


 

 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V  LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE  

 
M ES TS K É HO  Z AS T U P I T E Ľ ST V A  

 
zo dňa 28.03.2019 číslo     /2019 

 

K bodu:   Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o.,   
               pri rekonštrukcii  futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši  
               a o potrebe dofinancovania konečných úprav  a vybavenia vybudovaných   
               priestorov 
  
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

I. konštatuje, že 

a) v súlade so všetkými prijatými uzneseniami Mestského zastupiteľstva  v Liptovskom Mikuláši  
počnúc rokom 2017 sa tieto v plnej miere napĺňajú a rekonštrukcia futbalového štadióna MFK 
postupuje podľa  Podnikateľského plánu, schváleného  uznesením č. 99/2017. 

b) vysúťažená cena na rekonštrukciu futbalového štadióna je 1 224 999,11 eur a dodávateľom 
stavby na základe zmluvy o dielo je spoločnosť  AKORD Stavby, s.r.o., Námestovo, dodatkom 
č. 1 bola zmluva navýšená o nevyhnutné práce naviac v sume 6 050 eur,  

c) na stavbe už bolo preinvestovaných a dotačne zúčtovaných  1 007 618,87 eur a ukončená 
stavebná časť (západná tribúna, stavebné objekty) už bola skolaudovaná, v štádiu zúčtovania 
je faktúra vo výške 147 395,10 eur, hodnota diela celkom je 1 155 011,97 eur, zostáva zúčtovať 
69 987,14 eur. 

d) počas rekonštrukcie z objektívnych dôvodov vyplynula potreba naviac prác u 7 stavebných 
objektov (SO,  (celkom projektovaných  67 SO) v úhrnnej výške 104 332,35 eur bez DPH. Táto 
suma je zdokumentovaná a už bola znížená úhradou faktúry zo zdrojov MŠZ s.r.o. vo výške 
6 050 eur, takže na dofinancovanie stavby je potrebných 98 282,35 eur bez DPH,  

e) v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. môže byť vysúťažená cena 
navýšená o 15%, čo v prípade vysúťaženej sumy 1 224 999,11 eur predstavuje sumu 183 750 
eur,  

f) zmluvu  o dielo možno meniť dodatkami počas jej trvania bez nového verejného obstarávania 
vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku 
na uskutočnenie stavebných prác – tento postup je dodržaný, stavebné práce naviac v sume 
104 332,35 eur predstavujú 8,34% zo zmluvnej ceny, 

g) vybavenie novovybudovaného interiéru a rekonštruovaného exteriéru je potrebné riešiť ako 
samostatnú oblasť s rozpočtovým nákladom 66 500  eur bez DPH, v tom odpisovaný majetok 



 

 
 

s jednotkovou obstarávacou cenou nad 1 700 eur za 39 200 eur, neodpisovaný („drobný“) 
majetok 27 300 eur. 

 

II. berie na vedomie 

predloženú Informatívnu správu o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o, pri      
rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran, o priebehu prác a ich financovania  a o potrebe 
dofinancovania stavby a jej dovybavenia. 
 

III. schvaľuje  
a) prijatie  úveru od  Všeobecnej úverovej banky, a.s.   v sume 165 000 eur obchodnou 

spoločnosťou Mestské športové zariadenia, s.r.o., so sídlom Mestský úrad Liptovský Mikuláš, 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 51 317 290 na dofinancovanie rekonštrukcie 
futbalového štadióna – naviac stavebné práce a dovybavenie štadióna Mestského futbalového 
klubu Tatran Liptovský Mikuláš, nachádzajúceho sa v Liptovskom Mikuláši na Smrečianskej ulici 
v k.ú. Okoličné., 

b) ručenie za úver majetkom Mestských športových zariadení, s.r.o. – rovnakým majetkom, 
ako pri splácanom úvere, ktorý bol prijatý od VÚB, a.s. vo výške 375 000 eur, t.j.:  parc. č. KN-C 
774/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, parc. č. KN-C 773/214 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3 724 m2 (LV č. 631), parc. č. KN-C 774/4 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 12 286 m2, KN-C 774/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 419 m2, podľa 
geometrického plánu č. 44523106 – 17/2017 zo dňa  27. 12. 2017 (pozemky spolu vo výmere  
23 441 m2) v hodnote 876 496,38 EUR podľa znaleckého posudku č. 4/2018 zo dňa 19. 01. 
2018 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom Neumannom a ručenie blankozmenkou 
Mestských športových zariadení, s.r.o. a pohľadávkami z účtu Mestských športových zariadení, 
s.r.o., 

c) navýšenie dotácie pre MFK zo strany mesta ako garanta realizácie projektu vo výške nájmu za 
areál futbalového štadióna vo výške 22 000 eur ročne, t.j. 75 000 ročne  s mesačnou splatnosťou 
po dobu do splatnosti úverov v 06/2028. 

 

IV.        odporúča  
      primátorovi mesta a  konateľom Mestských zariadení s.r.o.  

             zabezpečiť úkony spojené s prijatím úveru a jeho splácaním. 
 

 

 

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 
 

    
                  Dátum podpisu uznesenia:         2019 
 

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

 
 



 

 
 

Dôvodová správa 
 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa možnosťou a ďalej prípravou podmienok na uskutočnenie 

modernizácie futbalového štadióna MFK Tatran začalo zaoberať už vo februári 2017 a do súčasnej doby  boli 

splnené všetky úlohy, vyplývajúce z legislatívy a z uznesení, prijatých MsZ (uznesenia č. 18/2017, 99/2017, 

19/2018, 34/2018, 53/2018).  Rekonštrukcia futbalového štadióna MFK Tatran je zabezpečovaná podľa 

časového harmonogramu a v súlade so schváleným podnikateľským plánom Mestských športových 

zariadení, s.r.o.  
 
Pre sprevádzkovanie futbalového štadióna a jeho zázemia je potrebné dofinancovanie vo výške 165 000 

eur,  avšak MŠZ, s.r.o. ešte nemá akumulované vlastné  investičné zdroje,  financovanie reazovala po 

schválení v MsZ formou úveru vo výške 375 000 eur, preto sa s požiadavkou o dofinancovanie investície   

uchádza u svojho zakladateľa a  90%-ného spoločníka – Mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je v súlade 

s prijatým Memorandom.  

 

Dofinancovanie je potrebné doriešiť a schváliť do konca marca 2019, v súlade so zmluvnými a  dotačnými 

podmienkami (mesto získava   prostredníctvom  MŠZ, s.r.o. navýšenie majetku o  750 000 eur z dotačných 

zdrojov SFZ).  

 

V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.môže byť vysúťažená cena navýšená 

maximálne do o 15%, čo v prípade vysúťaženej sumy 1 224 999,11 eur predstavuje sumu 183 750 eur. 

Dodatkom č.1  k Zmluve o dielo bola odsúhlasená i uhradená hodnota prác naviac vo výške   6 050 eur, 

zostávajúca maximálna  čiastka navýšenia predstavuje sumu 177 700 eur, pričom na dofinancovanie 

stavebnej časti je potrebná suma 137 500 eur (v tom stavebné práce 104 332,35 eur, exteriérové 

a interiérové vybavenie s obstarávacou sumou vyššou ako 1 700 eur (investičný náklad) v cene podľa 

prieskumu do  39 200 eur.  Na exteriérové a interiérové vybavenie s obstarávacou sumou nižšou ako 1 700 

eur je potrebná suma 27 300 eur. 

