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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo    


s c h v a ľ u j e

návrh Dodatku č. 3 k Protokolu č. 72/2014 o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo dňa 13.04.2014, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia zvyšuje hodnota             majetku pre objekt materskej školy na ul. Letná o sumu vo výške 28 029,30 €.








a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami

























Dôvodová správa

Protokolom č. 72/2014 zo dňa 13.04.2014 sú z majetku mestskej časti zverené do správy Základnej školy s materskou školou Riazanská objekty: - základnej školy
      - materskej školy na ul. Letná 
      - materskej školy na ul. Teplická.

V júni 2015 boli dokončené stavebné úpravy na objekte základne školy na ul Riazanská a materskej školy na ul. Letná
a) objektu základnej školy na ul. Riazanská 	o sumu 659 605,14 €
b) objektu materskej školy na ul. Letná		o sumu   91 061,57 €, 
ktoré boli zahrnuté do Dodatku č. 1 k protokolu č. 72/2014.

Uvedené hodnoty boli Dodatkom č. 2 navýšené o dodané energetické certifikáty:
a) objekt základnej školy na ul. Riazanská	vo výške 598,80 €
b) objekt materskej školy na ul. Letná		vo výške 598,80 €.

V priebehu roka 2015 bola realizovaná nová kanalizačná prípojka MŠ Letná zasahujúca pozemky registra „C“ KN parc. č. 11738/1, parc. č. 11738/19 a 11739/2, k. ú. Nové Mesto, a to na základe Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby č. OS-230/2015-KRU-1 zo dňa 18.02.2015. 

Celková obstarávacia cena novej kanalizačnej prípojky predstavuje sumu 28 029,30 €. V tejto sume je zahrnutá:
	projektová dokumentácia kanalizačnej prípojky pre MŠ Letná na základe výzvy                         na predkladanie ponúk č. ÚŠFVO-223/2014 v sume 3 588,00 €
	realizácia novej kanalizačnej prípojky pre MŠ Letná na základe ÚŠFVO 875/2015 a ÚŠFO 1434/2015 v celkovej sume 24 842,08 €.





 





- bez pripomienok

- s pripomienkami










