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Názov materiálu 

Schválenie zapojena sa do projektu: Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu verejných 
historických a pamiatkovo chránených budov – Rekonštrukcia Mestského 
úradu v Podolínci. 
          
 

Dôvodová správa 

V rámci plánu obnovy bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí 
o dotáciu na rekonštrukciu historických a pamiatkovo chránených budov. 
V mesiaci október 2022 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Ponuku predložili tri subjekty kde 
najnižšiu cenu predložila spoločnosť RG ATELIÉR s.r.o. Stará Ľubovňa 
s cenou 48 000 Eur. Druhá ponuka bola vo výške 48 960 Eur a tretia 
v poradí 52 800 Eur. Výzva na predloženie ponúk v časti uzatvorenie 
zmluvy bola podminená schválením výdavku na predmet zákazky 
Mestským zastupiteľstvom vo výške víťaznej ponuky. Nakoľko je 
v súčasnosti zbytočné presúvať finančné prostriedky v rámci rozpočtu na 
tento účel navrhujeme prijať uznesenie ktoré je uvedené v návrhu. 
Informácie o proejkte: 
,,Obnova kultúrnej pamiatky Mestského úradu v Podolínci,,  
a) stupeň PD – realizačná dokumentácia, 
b) termín dodania – 90 dní odo dňa podpisu zmluvy o dielo, 
c) rozsah PD: 
- zlepšenie tepelnoizolačných vlastností fasády formou termo omietok, 
- oprava sokla, 
- zlepšenie vlastností okien buď formou nových okien alt. ich 
reštaurovanie prípadne vloženie ďalšieho kusu okna pred jestvujúce 
vrátane výmeny/obnovy parapetov, 
- zateplenie podkrovného priestoru s tým súvisiaca rekonštrukcia strechy 
(výmena zatečených prvkov krovu, osadenie poistnej hydroizolácie a 
následne nová krytina), 
- obnova svetelných, zásuvkových a dátových rozvodov (vrátane 
svietidiel), 
- rekonštrukcia vykurovania s tým že by sa uvažovalo teplovodné 
vykurovanie so zdrojom pomocou plynového kotla, 
- obnova povrchov stien, stropov a podláh, 
- bleskozvod a uzemnenie, 
- drenáž a odvodnenie v okolí budovy. 
Predpokladaný rozpočet stavby cca nie je stanovený (po zhtovení PD). 
Financovanie 100% (okrem neoprávnených výdavkov). 

Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy na predkladanie 
žiadostí o dotáciu na rekonštrukciu historických a pamiatkovo 
chránených budov z Plánu obnovy s názvom projektu: ,,Obnova 
kultúrnej pamiatky Mestského úradu v Podolínci,, 

- podpis zmluvy o dielo so spol. RG ATELIÉR s.r.o. Stará Ľubovňa, 
na základe výsledkov verejného obstarávania v sume 48 000 
Eur s DPH a s vyčlenením finančných prostriedkov na predmet 
projektu v r. 2023. 
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