 

Navrhované financovanie formou úveru súvisí s nárokmi a riešeniami  pre dofinancovanie školských kuchýň 

z vlastných   finančných rezerv a úspor mesta, nakoľko sa jedná o zákonnú povinnosť. Riešenie musí byť 

nájdené do začiatku školského roka, t.j. do septembra 2019. Celkový investičný dlh v tejto oblasti sa pohybuje 

v sume cca 1 000 000 eur.  

 

Na základe predloženej informatívnej správy a priložených podkladov Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom 

Mikuláši  pristúpilo k prerokovaniu spôsobu dofinancovania investičnej akcie – Rekonštrukcia futbalového 

štadióna MFK Tatran. 

 
 
 



 

 
 

Informatívna správa 
o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o.,   pri rekonštrukcii  futbalového 
štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši  a o potrebe dofinancovania konečných 
úprav  a vybavenia vybudovaných   priestorov 

 
Uznesením  Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 18/2017 zo dňa 24.marca 2017 bolo 
schválené: 
 
1. prijatie ponuky dotácie zo strany Slovenského futbalového zväzu na spolufinancovanie  
    modernizácie mestského futbalového štadióna vo výške 750 000 eur (dotácia v plnej výške vstúpi 
    do obstarávacej ceny rekonštruovaného štadióna a navýši majetok spoločnosti). 
2. Prijatie ponuky finančného príspevku od MFK Tatran vo výške 125 000 eur na spolufinancovanie  
    modernizácie mestského futbalového štadióna formou účasti v spoločnej obchodnej spoločnosti. 
3. Memorandum  o spolupráci medzi mestom Liptovský Mikuláš a Mestským futbalovým klubom   
    Tatran Liptovský Mikuláš o spoločnom financovaní  modernizácie mestského futbalového   
    štadióna mesta Liptovský Mikuláš v lokalite k.ú. Okoličné – Podbreziny. 
 
Označeným  uznesením  bolo  primátorovi mesta  odporučené za účelom zabezpečenia modernizácie 
mestského futbalového štadióna pripraviť podklady pre založenie obchodnej spoločnosti, prostredníctvom 
ktorej bude riešené financovanie modernizácie i budúce prevádzkovanie prislúchajúcej časti futbalového 
štadióna mesta Liptovský Mikuláš so zmluvným prepojením MŠZ s.r.o. a MFK Tatran.  Pre zabezpečenie 
tejto úlohy primátor mesta uložil prednostke mesta vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá sa ďalej zaoberala 
všetkými potrebnými prípravami.  
 
Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 14.decembra 2017 uznesením  č. 99/2017 schválilo založenie 
obchodnej spoločnosti  s obchodným menom  Mestské športové zariadenia, s.r.o., s 90 %  účasťou mesta 
Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, spoločenskú zmluvu,  vklad do 
základného imania vrátane zdroja jeho financovania, konateľov spoločnosti  a podnikateľský   plán 
spoločnosti.  
 
Ďalším uznesením č. 19/2018 dňa 15.2.2018 MsZ schválilo vklad majetku do obchodného imania 
spoločnosti MŠZ a čerpanie úveru v sume 375 000 eur obchodnou spoločnosťou MŠZ, vrátane ručenia za 
tento úver a zaviazalo mesto zabezpečiť financovanie  zvýšených nákladov MFK Tatran v nasledujúcich 
rozpočtových rokoch, ktoré vyplynú z nových zmluvných vzťahov po vzniku spoločnosti MŠZ, s,r.o. Zároveň 
odporučilo primátorovi mesta zabezpečiť v spolupráci s druhým spoločníkom vykonanie všetkých právnych 
úkonov v obchodnej spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o. súvisiacich s vkladom majetku do 
spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o. a s čerpaním úveru v sume 375 000 eur.  
 
Uznesením  č. 53/2018 bola prijatá informácia o postupoch MŠZ, s.r.o. pri príprave rekonštrukcie 
futbalového štadióna MFK Tatran Liptovský Mikuláš, bolo schválené naplnenie podnikateľského plánu MŠZ, 
prijatie úveru vo Všeobecnej úverovej banke a ručenie za tento úver, ako aj prenájom majetku MŠZ, s.r.o. 
futbalovému klubu MFK Tatran a prednostné splácanie úveru MŠZ, s.r.o. z príjmov za prenájom majetku.  
 
Konatelia spoločnosti v spolupráci s odbornými pracovníkmi mesta zabezpečili a i naďalej zabezpečujú  
všetky úlohy, ktoré vyplynuli nielen z uznesení MsZ, schváleného podnikateľského plánu, ale  aj zo zmlúv a 
z ustanovení  legislatívy. V súlade s uznesením MsZ  bola podaná informácia o postupe, zabezpečených 
úkonoch a ďalších plánovaných krokoch. Informácia bola predložená a prerokovaná v Mestskom 
zastupiteľstve dňa  21. 6. 2018 a MsZ prijalo uznesenie č. 53/2018, ktorým schválilo naplnenie 
podnikateľského plánu MŠZ vo vzťahu k financovaniu spoločnosti tak, ako boli veci odsúhlasené 
a upresnené v predchádzajúcich krokoch. Zároveň odporučilo primátorovi mesta v rozpočte mesta počnúc r. 
2018 až do doby ukončenia splácania úveru vo výške 375 000 eur každoročne rozpočtovať dotáciu pre MFK 
Tatran, zohľadňujúcu i výšku zmluvne dojednaného nájmu za pozemok areálu futbalového štadióna – toto 
odporúčanie bolo naplnené i v rozpočte na rok 2019. V prípade schválenia dofinancovania stavby je 
potrebné v roku 2019 navýšiť dotáciu 8 500 eur a od roku 2020 až 2028 každoročne o 22 000 eur.  MsZ ďalej 
odporučilo prostredníctvom konateľov spoločnosti MŠZ, s.r.o.  počnúc r. 2018 až do doby ukončenia 
splácania úveru vo výške 375 000 eur zabezpečiť, aby boli príjmy z nájmu každoročne použité prioritne na 



 

 
 

splácanie úveru a úrokov vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. MŠZ, s.r.o. v súlade so zmluvnými 
podmienkami začalo so splácaním úveru od januára 2019 – tak ako odporúča MsZ.  
 
V súlade s výsledkami verejného obstarávania a vysúťaženej sumy 1 224 999,11 eur bola uzatvorená 
zmluva o dielo s dodávateľom AKORD Stavby, s.r.o., Námestovo,  ktorý stavbu realizuje. Na základe 
uzatvorenej mandátnej zmluvy bol dohodnutý výkon stavebného dozoru,    ktorý každý týždeň organizoval 
a organizuje kontrolné dni na stavbe (doposiaľ sa uskutočnilo 32 kontrolných dní), z ktorých vyhotovuje 
zápisy. V zápisoch je podchytený postup, výsledky rokovaní so subdodávateľmi, projektantom, zástupcami 
MFK Tatran, ktorý je užívateľom areálu potrebné kroky, úpravy postupov a pod. Podrobný postup je 
zachytený v stavebnom denníku. Niektoré práce naviac bolo nevyhnutné vykonať na základe podmienok, 
ktoré boli dané schvaľovacími a kontrolnými orgánmi v súvislosti s povolením skolaudovania stavby (napr. 
protipožiarne opatrenia). Práce na štadióne boli koordinované tak, aby počas rekonštrukcie mohli byť 
odohraté plánované zápasy, no i napriek tomuto obmedzeniu nedošlo k významnému zdržaniu postupu prác.  
Ku koncu roka bolo vykonaných 77% zazmluvnených výkonov, čo predstavuje preinvestovanie 864 014,37 
eur. Táto časť investície je už skolaudovaná. Zostávajúca suma bude uhradená z akumulovaných zdrojov 
MŠZ s.r.o. (40%) a z dotačných zdrojov (60%). 
 
