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Štvrťročná správa (07 - 09/19)

 05/2019 – polovica septembra 2019 – intenzívna projektová činnosť firmy RAUM 3 s.r.o.

/príprava projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)

 09.09.2019 – odovzdanie dokumentácie DSP / začiatok konania o povolení stavby

 cieľ: udelenie stavebného povolenia predbežne do konca 2019

 od 09/2019 – ďaľšia projektová činnosť stavebnej skupiny a QCM s.r.o.: 

 vyjasnenie si otvorených otázok v operatívnej časti projektu

 komunikácia so všetkými účastníkmi konania o povolení stavby

 príprava výberového konania na generálneho dodávateľa stavby

 definícia výberových kritérií

 príprava tendrovej dokumentácie

 vytvorenie nezávislej výberovej komisie

 cieľ: predpokladaný začiatok výberového konania 01/2020



Štvrťročná správa (07 - 09/19)

 Refinancovanie rekonštrukcie – Construction Costs 6,49 Mio EUR (stav 05/2019)

Prepočet stavebných nákladov na základe budgetovaných ukazovateľov; 

 vrátane DPH

 vrátane rizikovej prirážky 10% (požiadavka banky SLSP a.s.)

 vrátane vedľajších nákladov (manažment stavby, vnútorné vybavenie)

 Aktualizovaná potreba dofinancovania oproti stavu z  2017 - cca. 2 Mio. EUR

Potenciálne zdroje financovania ako kombinácia z:

 Vlastný kapitál DSB 

 Navýšenie bankového kreditu v Slovenskej Sporiteľni a.s. – rokovania prebiehajú

 Podmienene návratný bezúrokový príspevok zo strany Ministerstva zahraničných vecí

Nemecka

 lehota podania žiadosti: do 30.09.2019

 Úzka spolupráca s DSIHK (Nemecko-slovenská priemyselná a obchodná komora)

 Rokovania o možnej spolupráci/podpore/sponzoringu so strany nemeckých firiem v 
Bratisĺave – priebežne 



Štvrťročná správa (07 - 09/19)

Ďaľšie kroky:

 do konca septembra – value engineering a kontrolný rozpočet DSP

 september až december 2019 – príprava dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS)

 do decembra 2019 – stavebné povolenie

 01/2020 – začiatok výberového konania na generálneho dodávateľa stavby vrátane odsúhlasenia 

budgetu investorom (DSB)



Štvrťročná správa (07 - 09/19)

 Na tomto mieste by sa radi opätovne vyslovili našu

osobitnú vďaku všetkým členom stavebnej skupiny za

ich initiatívu, veľké nasadenie a investovaný čas.



Prosím kontaktujte nás!

Sústavne intenzívne pracujeme na hospodárnej 

a efektívnej realizácii tohto veľkého projektu. 

Vaše otázky a pripomienky môžete aj naďalej 

zasielať predstavenstvu školy na adresu 

bardosova@deutscheschule.sk 


