K bodu č. 6

Špecifikácia prác naviac a neoprávnených výdavkov

Otvorená zóna 1 – Východoslovenské múzeum Košice
Pri implementácii projektu boli identifikované 2 druhy neoprávnených výdavkov:
Neoprávnené výdavky z titulu krátenia rozpočtu projektu riadiacim orgánom pri schvaľovaní
ŽoNFP, kedy nám SO/RO krátilo jednotkové ceny položiek určené projektantom pri
reštaurovaní fasády a položky reštaurovanie interiéru.
Naviac práce, ktoré bolo nevyhnutné realizovať počas výstavby, t. j. nepredvídané práce
z dôvodu zabezpečenia reštaurátorských prác, osvetlenia a ďalších prác na základe
požiadaviek KPÚ.
Podrobná špecifikácia prác naviac:
Práce naviac vyplývajú z nálezov reštaurátorov z podmienok definovaných Krajským
pamiatkovým úradom. Tieto požiadavky sú vyvolané nálezmi a poznatkami, ktoré sa objavili
počas realizácie prác.
-

Iluminácia budovy Východoslovenského múzea: Podľa požiadavky KPÚ
k pôvodnému návrhu iluminácie exteriérových architektonických prvkov budovy bolo
nevyhnutné vypracovať nový návrh rešpektujúci námietky KPÚ týkajúce sa najmä
geometrie osvetlenia. Zároveň budú pridané aj svietidlá navyše (v rámci pôvodne
navrhnutých druhov). Pôvodný návrh iluminácie budovy bol KPÚ pripomienkovaný,
námietky boli k vzniku nerovnomerného svetla s výrazne kontrastnými tieňmi, ktoré
by potlačovali primárnu členitosť a kompozíciu historického objektu. Preto bol
vyžiadaný priestorový model večerného osvetlenia. Zmeny sú navrhnuté pri
svietidlách v odkvapovom chodníku, pri nástenných svietidlách, aj na streche.
Z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť počet svietidiel o 10 ks.

-

Zmena štruktúry reštaurátorských prác je vyvolaná nálezmi reštaurátorov
a následnými požiadavkami Krajského pamiatkového úradu. Doplní sa pôvodná
výzdoba na streche (na streche boli pôvodne viaceré prvky - fakle, kôš, sovičky)
budovy podľa požiadaviek KPÚ. Konkrétne ide o výrobu a osadenie dvoch faklí na
fasádu a o reštaurovanie a osadenie železného dekoratívneho koša (bleskozvodu) na
strechu. Absencia spomínaných prvkov na objekte by poškodila zámer, ktorým je v čo
najväčšej autenticite obnoviť budovu múzea. Potreba doplnenia prvkov bola
budovy
(Východoslovenské
múzeum),
identifikovaná
prevádzkovateľom
reštaurátormi a pamiatkarmi na základe historickej dokumentácie a fotografií.
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-

V objekte budovy sú potrebné práce naviac aj z dôvodu znehodnotenia stropu
v reprezentatívnej miestnosti zatečením. Konkrétne ide výmenu časti dreveného
podhľadu (hranoly, dosky) v súlade so statickým posudkom, vyjadrením Krajského
pamiatkového úradu a vypracovaným projektom. Práce predchádzajú reštaurovaniu
stropu reprezentačnej miestnosti na druhom nadzemnom podlaží. Tieto práce
pozostávajú z týchto krokov: realizácie otvoru do existujúceho záklopu; odstránenie
sutiny na záklope; odstránenie samotného záklopu, ktorý je poškodený hnilobou
a ďalších častí súvisiacich s výmenou nosného hranola; odstránenie debnenia
s omietkou; výmena hranolov; osadenie dosiek; pribitie rákosia, resp. drôteného
pletiva a napokon realizácie finálnej omietky.

-

Kópia mreží okien a doplnenie celo kovaného zámku na dverách - zmena je
vyvolaná nálezmi reštaurátorov, zistenými počas prác na drevenom kostolíku. Vo
svätyni kostola je na okná potrebné vyrobiť mreže, podobné, ako sú na oknách hlavnej
lode kostola. Poškodenie zámku na dverách bol zistený po odkrytí znečistenia dverí.
Výroba a osadenie prvkov je potrebná kvôli zachovaniu celkového vzhľadu kostola
v jednoliatom barokovom štýle.