Financovanie sa realizuje dohodnutým spôsobom v pomere: 10% vklad MFK v sume 125 000 eur 
(zrealizované), 30% bankový úver v sume 375 000 eur (zrealizované)  a 60% dotačné zdroje, zatiaľ boli 
vyfakturované výkony za   1 155 011,97  eur  a do 31.3. 2018 budú vystavené faktúry  za posledné výkony  
na zostávajúcu sumu 217 382,13  eur. 
 
Vzhľadom k ukončeniu západnej tribúny i stavebného objektu, boli ukončené časti diela skolaudované 
kolaudačným rozhodnutím č. MsU/URaSP 2019/1957-03/EMr zo dňa 6. 3. 2019 a dané do užívania tak, aby 
mohol byť na futbalovom štadióne odohratý prvý futbalový zápas dňa 9. 3. 2019. Celkové odovzdanie 
rekonštruovaného štadióna je plánované na 22. 6. 2019 pri príležitosti 85. výročia založenia MFK Tatran.  
 
Mestské športové zariadenia schválili ročnú závierku dňa 7. 3. 2019 s kladným hospodárskym výsledkom po 
zdanení vo výške 5 314 eur, vlastným imaním 2 040 131 eur, základným imaním 7 500 eur a celkovými 
aktívami i pasívami vo výške 2 950 358 eur.  
 
Projekt rekonštrukcie futbalového štadióna riešil vybudovanie dvoch tribún a  dobudovanie stavebných 
objektov, čo je plne finančne kryté. Pri prehodnocovaní sprístupnenia FŠ a splnenia technických podmienok 
bolo na kontrolných dňoch konštatované, že okrem projektovaných vecí bolo a ešte i je   potrebné vykonať 
práce naviac. S dodávateľom boli dojednané a využité v prvom rade možnosti úspor (úspory dosiahli 
20 295,09 eur – viď príloha). Na druhej strane pre plynulé pokračovanie prác bolo potrebné priebežne vyriešiť 
a vykonať ďalšie úkony. Tieto sú zrekapitulované v tabuľkách, ktoré tvoria prílohu tohto materiálu.  Celková 
rekapitulácia prác naviac je vyčíslená vo výške 104 332,35 eur, z toho už bolo uhradených 6 050 eur. 
 
Práce naviac sa týkajú stavebných objektov, opravy trávnika a štadióna tak, aby zodpovedal normám, 
estetickému hľadisku a účelnému usporiadaniu. V štádiu príprav rozpočtu konatelia získali ponuku 
s možnosťou znížiť cenu časomiery  cca o polovicu, t.j. na 25 000 eur s DPH (odkúpením). Rovnako cenová 
ponuka na vybavenie nábytkom bola hľadaná u takej firmy, ktorá nábytok vyrába sériovo a dokáže ponúknuť 
najnižšiu cenu. Práce naviac sa premietli najmä u  stavebného objektu SO 01 – Stavebné úpravy a prístavba 
prevádzkovej budovy, tribúna B a pokladňa, objektu SO 02 – Tribúna A, SO 03 – Stavebné úpravy existujúcej 
tribúny – bufet a sociálne zariadenie, SO 05 – Úprava zavlažovacieho systému (už uhradené), S0 06 – 
úprava terénu. Presné tabuľky k uvedeným stavebným objektom sú súčasťou prílohy predkladaného 
materiálu.    
 
V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní sa vysúťažená cena vzhľadom k nepredvídaným potrebám 
môže navýšiť bez potreby verejného obstarávania do 15% zmluvnej ceny , čo predstavuje sumu 183 750 
eur. Dodatkom č. 1 už bola cena navýšená o 6 050 eur, 
Limit, do ktorého sa dodávateľ musí vmestiť  je ešte 177 700 eur.  Nakoľko MŠZ, s.r.o. sú na trhu len rok, 
nemajú akumulované investičné zdroje a už sú čiastočne zaviazané úverom, ktorý začali riadne splácať, 
o dofinancovanie sa uchádzajú  u svojho zakladateľa a 90%-ného spoločníka – Mesta Liptovský Mikuláš. 
Dofinancovanie je potrebné doriešiť a schváliť do konca marca 2019. 
 
Navrhované financovanie formou úveru súvisí s nárokmi a riešeniami  pre dofinancovanie školských kuchýň 
z vlastných   finančných rezerv a úspor mesta, nakoľko sa jedná o zákonnú povinnosť. Riešenie musí byť 



 

 
 

nájdené do začiatku školského roka, t.j. do septembra 2019. Celkový investičný dlh v tejto oblasti sa pohybuje 
v sume cca 1 000 000 eur.  
 
Navrhovaným riešením je prijatie   nového úveru vo výške 165 000 eur. Navýšenie už prijatého úveru by bolo 
nerentabilné, nakoľko by sa musel prehodnotiť   už  za súčasných úrokových podmienok, ktoré sú v súčasnej 
dobe vyššie, (z 0,95% na 1,5%) ako v čase prijatia úveru 375 000 eur (za výhodných podmienok). Nakoľko 
vo VÚB, a.s. je ako zábezpeka viazaný majetok MŠZ, s.r.o., a banka by súhlasila použiť toto ručenie aj na 
nový úver -  načerpaním úveru vo VÚB by bola táto zásadná otázka vyriešená. Riešenie financovania 
dovybavenia (s jednotkovou cenou nižšou ako 1 700 eur) transferom pre MFK Tatran  nie je priechodné, 
vzhľadom ku grantovému systému (VZN), podľa ktorého môže byť s podobným subjektom uzatvorená len 
jedna zmluva – pre rok 2019  je už zmluva s MFK Tatran uzatvorená.  Rovnako nie je priechodné využitie 
grantového systému voči MŠZ, s.r.o., nakoľko zatiaľ nevykonávajú športovú činnosť, na ktorú sa podmienky 
tohto systému vzťahujú.  
 
V prílohovej časti je podrobne a položkovite  spracovaný tabuľkový prehľad o stavebných objektoch, pri 
ktorých dochádza k navýšeniu projektovaného rozpočtu,  formou fotografií a komentára je  odôvodnená 
každá úprava. Súčasťou príloh je i prehľad potrebného dovybavenia za ceny, ktoré sa podarilo výhodne 
dojednať s potenciálnymi dodávateľmi.  Mestské športové zariadenia už ukončili prvý hospodársky rok 
s vytvoili si menšiu finančnú rezervu formou zisku a odpisov  – výsledky sú dokladované formou Zápisnice 
zo schválenie účtovnej závierky.   
 
