
Príloha č. 7 

Harmonogram prác – Rekonštrukcia tried a chodieb v ZŠ Beňovského 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že rekonštrukcia bude prebiehať z väčšej časti počas školského roka musí 
uchádzač v plnej miere rešpektovať z toho vyplývajúce obmedzenia. Všetky hlučné práce musí 
uchádzač vykonávať prednostne počas víkendov, školských prázdnin alebo iných dní kedy bude škola 
uzatvorená a len výnimočne v poobedňajších hodinách po skončení vyučovania. Priebeh prác bude 
rozdelený obstarávateľom na 6 etáp tak, aby boli minimalizované dopady na výuku žiakov a chod školy 
a bolo možné zabezpečiť presuny žiakov. Uchádzač je povinný si zabezpečiť dostatočné personálne 
zabezpečenie a technické vybavenie potrebné na realizáciu stavebných prác v súlade 
s harmonogramom prác. Tento harmonogram je záväzný a na oneskorenie zapríčinené bežnou 
prevádzkou školy nebude obstarávateľ prihliadať. V prípade nepredpokladaných zmien v chode školy 
z dôvodu vývoja pandemickej situácie (uzatvorenie škôl na dlhšie časové obdobie) sa môže 
obstarávateľ písomne dohodnúť s uchádzačom na zmene harmonogramu. 

 

I. etapa - triedy 1.13, 1.12, 1.11 
Zahájenie prác: 14.1.2022 Ukončenie prác: 30.1.2022 

II. etapa – triedy 1.10, 1.09, 1.08 
Zahájenie prác: 4.2.2022 Ukončenie prác: 20.2.2022 

III. etapa – triedy 1.07, 1.06 
Zahájenie prác: 25.2.2022 Ukončenie prác: 13.3.2022 

IV. etapa – triedy 1.01, 1.02 
Zahájenie prác: 18.3.2022 Ukončenie prác: 3.4.2022 

V. etapa – 1.03, 1.04, 1.05 
Zahájenie prác: 22.4.2022 Ukončenie prác: 8.5.2022 

VI. etapa – všetky chodby a obidve schodiská 
Zahájenie prác: 3.6.2022 Ukončenie prác: 17.7.2022 

 

Polročné prázdniny:  4.2.2021 
Jarné prázdniny:  28.2.2021 – 4.3.2021 
Veľkonočné prázdniny:  14.4.2021 – 19.4.2021 
Letné prázdniny:  1.7.2021 – 31.8.2021 
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