Otvorená zóna 2 – Východoslovenská galéria
Neoprávnené výdavky - vznikli z dôvodu krátenia rozpočtu projektu v schvaľovacom
konaní ŽoNFP paušálnym 10% krátením rozpočtu vybavenia a preklasifikovaním triedy
zeminy v objekte zemné práce.
Naviac práce, ktoré sa objavili v priebehu realizácie stavebných prác. Najvýraznejšie sa pod
ne podpísali nepredvídateľné konštrukčné prvky zo stavebných úprav v predchádzajúcich
storočiach a potrebou ich statického zabezpečenia, nevyhovujúci technický stav objektu
stavby, ktorý sa zistil až v priebehu realizácie stavebných prác, ako aj nepredvídateľné skryté
prekážky na stavbe - objavenie starých pivničných priestorov, zvýšená hladina spodnej vody,
potreba oddelenia historických múrov od nosných konštrukcií ako aj naviac búracie práce v
dôsledku odstránenia murovaných plent, aby sa zabránilo budúcim priesakom vody a
zabezpečenie hydroizolačných prác.
Podrobná špecifikácia naviac prác:
-

-

Pri búracích prácach v severnom krídle pri osekávaní omietok sa objavili
nepredvídateľné murované plenty, ktoré bránia odizolovaniu pôvodnej steny. Aby
sa zabránilo priesekom vody do miestností pod úrovňou terénu, je nevyhnutné
murované plenty vybúrať.
Pri začatí realizácie výkopových prác v južnom krídle od úrovne - 3, 00 až - 5,50 sa
zistilo, že je nutné pri postupnom znižovaní a podbetónovaní základov staticky
stabilizovať stojkami rebierkové klenbové pásy z dôvodu ich podbetónovania v 3
hĺbkových úrovniach. Ďalej bolo zistené, že v rámci severného krídla je nutné
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-

-

-

-

-

zrealizovať betónové pätky pod stojky, čo zo statického posúdenia stabilizujú oceľovú
konštrukciu klenieb v nesúdržnom podklade v rámci otvorov na výťahovej šachte.
Počas búracích prác v južnom krídle na otvore do novo navrhovanej výstavnej siene
Vsl. galérie bolo zistené, že jestvujúci trapézový strop, zaťažovaný stropom v 1.
NP
je nevyhnutne potrebné staticky zabezpečiť proti priebehu oceľovými
profilmi. Práce na zabezpečenie statiky sú požadované statikom.
Pri realizácii mikropilotáže bola zemina definovaná ako štrky a štrkopiesky čím hrozí,
že tento typ zeminy sa spod základovej škáry uvoľní, čo by spôsobilo posun zvislej
konštrukcie a zborenie celej konštrukcie, z uvedeného dôvodu je potrebné prijať
opatrenia a realizovať zabezpečovacie práce:
• podbetónovať zvislé konštrukcie v smere do hĺbky od úrovne - 3,00 po úroveň 5,00m a v smere pod jestvujúce základy v zmysle pokynov statika,
• realizovať roznášaciu pätu v severnom a v južnom krídle v rámci zastabilizovania
podbetónovaných častí a v zmysle pokynov statika,
• realizovať roznášací základ statikom stavby navrhnutý v zmysle výpočtov reakcie
stropnej dosky a zvislých konštrukcií na základovú škáru a určenia jej podložia.
Počas realizácie pilótovacích prác sa určila hladina spodnej vody na úrovni -6,0 m, čo
v danom prípade znamená, že pri realizácií dna výťahovej šachty na úrovni -6,4 m je
nutné čerpať spodnú vodu za pomoci čerpadiel a zhotovenie studne na čerpanie
vody v nádvorí a v severnom krídle. Zároveň pri začatí realizácie zvislých
a šikmých mikropilót pri prepočte a posúdení aktuálneho stavu statikom je nevyhnutné
doplniť vodorovný nosník U profilov. Táto úprava zabezpečí jednu zo základných
požadovaných vlastnosti na stavby - pevnosť.
Počas realizácie zemných prác sa odkryli staré zasypané pivnice, čo v danom
prípade znamená, že nasyp sa rýchlo uvoľňuje do nádvoria. Preto je nevyhnutné
zabrániť vypadávaniu násypu zo starých pivníc. Pre zabránenie vypadávania násypu je
potrebné zhotoviť monoliticky preklad zasekaný do bočných strán otvoru starých
pivníc a následné po betonáži prekladu zamurovať pálenými tehlami, čo zo statického
hľadiska zabezpečí jestvujúce podlahy 1. NP v objekte Východoslovenskej
galérie.
Na základe záväzného stanoviska KPU je nutné oddeliť historické múry od nových
konštrukcií separačnou vrstvou – fólia izolačná platón.