 
PRÍLOHY: 
1. Tabuľkové prehľady dodávateľa stavby (práce naviac, úspora) 
2. Ponuka na vybavenie zrekonštruovaného štadióna MFK Tatran 
3. Zápisnica zo schválenia účtovnej závierky MŠZ, s.r.o. za rok 2018 



Stavba: Futbalový štadión MFK TATRAN L.Mikuláš – modernizácia
ProjektantPRO-ING-Ing.Tkáč Pavol     
OdberateľMFK TATRAN  
DodávateľAKORD stavby,s.r.o.

Rekapitulácia dodatkov 
Stavebný
 objekt Názov objektu Cena bez 

DPH

SO 01 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy, tribúna B a 
pokladňa 75 497,31

SO 02 Tribúna A 8 767,88

SO 03 Stavebné úpravy existujúcej tribúny – bufet a sociálne zariadenie 8 407,24

SO 04 Kanalizácia -4 749,52

SO 05 Úprava zavlažovacieho systému 6 950,77

SO 06 Úprava terénu 9 458,67

SO 07 Úprava spevnenej plochy pri vstupe ,00

SO 08 Úprava spevnenej plochy na parcele č. 773/1 0,00

Spolu za stavbu bez DPH 104 332,35



Stavba: Futbalový štadión MFK TATRAN L.Mikuláš – modernizácia

Projektant: PRO-ING-Ing.Tkáč Pavol     
Odberateľ: MFK TATRAN  
Dodávateľ: AKORD stavby,s.r.o.

Rekapitulácia dodatkov 
Stavebný objekt Názov objektu Cena bez DPH

SO 01 Stavebné úpravy a prístavba prevádzkovej budovy, tribúna B a pokladňa 75 497,31
D.č. 01.1 Práce naviac na základových konštrukciách       1 209,07
D.č. 01.2 Rozobratie zámkovej dlažby a vybúranie podkladového betónu pod tribúnou B 2 411,21
D.č. 01.3 Zmena okien a dverí -2 486,77
D.č. 01.4 Úprava EMR - Meranie spotreby elektrickej energie   1 189,80
D.č. 01.5 Elektroištalačné práce na  zavlažovacom systéme    1 032,93
D.č. 01.6 Demontáž oceľového prístrešku a rolovacieho tunelu   407,13
D.č. 01.7 Odpojenie a prekládka existujúcich kontajnerov slúžiacich ako šatne pre 

  
383,70

D.č.01.8 Rohy a siete za bránami – zmena 8 445,66
D.č.01.9 Zmena podlahových krytín    -884,54

D.č.01.10 Zámena podlahových vpustí za sprchové žľaby    1 483,30

D.č.01.11 Úpravy fasády a zateplenie OK tribúny v mieste na pojenia na prístavbu 
administratívnej budovy

1 462,80
D.č.01.12 Odpočet nerealizovaných zariaďovacích predmetov -2 108,11
D.č.01.13 Odpočet výstuže základových pätiek prístavby -1 257,52
D.č. 01.14 Uzavretie prechodu pod tribúnou "B" oceľovou sieťovinou       1 280,12
D.č.01.15 Odstránenie existujúcej oceľovej tribúny 6 177,74
D.č.01.16 Úprava sádrokartónových podhľadov pre inštalačné vedenia 1 400,23
D.č. 01.17 Zmeny a naviac práce na elekroinštalácii    1 059,09
D.č.01.18 Čistiaca zóna pred hlavným vstupom do objektu         290,30
D.č.01.19 Napojenie kanalizačného odpadu z existujúcej bodovy   962,66
D.č.01.20 Odpočet nezabudovaných kombidosiek -420,74
D.č.01.21 Nové umývadlo pre rozhodcov v m.č.119 335,26
D.č.01.22 Výmena radiátora m.č.1.18     154,15
D.č.01.23 Práce naviac na sociálnych zariadeniach v existujúcej budove 1 491,33
D.č.01.24 Rampa pod tribúnu B 543,96
D.č.01.25 Zmena oceľovej konštrukcie tribúny B na základe realizačného projektu 25 146,86
D.č.01.26 Zmena vstupného schodiska 692,56
D.č.01.27 Cenová zľava na vstupnú vchodovú plastovú stenu -240,00
D.č.01.28 Zmena rozvodov vody z plasthliníka na polypropylénové rúry -1 916,75
D.č.01.29 Preloženie informačnej tabule s ukazovateľom skóre 1 499,18
D.č.01.30 Zmena turniketov na vstupe do areálu 2 156,15
D.č.01.31 Zmena obvodového plášťa zo sendvičových panelov na murovanú konštrukciu   -304,22
D.č.01.32 Zmena podhľadov zo sendvičových panelov na SDK+OSB podhľad   -3 112,77
D.č.01.33 Zmena nášľapnej vrstvy zo zahladeného betónu na  keramickú dlažbu 1 411,55
D.č.01.34 Zmena soc. zariadení a bufetu 12 321,87
D.č.01.35 Montáž rolovacieho tunela 553,83
D.č.01.36 Prekládka existujúcich striedačiek 2 166,80
D.č.01.37 Premiestnenie unimobuniek 685,80
D.č.01.38 Úprava existujúceho oplotnenia pri vstupe (vedľa pokladne) -326,50
D.č.01.39 Naviac práce na bleskozvode   1 215,50
D.č.01.40 Reklamný nápis „ MFK Tatran „ na tribúne  „B“ 2 750,00
D.č.01.41 Zábradlie na medzipodeste schodiska 90,53
D.č.01.42 Zmena žľabu na medzistrešné úžľabie pri prevádzkovej budove 6 144,16



Stavba: Futbalový štadión MFK TATRAN L.Mikuláš – modernizácia
Projektant PRO-ING-Ing.Tkáč Pavol     
Odberateľ:MFK TATRAN  
Dodávateľ AKORD stavby,s.r.o.

Rekapitulácia dodatkov 
Stavebný 

objekt Názov objektu Cena bez DPH

SO 02 Tribúna A 8 767,88
D.č. 02.1 Naviac práce na bleskozvode   1 070,00
D.č.02.2 Požiarne únikové schodiská 1 015,77
D.č. 02.3 Uzavretie prechodu pod tribúnou "A" oceľovou sieťovinou     331,38
D.č. 02.4 Uzatvorenie priestoru pod tribúnou pôvodným zábradlím a úprava terénu 3 112,39
D.č. 02.5 Úprava koridoru pre divákov posunutím ochrannej konštrukcie sietí            s 

j í   k š k i  ibú
1 155,15

D.č. 02.6 Úprava terénu, spevnenie schodiska a terasy starej tribúny vysvahovaním k 
ibú  "A"

1 264,62
D.č. 02.7 Úprava valu a terénu od železnice 818,57



Stavba: Futbalový štadión MFK TATRAN L.Mikuláš – modernizácia
ProjektantPRO-ING-Ing.Tkáč Pavol     
OdberateľMFK TATRAN  
DodávateľAKORD stavby,s.r.o.

