Zmena rozpočtu č. 5
Stavby:
Názov investičnej
akcie

Rozpočet č. 4

Dom meštiansky, NMP
č. 43 – oprava strechy
IBV Krupný jarok

22 100

Vlastné zdroje

Zmena rozpočtu č. 5

3 100

+ 800

Úrad vlády

19 000,00

102 585

Plavecký bazén Levoča
Prestavba Námestia
Majstra Pavla – II.
etapa, časť B

Dotácia
MK SR/VUC

+ 20 000 ?
32 400

995 128

0

+ 32 400
-32 832,52

Dôvodová správa
„Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 43 v Levoči, /ÚZPF 2932/1 – Statické zabezpečenie krovu, výmena strešnej krytiny a klampiarskych
prvkov“
Mestu Levoča bola poskytnutá v mesiaci september dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu v sume 19 000 eur na podporu realizácie
projektu s názvom Dom meštiansky na NMP č. 43 v Levoči, ÚZPF č. 2932/1 – obnova meštianskeho domu na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie.
Celkové rozpočtované náklady hore uvedenej stavby predstavovali sumu 22 035 EUR s DPH.
Mesto Levoča zrealizovalo prieskum na výber zhotoviteľa stavebných prác prostredníctvom Výzvy na predloženie cenovej ponuky dňa 09.10.2020. Ponuku
predložili dvaja uchádzači. Ponuky sa vyhodnocovali dňa 19.10.2020 na základe najnižšej ceny s DPH. Ponuka uchádzača s najnižšou cenou predstavovala
sumu 22 860, 85 EUR.
Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie Mesto Levoča je oprávnené použiť dotáciu do 31.12.2020. Z uvedeného dôvodu a aj vzhľadom na rozsah
stavebných prác /termín na ukončenie stavebných prác je 45 kalendárnych dní od protokolárneho odovzdania staveniska/, blížiace sa zimné obdobie je
potrebné navýšiť finančné prostriedky v rozpočte mesta o 800 EUR s DPH.
IBV Krupný jarok
Mesto Levoča na základe uzatvorenej Zmluvy o postúpení práv a povinností investora za účelom realizácie stavby „IBV Krupný jarok – I. ETAPA“
stavebných objektov SO 03. 1 Vodovod, SO 04.1 Kanalizácia splašková postúpilo práva stavebníka Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Mesto Levoča požiadalo PVS, a.s. o súhlasné stanovisko s uložením potrubia DN 300 dažďovej kanalizácie /stavebný objekt SO 05/ do ryhy pre potrubie
splaškovej kanalizácie, ktorá je predmetom investorstva PVS, a.s.
Predmetná spolupráca bude pre Mesto Levoča znamenať výraznú úsporu finančných prostriedkov pri realizácii stavebného objektu SO 05 Dažďová
kanalizácia, ktorej predpokladaný rozpočtovaný náklad sa ponížil zo sumy 301 100 EUR na sumu 122 000 EUR s DPH. Vzhľadom na hore uvedené mesto
Levoča plánuje realizovať stavebné práce v súčinnosti s PVS, a.s. v tomto kalendárnom roku.
Oddelenie investičnej činnosti.