Počas realizácie búracích prác a následne pri prehlbovaní dolného horizontu na
požadovanú úroveň v zmysle realizačnej PD, bolo zistené že hladina podzemnej vody
v podloží sa objavila vyššie ako bola predpokladaná v PD, cca 15-20cm pod úrovňou
podláh 1. PP a v niektorých prípadoch zasahuje do nových podkladaných konštrukcií
objektu. Stav hladiny podzemnej vody si vyžiadal čerpanie za účelom zníženia HPV.
-

Priestory susediace so severnou pivnicou smerom k druhému objektu (pôvodná
historická zástavba) nie sú podpivničené a zároveň medzi objektom galérie
a susedným objektom na severe je medzera, cez ktorú počas zrážok dochádza
k silnému zamáčaniu pôvodných nezaizolovaných konštrukcií zhotovených prevažne
z kameňa a tehál spájaných vápennou maltou.
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-

-

-

-

-

V geologickej skladbe podložia už v horizontoch -3,00 m sa začali objavovať iné
vrstvy podložia, ako bolo predpokladané z geologického prieskumu, t.j. treťohorné
štrkopiesky sú navyše preložené tmavými hlinito-ílovitými vrstvami, vytvorenými
mladšími ílovitými a ílovito-hlinitými naplaveninami tmavej farby (riečne bahno)
s malou priepustnosťou vody a s vysokým vzlínacím koeficientom. Tieto vrstvy boli
pozorovateľné počas archeologického prieskumu prevažne v strednej a východnej
časti staveniska.
Na základe uvedených faktov bolo potrebné pristúpiť k dodatočnému prehodnoteniu
postupu riešenia hydroizolácií so zabezpečením ochrany priestorov pred vzlínavou
a tlakovou vodou s rozšírením membránových hydroizolácií na klenby 1. PP
v severnej časti objektu – rozšírenie realizácie Vandex BB-75 s príslušným
omietkovým podkladom na báze cementových mált s prevzdušnením.
Z dôvodu zvýšenej záťaže vlhkosťou – väčší prienik pár cez jednotlivé konštrukcie,
veľké množstvo zabudovanej vlhkosti v novo realizovaných konštrukciách a aj
predpokladaný odpar minulej existujúcej vlhkosti vo vnútorných obnažených
konštrukciách (odhalené tehlové a kamenné murivo vystavené mnohoročnému vplyvu
vlhkosti z dôvodu priameho kontaktu s geologickými vrstvami) v celom priestore 1PP
si vyžaduje doplnenie sanačných omietok v podstatne väčšom rozsahu ako je
predpokladané v realizačnej PD. Takisto je potrebné zrealizovať sanačné
omietky z materiálov spĺňajúcich vyššie kritéria z dôvodu pojatia vyššieho
množstva vzdušnej vlhkosti aj s ohľadom na skutočnosť, akým spôsobom budú
priestory v budúcnosti využívané (sklady, depozitáre, výstavné miestnosti pre
umelecké diela). Je potrebné zohľadniť fakt, že za daných okolností - bez realizácie
navrhnutých sanačných omietok, by mohlo aj napriek funkčnej vzduchotechnike
dochádzať k nekontrolovanému kondenzátu vodných pár na mnohých interiérových
konštrukciách, v závislosti od klimatických zmien počasia či teplotných rozdielov
kopírujúcich anomálie ročných období.
Pri spracovaní PD sa nedalo predpokladať , že v rámci otvorov výťahovej šachty z
1.PP do 3. NP bude nevyhnutné statický zastabilizovať každý jestvujúci strop
klenby pomocou oceľových profilov z dôvodu preseknutia päty klenby na 1.PP a cez
ďalšie stropy.
Pred začatím hrubej montáže zdravotechniky je nutné zrealizovať izoláciu potrubí
predtým, než sa zasekajú do zvislých konštrukcií, aby nedochádzalo ku kondenzu v
rámci rozdielnych teplôt v rozvodoch zdravotechniky a miestnosti, čo ma za následok
priesak vody v rámci zvislých konštrukcií.

Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach:
Neoprávnené výdavky – vznikli z dôvodu krátenia jednotkových cien rozpočtu projektu
v časti interiéru a stavebných prác v schvaľovacom konaní pri príprave Zmluvy o NFP.
Naviac práce vznikli z dôvodu predĺženia spojovacej lávky medzi budovou riaditeľstva
a divadelnou sálou.
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Otvorená zóna 4 – Barkóczyho palác
Neoprávnené výdavky vznikli pri schvaľovacom procese žiadosti o poskytnutie NFP, kedy
nám SO/RO krátilo plošne o 10% jednotkové ceny v stavebných objektoch Elektroinštalácia,
Rekonštrukcia objektu, Vzduchotechnika a vo Vybavení. Z rozpočtu bol vylúčený nákup
hudobného nástroja a upravené jednotkové ceny audiovizuálnej techniky.