Rekapitulácia dodatkov 
Stavebný Názov objektu Cena bez 

SO 03 Stavebné úpravy existujúcej tribúny – bufet a sociálne zariadenie 8 407,24
D.č. 03.1 Zmena opláštenia zo sendvičových panelov na murovanú konštrukciu -140,01
D.č. 03.2 Zmena podhľadov zo sendvičových panelov na SDK+OSB podhľad -2 188,49
D.č. 03.3 Zmena nášľapnej vrstvy zo zahladeného betónu na  keramickú dlažbu 2 079,31
D.č. 03.4 Stuženie nosného muriva podlahovej koštrukcie priečnymi stenami 753,41
D.č. 03.5 Odstránenie zemného valu , žb múru a schodov a zhotovenie nového oporného múru          2 192,65
D.č. 03.6 Demontáž existujúceho rozvodu vody 821,11
D.č. 03.7 Zmena rozvodov vody z plasthliníka na polypropylénové rúry -159,15
D.č. 03.8 Náter oceľovej konštrukcie a trapézového plechu 739,59
D.č. 03.9 Oceľové schody spod tribúny na pôvodnú betónovú konštrukciu tribúny 1 100,18

D.č. 03.10 Doplnenie betónových stupňov k soc. zariadeniam hostí po odkopaní svahu 343,87
D.č. 03.11 Doplnenie bráničky v predelení sektora hostí 449,91
D.č. 03.12 Stavebné úpravy existujúcej tribúny 2 414,86



Stavba: Futbalový štadión MFK TATRAN L.Mikuláš – modernizácia
ProjektantPRO-ING-Ing.Tkáč Pavol     
OdberateľMFK TATRAN  
DodávateľAKORD stavby,s.r.o.

Rekapitulácia dodatkov 
Stavebný 

objekt Názov objektu Cena bez 
DPH

SO 04 Kanalizácia -4 749,52
D.č.04.1 Odpočet trativodu -4 749,52



Stavba: Futbalový štadión MFK TATRAN L.Mikuláš – modernizácia
Projektant: PRO-ING-Ing.Tkáč Pavol     
Odberateľ: MFK TATRAN  
Dodávateľ: AKORD stavby,s.r.o.

Rekapitulácia dodatkov 
Stavebný 

objekt Názov objektu Cena bez DPH

SO 05 Úprava zavlažovacieho systému 6 950,77
D.č. 05.1 Oprava hracej plochy po zabudovaní zavlažovacieho systému 6 050,00
D.č. 05.2 Prekrytie studne 900,77



Stavba: Futbalový štadión MFK TATRAN L.Mikuláš – modernizácia
Projektant: PRO-ING-Ing.Tkáč Pavol     
Odberateľ: MFK TATRAN  
Dodávateľ: AKORD stavby,s.r.o.

Rekapitulácia dodatkov 
Stavebný 

objekt Názov objektu Cena bez DPH

SO 06 Úprava terénu 9 458,67
D.č. 06.1 Dočasný štrkový chodník a dočasné  zábradlie pred existujúcimi  tribúnami 1 281,20
D.č. 06.2 Rozšírenie futbalového ihriska a posunutie bránok 2 290,44
D.č. 06.3 Spätná montáž demontovanej dlažby   5 887,03



SO 01 STAVEBNÉ 
ÚPRAVY A 
PRÍSTAVBA 

PREVÁDZKOVEJ BUDOVY, 
TRIBÚNA B A POKLADŇA



D. č. 01. 1 Práce naviac na základových konštrukciách  1 209,07

Nakoľko pri spracovávaní projektovej dokumentácie neboli robené sondy, prieskumné vrty, analýzy a 
pod. nepredpokladalo sa, že  v miestach novonavrhovaných objektov budú neidentifikovateľné základové 
konštrukcie, ktoré boli objavené pri výkope základových konštrukcií prístavby prevádzkovej budovy.







D. č. 01. 2 Rozobratie zámkovej dlažby a vybúranie pod-
kladového betónu pod tribúnou B

2 411,21

V projektovej dokumentácii nebolo uvažované, s odstránením zámkovej dlažby ale bol uvažovaný odkop 
zeminy. Z uvedeného dôvodu musela byť odstránená zámková dlažba. Pri odstraňovaní zámkovej dlažby bolo 
zistené, že pod štrkovým lôžkom sa nachádza betónová súvislá platňa, ktorú bolo potrebné vybúrať v mies-
tach pätiek, kanalizňacie a bleskozvodu. 









D. č. 01. 3 Zmena okien a dverí -2 486,77

Z dôvodu šetrenia bolo rozhodnuté, že zmena hliníkových požiarnych dverí medzi jestvujúcou budovou 
a prístavbou bude za drevené v súlade s projektom požiarnej ochrany. Zároveň sa zrušilo požiarne okno v 
sprchách hostí smerujúce na tribúnu. Zostávajúce dve okná postačujú na presvetlenie a vetranie. V miestnos-
ti 1.25. delegáti bolo použité namiesto nového pôvodné okno s existujúcej budovy. V m.č. 2.27 došlo k zjed-
nodušeniu a zmenšeniu rozmeropv presklenej steny.



D. č. 01. 4 Úprava EMR - Meranie spotreby elektrickej 
energie  

1 189,80

Z  dôvodu požiadavky na samostatné meranie jednotlivých priestorov (TATRAN, Prístavba, nájomca) muse-
la byť vykonaná úprava a doplnenie jestvujúceho elektro merového rozvádzača s doplnením merania.

D. č. 01. 5 Elektroištalačné práce na pôvodnom zavlažova-
com systéme    

1 032,93

Z dôvodu úpravy zavlažovacieho systému vznikla potreba prerobiť elektroinštaláciu jestvujúcej elektroinštalá-
cie pre ovládanie jestvujúcich čerpadiel v jestvujúcej studni 



D. č. 01. 6 Demontáž oceľového prístrešku a rolovacieho 
tunelu     

407,13

Nakoľko oceľový prístrešok a rolovací tunel zasahoval do novej prístavby a bolo potrebné aby tunel bol 
opätovne požitý bola nutná odborná demontáž zariadenia.Z uvedeného dôvodu bol zhotoviteľ stavby 
požiadaný o demontáž týchto zariadení.





D. č. 01. 7 Odpojenie a prekládka existujúcich kontajnerov 
slúžiacich ako šatne pre žiakov  

383,70

Unimobunky ktoré slúžia ako šatne žiakom, zasahovali do staveneho objektu tribúny a zároveň sťažovali 
prístup na stavenisko. Z uvedeného dôvodu boli odpojené od prípojky elektro a preložené k oploteniu po-
mocného ihriska. 



D. č. 01. 8 Rohy a siete za bránami – zmena 8 445,66

Na základe statického posúdenia projektovaného riešenia a podkladov od zhotoviteľa konštrukcie na šta-
dióne v Myjave došlo k zmene konštrukcie a to doplnením stuženia a zvaraných sietí a k zámene trapézových 
plechov za sieťovinu.









D. č. 01. 9 Zmena podlahových krytín    -884,54

Z pohľadu využitia prístavby a doterajších skúseností s podlahami v starých priestoroch bolo rozhodnuté, že 
bude namiesto dlažieb v šatniach a spoločných priestoroch požitá podlahová guma vyššej kvality.



D. č. 01. 10 Zámena podlahových vpustí za sprchové žľaby    1 483,30

Z dôvodu efektívnejšieho odvedenia vody v sprchách bola dohodnutá zmena podlahových guličiek za podla-
hové rošty.



D. č. 01. 11 Úpravy fasády a zateplenie OK tribúny v mieste na 
pojenia na prístavbu administratívnej budovy

1 462,80

Nakoľko oceľová konštrukcia tribúny zasahovala do zatepľovacieho systému na prístavbe,  bolo potrebné 
vyrezať zateplenie v miestach stĺpov, priečnikov a stuženia OK a následne po montáži OK túto fasádu upraviť.





