vykurovaná drevom. 

 

Obr. 1 a 2: Materská škola v obci Kobeliarovo 
 
Budova materskej školy sa nachádza v obci na parcelnom čísle KN-C 34/1 a výmera jej 

podlahovej časti je 249 m2. Materská škola má dve podlažia, každé z nich má vysoké stropy. 
Okná a dvere, t. j. výplne otvorov na materskej škole boli vymenené v snahe predchádzať úniku 
tepla z budovy. Vnútorné zariadenie v budove menené nebolo. Budova je vykurovaná 
z keramických kachlí alebo krbových pecí v jednotlivých miestostiach, kde je nutné kúrenie 
drevom. Elektroinštalácia nebola menená, podlaha ani stropy nie sú zateplené. Na budove bola 
vymenená strecha a zabezpečenie proti bleskom. 

Projektová dokumentácia bude slúžiť ako podklad a dokument na získanie stavebného 
povolenia, resp. ohlásenie drobnej stavby. Vyhotovenie projektovej dokumentácie bude 
zmluvne ošetrené tak, aby poskytnutie služby projekcie bolo ukončené až vtedy, keď bude 
získané stavebné povolenie, resp. realizátor je povinný poskytnúť súčinnosť pri získavaní tohto 
povolenia či ohlásenia. 

Medzi hlavné časti riešenia projektovej dokumentácie a hlavné stavebné objekty patrí 
najmä: 

 výmena ústredného vykurovania a rozvodov tepla; 

 výmena elektroinštalácie; 

 zateplenie stropu; 

 zateplenie podlahy; 
 zateplenie obvodov. 
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Súčasťou predmetu zákazky bude: 
1. vyhotovenie projektovej dokumentácie, ktorá bude obsahovať: 

a. sprievodnú správu; 
b. súhrnnú technickú správu; 
c. projekciu jednotlivých stavebných objektov (definované vyššie), ktoré 

prispejú k zníženiu energetickej náročnosti budovy 
2. výkaz-výmer pre účely verejného obstarávania pre každý zo stavebných 

objektov; 
3. rozpočet potrebný na celkové zníženie energetickej náročnosti budovy. 

Ideál je dosiahnuť energetickú účinnosť budovy na úroveň A0 (budova s takmer 
nulovou spotrebou energie), nakoľko sa však jedná o historickú budovu so špecifickými 
charakteristikami, verejný obstarávateľ pripúšťa aj energetickú účinnosť na úrovni A1 
(ultranízkoenergetická budova), pokiaľ zároveň v súhrnnej technickej správe nemožnosť 
dosiahnuť vyššiu energetickú triedu projektant odôvodní. Táto skutočnosť a možnosť navrhnúť 
opatrenia na energetickú účinnosť bude reflektovaná aj v energetickom audite k budove. Pokiaľ 
projektant nebude môcť plne implementovať závery energetického auditu, resp. dôjde k zmene 
energetickej účinnosti oproti záverom energetického auditu, danú skutočnosť musí v správach 
k projektovej dokumentácii opäť reflektovať a odôvodniť. 

 