Otvorená zóna 5 - Verejná knižnica Jána Bocatia
Neoprávnené výdavky – vznikli z dôvodu neuznania položiek rozpočtu projektu, ktoré sa
vzťahovali na rekonštrukciu budovy vo vlastníctve Mesta Košice, napriek predloženiu
nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu 40 rokov a súhlasu vlastníka s rekonštrukciou. Tak isto
boli zo strany SORO krátené jednotkové ceny rozpočtu projektu v stavebných objektoch
Elektroinštalácia, Vzduchotechnika a Vybavenie.
Naviac práce vznikli z dôvodu realizovania
ručných výkopov pri obnažovaní
archeologických nálezov v zmysle požiadaviek KPÚ.
-

-

Práce naviac vznikli taktiež z dôvodu osadenia nových okenných výplní
v jestvujúcej stavbe, nakoľko pri demontáži jestvujúcich okien došlo k úplnému
poškodeniu jestvujúcich parapetov a šambrán.
Pri realizácii spojovacieho krčka na 1. nadzemnom podlaží vznikla potreba odvetrania
sociálnych zariadení v jestvujúcej budove prirodzeným spôsobom.
Taktiež bolo potrebné zaatikovaný žľab doplniť elektroohrevom z dôvodu možného
poškodenia objektu vplyvom zatekania v zimnom období.
Pri obnažení spodnej časti jestvujúceho sokla vznikla potreba realizácie nového náteru
po celom obvode budovy.

Otvorená zóna 6 - Divadlo Thália
Neoprávnené výdavky – vznikli z dôvodu zníženia jednotkových cien rozpočtu v časti
Búracie práce, Konštrukcie doplnkové - kovové, Podlahy a v časti Interiérového vybavenia.
Naviac práce:
Projektová dokumentácia riešila obnovu južnej fasády len v časti divadla, teda asi do polovice
budovy. Z technického a estetického hľadiska bolo potrebné zrealizovať obnovu celej južnej
steny z ulice Grešákovej.
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Otvorená zóna 7 – Ulička remesiel
Neoprávnené výdavky – vznikli z dôvodu zníženia jednotkových cien rozpočtu v časti
Zemné práce a neuznania položiek rozpočtu v časti realizácie novej trafostanice.
Naviac práce:
-

-

Napojenie stavebného objektu SO01 Rekonštrukcia kazemát na vodu a plyn. Pri
realizácií rekonštrukčných prác na tomto objekte bolo potrebné zrealizovať
predĺženie vodovodnej a plynovej prípojky.
Predĺženie bodu napojenia kanalizácie na existujúcu infraštruktúru.
Pri zemných prácach v priestoroch kazemát boli v miestnosti č. 1.12 nájdené
pozostatky kamenného schodiska vedúceho do podzemia. Na uvedenom náleze bol
uskutočnený archeologický výskum a celý nález bol zdokumentovaný. Objekt je
potrebné zakryť a pripraviť na možnú prezentáciu v budúcnosti.

V sumárnom vyjadrení je možné vyčísliť hodnotu celkových naviac prác vo výške
1 013 tis. €. Uvedená suma bude uhradená z vlastných zdrojov KSK, konkrétne z rozpočtovej
rezervy .
Neoprávnené náklady vznikli ešte pred realizáciou stavebných prác a to prevažne krátením
rozpočtu jednotlivých projektov v schvaľovacom konaní. Schvaľujúci orgán SO/RO MK SR
rozhodol o týchto nákladoch buď paušálnym krátením rozpočtu, alebo neuznaním
jednotlivých položiek rozpočtu. Tieto však bolo nutné realizovať v záujme ukončenia stavieb.
Ich celková hodnota, predstavuje 1 191,4 tis. €. Tieto náklady budú hradené z úveru
čerpaného na financovanie projektov EÚ a to navýšením úverového limitu.
Na základe uvedeného je možné konštatovať, že špecifikované neoprávnené náklady nemajú
podstatný vplyv na zvýšenie úverovej potreby v priebehu roka. Najväčší dopad na zvýšenie
úverového limitu má zmena spôsobu financovania projektov a to z predfinancovania na
refundáciu. Táto zmena vyvolá potrebu zvýšenia úverového rámca o cca 7 mil. € najmä
v priebehu roka 2013. Očakávanými platbami z nenávratného finančného príspevku
sa celková úverové potreba na financovanie projektov EÚ zníži a to až do výšky pôvodného
úverového limitu plánovaného ku koncu roka 2013.

V Košiciach 24. 4. 2013
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