D. č. 01. 12 Odpočet nerealizovaných zariaďovacích predmetov -2 108,11

Pri realizácii bolo zistené, že v rozpočte je uvažované s iným počtom zariaďovacích predmetov ako v sku-
točnosti.

D. č. 01. 13 Odpočet výstuže základových pätiek prístavby -1 257,52

V rozpočte bola napočítaná výstuž pätiek ale projekt výstuž nepredpisoval (nebola potrebná)



D. č. 01. 14 Uzavretie prechodu pod tribúnou “B” oceľovou 
sieťovinou       

1 280,12

Počas realizácie a odsúhlasovania koridorou pre fanúšikov bolo rozhodnuté, že komunikačné priestory pre 
fanúšikou budú oddelené od ostatných častí pod tribúnou. Toto opatrenie bolo prijaté za účelom za zvýšenia 
bezpečnosti a neželenému pohybu osôb v priestoroch pod tribúnou.



D. č. 01. 15 Odstránenie existujúcej oceľovej tribúny 6 177,74

Projekt uvažoval s využitím a zapracovaním  jestvujúcej tribúny do novonavrhovanej oceľovej konštrukcie 
tribúny. Po zhodnotení estetického hľadiska ako aj náročnosti technického riešenia bolo rozhodnuté, že celá 
konštrukcia tribúny bude nová, jednotná. Táto konštrukcia nebude rušená starými prvkami.









D. č. 01. 16 Úprava sádrokartónových podhľadov pre inšta-
lačné vedenia

1 400,23

Všetky prípojky do prístavby sú vedené popod strop prevádzkovej budovy hlavnmého vstupu do reštaurácie. 
V stenách sú prestupy izolovaných rúr a káblov. Tieto prestupy bol problém protipožiarne vyspraviť a aj z 
estetického hľadiska bolo potrebné tieto vedenia prekryť sádrokartonom.



D. č. 01. 17 Zmeny a naviac práce na elekroinštalácii    1 059,09

Na kontrolnom dni vznikla požiadavka realizačného tímu na doplneie elektro a dátových zásuviek v šatniach 
pre účely napojenia audio techniky slúžiacej pre určenie taktiky, stratégie a herného rozboru. V priestorch 
vstupnej chodby prístavby boli doplnené rozvody pre osvetlenie vitrín. Zároveň boli doplnené zásuvky v mi-
estnostiach podľa skutočnej potreby jednotlivých priestorov.



D. č. 01. 18 Čistiaca zóna pred hlavným vstupom do objektu         290,30

Vo vstupe do prístavby pred dverami bola doplnená čistiace zóna (rohož)



D. č. 01. 19 Napojenie kanalizačného odpadu z existujúcej 
bodovy   

962,66

V priestoroch práčovne dochádalo k neustálemu upchávaniu kanalizácie do ktorej sa mali napojiť aj novoz-
riaďované sociálne zariadenia. Z uvedeného dôvodu bola vybudovaná nová vetva v podlahe do s napojením 
do kanalizačnej vetvy v kotolni.



D. č. 01. 20 Odpočet nezabudovaných kombidosiek -420,74

Nakoľko objekt prístavby je zateplený boli kombi dosky v prekladoch vypustené.

D. č. 01. 21 Nové umývadlo pre rozhodcov v m.č.119 335,26

Na základe požiadavky SFZ bolo doplnené umývadlo v miestnosti rozhodcov



D. č. 01. 22 Výmena radiátora m.č.1.18     154,15

Pri úprave, predelení miestnosti na M. č. 118 a 119 zasahoval jestvujúci radiátor do dverí novej miestnosti. Z 
uvedeného dôvodu musel byť vymeneý za menší



D. č. 01. 23 Práce naviac na sociálnych zariadeniach v existu-
júcej budove 

1 491,33

V jestvujúcej prevádzkovej budove vznikla potreba opraviť nevyhovujúce (oduté) omietky, prasknutý obklad, 
krivé steny a pod.



D. č. 01. 24 Rampa pod tribúnu B 543,96

Z dôvodu výškového rozdielu medzi podlahou prístavby a ihriskom vznikla potreba tento rozdiel vykompen-
zovať vytvorením betónovej rampy, ktorá bude slúžiť ako komunikácia futbalistov zo šatní na ihrisko.



D. č. 01. 25 Zmena oceľovej konštrukcie na základe
realizačného projektu

25 146,86

Projekt OK  tribúny „B“ bol spracovaný pre účely stavebného povolenia a nezhľadnovaľ všetky požadavky 
na výrobu OK. Pred realizáciou OK tribúny bola spracovaná výrobná dokumentácia zodpovedným stati-
kom pričom bolo zistené, že navrhované riešenie je poddimenzované  pre zaťaženie vetrom a snehom ako aj 
pochôzny plech bol navrhnutý ryhovaný hrúbky 3 mm. Na základe posúdenia statika bol navrhnutý plech hr. 
4,0 mm. V projekte bolo uvažované aj s využitím jestvujúcej tribúny ale z dôvodu o zhodnotení estetického 
hľadiska ako aj náročnosti technického riešenia bolo rozhodnuté, že celá konštrukcia tribúny bude nová, 
jednotná. Táto konštrukcia nebude rušená starými prvkami.



D. č. 01. 26 Zmena vstupného schodiska 692,56

V projekte bolo navrhované betónové schodisko s dvoma stupňami. Z dôvodu trvácnosti a estetiky (hlavný 
vstup do budovy) bolo rozhodnuté, že schody budú zhotovené z prefabrikovaných schodiskových stupňov a 
bočníc schodiska. Z dôvodu skutočného výškového rozdielu oproti projektovanému musel byť pridaný jeden 
schod.



D. č. 01. 27 Cenová zľava na vstupnú vchodovú plastovú stenu -240,00

Z dôvodu úpravy vstupnej presklenej steny bola zhotoviteľom poskytnutá zľava.

D. č. 01. 28 Zmena rozvodov vody z plasthliníka na polypro-
pylénové rúry 

-1 916,75

Z dôvodu šetrenia bolo rozhodnuté, že navrhované plasthliníkové rozvody budú nahradené polypro-
pylénovými rúrami.



D. č. 01. 29 Preloženie informačnej tabule s ukazovateľom 
skóre

1 499,18

Projekt neuvažoval s prekládkou. Nakoľko tabuľa sa nachádzala za ochrannými sieťami bolo potrebné z dôvo-
du dobrej viditeľnosti túto tabuľu preložiť



D. č. 01. 30 Zmena turniketov na vstupe do areálu  2 156,15

Na kontrolnom dni bolo dohodnuté doplnenie turniketov o počítadlo vstupov



D. č. 01. 31 Zmena obvodového plášťa zo sendvičových panelov na 
murovanú konštrukciu   

-304,22

Po prepočítaní a porovnaní ceny bolo rozhodnuté, že konštrukcia bude murovaná z dôvodu estetiky a trvác-
nosti.



D. č. 01. 32 Zmena podhľadov zo sendvičových panelov na 
SDK+OSB podhľad   

-3 112,77

Po prepočítaní a porovnaní ceny bolo rozhodnuté, že konštrukcia bude z dôvodu estetiky zo sádro-
kartónového podhľadu



D. č. 01. 33 Zmena nášľapnej vrstvy zo zahladeného betónu na 
keramickú dlažbu 

1 411,55

Projekt riešil zahladenú mazaninu na podlahe. Z hygienického dôvodu a údržby podlahy bolo dohnuté, že 
podlaha bude keramická



D. č. 01. 34 Zmena soc. zariadení a bufetu 12 321,87

Na základe odsúhlasenia projektu so SFZ po vydaní stavebného povolenia bolo rozhodnuté, že bufet  a WC 
ženy a muži nebudú realizované. WC  bolo uvažované v jestvujúcej bunke. Táto zmena nebola upravená v 
projektovej dokumentácii ale vo výkaze výmer to bolo zohľadnené. Na základe vzniknutých potrieb klubu 
bol prepracovaný projekt sociálnych zariadení a buniek v ktorom boli zohľadnené jednotlivé požiadavky na 
vybudovanie spŕch pre žiakov.



D. č. 01. 35 Montáž rolovacieho tunela 553,83

Projekt neuvažoval so spätnou montážou tunela. Pre bezpečnosť a požiadavku SFZ bolo nutné tunel osadiť.



D. č. 01. 36 Prekládka existujúcich striedačiek 2 166,8

Nakoľko vek ako aj stav striedačiek je neporovnateľne lepší ako striedačky na hlavnom ihrisku bolo rozhod-
nuté, že striedačky budú vymenené. Pre striedačky na hlavnom ihrisku je potrebné zhotoviť základové pätky 
ku ktorým budú striedačky ukotvené, nakoľko pri silnom vetre došlo k ich prevráteniu.



D. č. 01. 37 Premiestnenie unimo buniek 685,80

Z dôvodu vyvolanej reorganizácie umiestnenia buniek žiakov (tribúna, koridor pre požiarne vozidlo a sanit-
ku) vznikla požiadavka na premiestnenie buniek.



D. č. 01. 38 Úprava existujúceho oplotnenia pri vstupe (vedľa 
pokladne)

-326,5

Na kontrolných dňoch boli dohodnuté zmeny, ktoré viedli k ušetreniu finančných prostriedkov

D. č. 01. 39 Naviac práce na bleskozvode   1 215,50

Na základe posúdenia projektu technickou inšpekciou vznikla požiadavka na doplnenie bleskozvodových 
tyčí na OK Tribúny.

D. č. 01. 40 Reklamný nápis „ MFK Tatran „ na tribúne  „B“ 2 750,00

Pre oživenie oplechovanej zadnej časti plochy oplechania tribúny a zviditeľnenie mena klubu je bol projek-
tantom navrhnutý nápis „MFK TATRAN“



D. č. 01. 41 Zábradlie na medzipodeste schodiska 90,53

Na kolaudácii stavby vznikla požiadavka zo strany Inšpektorátu práce na zriadenie ochranného zábradlia 
okna na medzipodeste schodiska prístavby.



D. č. 01. 42 Zmena žlabu na medzistrešné úzľabie medzi tribúnou a 
prevádzkovými budovami  

6 144,16

Po dohode investora s dodávatoľom oceľovej tribúny sa na kontrolnom dni dohodla zmena spôsobu odvede-
nia daždových vôd na styku strešnej konštrukcie tribúny a murovanej prístavby prevádzkovej budovy 
(vznikla požiadavka na medzistrešný žľab)



SO 02 TRIBÚNA A



D. č. 02. 1 Naviac práce na bleskozvode 1 070,00

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie technickou inšpekciou vznikla požiadavka na doplnenie 
zberných tyčí na oceľových konštrukciách jednotlivých tribún.



D. č. 02. 2 Požiarne únikové schodiská 1 015,77

Po konzultácii s požiarnym technikom bolo v rámci splnenia bezpečnostných podmienok nutné zhotoviť  
požiarne únikové schodiská, s čím projekt predtým nepočítal.



D. č. 02.3 Uzavretie prechodu pod tribúnou 
“A” oceľovou sieťovinou    

331,38

Z dôvodu požiadavky zamedziť vstup návštevníkov na hraciu plochu a do zázemia hráčov bolo potrebné 
dodatočne zabezpečiť prechod pod tribúnou “A” oceľovou sieťovinou.



D. č. 02. 4 Uzatvorenie priestoru pod tribúnou 
pôvodným zábradlím a úprava terénu

3 112,39

So vzniknutou požiadavkou na uzavretie priestoru pod tribúnou bolo potrebné vizuálne aj technicky 
zabezpečiť priestor, na čo  bolo použité pôvodné zábradlie. Na to nadväzuje aj potreba úpravy terénu a 
oddelenie štrku od trávy, na čo bola použitá drevená foršta napustená protihnilobným náterom ako 
najlacnejšie a najefektívnejšie riešenie.



D. č. 02. 5 Úprava koridoru pre divákov posunutím ochrannej konštrukcie 
sietí s napojením na konštrukciu tribúny

1 155,15

Z dôvodu bezpečného prístupu fanúšikov pod tribúnu ku schodiskám musela byť posunutá oceľová 
konštrukcia ochranných sietí smerom k ihrisku, čím vznikol bezpečný vstup pod tribúnu. Projekt neu-
važoval s oddelením hracej plochy od priestoru pod tribúnou, preto sa uzatvoril priestor od oceľovej 
konštrukcie záchytných sietí po ihrisko.



D. č. 02. 8 Úprava terénu, spevnenie schodiska a terasy starej 
tribúny vysvahovaním k tribúne “A”

1 264,62

Pri realizácii tribúny “A” došlo k odkopaniu spevňujúceho svahu existujúceho schodiska a podesty k starej 
tribúne, pretože tento svah zasahoval do stavby. Za účelom spevnenia a zabezpečenia svahu a zabránenia jeho 
zosuvu, resp. deštrukcie pôvodnej konštrukcie schodiska a podesty musí byť zriadený násyp, ktorý ochráni 
existujúce konštrukcie.





D. č. 02. 7 Úprava valu a terénu od železnice 818,57

Z dôvodu realizácie komunikačného chodníka pre fanúšikov k tribúne “A” je nutné upraviť terén za ochran-
nými sieťami.



SO 03 STAVEBNÉ ÚPRAVY 
EXISTUJÚCEJ TRIBÚNY - 

BUFET 
A SOCIÁLNE 
ZARIADENIE



D. č. 03. 1 Zmena opláštenia zo sendvičových panelov na 
murovanú konštrukciu

-140,01

Po prepočítaní a porovnaní ceny bola dohodnutá zmena spôsobu opláštenia objektu zo sendvičovej konštruk-
cie na murovanú.



D. č. 03. 2 Zmena podhľadov zo sendvičových panelov na 
SDK+OSB podhľad 

-2 188,49

Po prepočítaní a porovnaní ceny bola dohodnutá zmena spôsobu realizácie podhľadov zo sendvičových pan-
elov na SDK+OSB dosky pre ich cenovú dostupnosť a porovnateľné vlastnosti.



D. č. 03. 3 Zmena nášľapnej vrstvy zo zahladeného betónu 
na  keramickú dlažbu

2 079,31

Projektová dokumentácia plánovala ponechať pôvodnú podlahu v starej existujúcej tribúne, kde sa nachádzal 
zahladený betón. Ten však nezodpovedal hygienickým a technickým požiadavkám, preto bolo nutné pristúpiť 
na keramickú dlažbu. 



D. č. 03. 4 Stuženie nosného muriva podlahovej koštruk-
cie priečnymi stenami 

753,41

Projektant navrhol rozšíriť podlahu existujúcej tribúny v priestoroch schodiska. Oporný múr slúžiaci na vy-
rovnanie podlahy bolo nutné stužiť priečnymi múrikmi za účelom zabránenia odklopenia múru.



D. č. 03. 5 Odstránenie zemného valu , žb múru a schodov 
a zhotovenie nového oporného múru  

2 192,65

Z dôvodu požiadavky na vytvorenie nového bezpečného prechodu pre hostí bolo potrebné odkopať zemný 
val, odstrániť pôvodný železobetónový múr a následne opätovne zhotoviť oporný múr kvôli spevneniu časti 
existujúcej tribúny.





D. č. 03. 6 Demontáž existujúceho rozvodu vody 821,11

Nakoľko existujúci rozvod vody zasahoval do priestorov novovybudovaných soc. zariadení, musel byt 
demontovaný.

D. č. 03. 7 Zmena rozvodov vody z plasthliníka na poly-
propylénové rúry 

-159,15

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov bola dohodnutá zmena rozvodov vody z plast-hliníka na poly-
propylénové rúry.



D. č. 03. 8 Náter oceľovej konštrukcie a trapézového ple-
chu

739,59

Po konzultácii na kontrolnom dni sa dohodlo, že za účelom zjednotenia vzhľadu všetkých objektov, sa nane-
sie náter na hrdzavú oceľovú konštrukciu a trapézový plech. 



D. č. 03. 9 Oceľové schody spod tribúny na pôvodnú 
betónovú konštrukciu tribúny

1 100,18

Pre zabezpečenie prístupu fanúšikov do sociálnych zariadení a bufetu bolo nutné prekonať výškovú úroveň 
medzi starou podestou a úrovňou pod tribúnou.



D. č. 03. 10 Doplnenie betónových stupňov k soc. 
zariadeniam hostí po odkopaní svahu

343,87

Po odkopaní svahu a terénnych úpravách vznikol výškový rozdiel medzi terénom a vstupom do sociálnych 
zariadení hostí, preto bolo nutné zhotoviť betónové stupne - schody.



D. č. 03. 11 Doplnenie bráničky v predelení sektora hostí 449,91

Z dôvodu požiadavky nájomcu bufetu je potrebné v pevnej oceľovej mreži zriadiť otvarateľnú uzamykateľnú 
bráničku za účelom zásobovania bufetu (min. 3,5 metra pevná prekážka od outovej čiary).



D. č. 03. 12 Stavebné úpravy existujúcej tribúny 2 414,86

Odstránenie trapézového plechu, demontáž sedačiek, úprava oceľovej konštrukcie, montáž sedačiek pre 
umelú trávu na existujúcej tribúne.



S04 KANALIZÁCIA



D. č. 04. 1 Odpočet trativodu -4 749,52

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov došlo k zefektívneniu riešenia spôsobu odvádzania dažďovej 
vody, ktorá je odvádzaná do vsakovacích šácht (trativody) navzájom prepojených perforovanou rúrou. Toto 
prepojenie bolo zrušené nakoľko vsakovacie šachty a štrkové podložie sa ukázalo ako postačujúce pre odve-
denie dažďových vôd.  



SO 05 ÚPRAVA 
ZAVLAŽOVACIEHO 

SYSTÉMU



D. č. 05. 1 Oprava hracej plochy po zabudovaní zavlažova-
cieho systému 

6 050,0

Pri budovaní nového zavlažovacieho systému došlo k narušeniu celistvosti hracej trávnatej plochy, preto bolo 
nutné realizovať úpravy na trávniku.





D. č. 05. 2 Prekrytie studne 900,77

Z bezpečnostného a vizuálneho hľadiska bolo potrebné domurovať a prekryť studňu.



SO 06 ÚPRAVA 
TERÉNU



D. č. 06. 1 Dočasný štrkový chodník a dočasné  zábradlie 
pred existujúcimi  tribúnami

1 281,20

Za účelom nenarušenia harmonogramu futbalových zápasov počas rekonštrukcie, bolo potrebné vybudovať 
dočasný chodník a zábradlie pre bezpečný prechod návštevníkov.

D. č. 06. 2 Rozšírenie futbalového ihriska a posunutie 
bránok

2 290,44

Nakoľko pôvodné ihrisko nespĺňalo bezpečnostné rozmery stanovené SFZ od tribúny A a oceľovej konštruk-
cie ochrannej siete pri pomocnom ihrisku (min. 3,5 metra pevná prekážka od outovej čiary), muselo byť 
ihrisko rozšírené o trávnatú plochu smerom k tribúne B a k valu.

D. č. 06. 3 Spätná montáž demontovanej dlažby   5 887,03

So vzájomnej dohody vyplynulo, že sa pôvodná dlažba využije na vybudovanie ďalších funkčných plôch ako 
sú chodníky.



D. č. 01. 3 Zmena okien a dverí -2 486,77

D. č. 01. 9 Zmena podlahových krytín    -884,54

D. č. 01. 12 Odpočet nerealizovaných zariaďovacích predmetov -2 108,11

D. č. 01. 13 Odpočet výstuže základových pätiek prístavby -1 257,52

D. č. 01. 20 Odpočet nezabudovaných kombidosiek -420,74

D. č. 01. 27 Cenová zľava na vstupnú vchodovú plastovú stenu -240,00

D. č. 01. 28 Zmena rozvodov vody z plasthliníka na polypropylénové 
rúry 

-1 916,75

D.č. 01.38 Úprava existujúceho oplotenia pri vstupe -326,5

D. č. 01. 31 Zmena obvodového plášťa zo sendvičových panelov na 
murovanú konštrukciu   

-304,22

D. č. 01. 32 Zmena podhľadov zo sendvičových panelov na SDK+OSB 
podhľad   

-3 112,77

SO 01   
Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov sa dohodli nasledovné zmeny

Ušetrené finančné prostriedky na SO 01 SPOLU -13 057,92



SO 03  
            Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov sa dohodli nasledovné zmeny

D. č. 03. 1 Zmena opláštenia zo sendvičových panelov na 
murovanú konštrukciu

-140,01

D. č. 03. 2 Zmena podhľadov zo sendvičových panelov na 
SDK+OSB podhľad 

-2 188,49

D. č. 03. 7 Zmena rozvodov vody z plasthliníka na poly-
propylénové rúry 

-159,15

Ušetrené finančné prostriedky na SO 03 SPOLU -2 487,65



SO 04  
            Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov sa dohodli nasledovné zmeny

Ušetrené finančné prostriedky na SO 04 SPOLU -4 749,52

D. č. 04. 1 Odpočet trativodu -4 749,52



Sumár ušetrených finančných prostriedkov 

Ušetrené finančné prostriedky na SO 01 SPOLU -13 057,92

 Z dôvodu šetrenia financií boli dohodnuté zmeny, ktoré viedli k ušetreniu prostriedkov v celkovej hodnote :  

Ušetrené finančné prostriedky na SO 04 SPOLU -4 749,52

Ušetrené finančné prostriedky na SO 03 SPOLU -2 487,65

Ušetrené finančné prostriedky na celej stavbe -20 295,09
EUR bez DPH
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