
Názov a sídlo kultúrnej inštitúcie: Pohronské múzeum Príloha č. 4

Bernolákova 20/2, 968 01  Nová Baňa

Prehľad realizovaných opráv väčšieho rozsahu (bežné výdavky) v roku 2022

Upravený 

rozpočet v eur

Skutočnosť v 

eur
Rozdiel v eur

Názov opravy väčšieho rozsahu: odstránenie havarijného stavu na 

vodovodnej prípojke v administratívnej budove múzea

Celkom: 1 860,00 1 859,92 0,08

z toho:

    z rozpočtu BBSK celkom 1 860,00 1 859,92 0,08

       z toho: účelový príspevok na opravy väčšieho rozsahu

    z vlastných zdrojov KI

    z iných zdrojov (špecifikovať)

Komentár (špecifikovať realizované práce)

Príloha: fotodokumentácia (v prípade, ak nebola priebežne zaslaná ODDK).

Komentár:  V zmysle rozpočtu boli realizované: zemné práce a to: výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100m ³

výkop šachty zapaženej, vodorovné premiestnenie výkopu, uloženie sypaniny, zásyp sypaninou zo zhutnením jám,

šiacht, rýh, obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín a následná úprava. 

Rúrové vedenie: osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty do hĺbky 2,0 m, presun hmôt a vedenie

vnútorného vodovodu: potrubie vodovodné z rúrok PE, búracie a montážne práce.

Podrobný rozpis v žiadosti zo dňa 27. 07. 2022. ev.č. žiadosti: 00064/2022, PMNB- 001

Správa o stave vodovodnej prípojky po odstránení havarijného stavu v administratívnej budove

Pohronského múzea zaslaná dňa 20. 10. 2022, ev. č. správy: 00064/2022 - PMNB - 004

Fotodokumentácia zaslaná spolu so správou.

Čerpanie: 

1./ Fa. č. 80/2022 M. Haspra, ML, ručné výkopové práce - 162,- Eur

2./ Fa. č. 83/2022,  UNISTAV NB, s.r.o., - zemné práce, rúrové vedenie, vnútorný a vonkajší

vodovod, vodovodná šachta, presun hmôt - 1697,92 Eur

Spolu: ÚUFP 1 859,92 Eur

Poznámka:

Upozorňujeme, aby uvedené výdavky nadväzovali na textovú časť Vyhodnotenia činnosti v zmysle osnov.

V prípade, že opravy väčšieho rozsahu, na ktoré boli poskytnuté účelové BV neboli zrealizované,



resp. boli zrealizované len čiastočne z plánovaného rozsahu, potrebné je uviesť v komentári

podrobné zdôvodnenie.

Ak boli kultúrnej inštitúcii poskytnuté účelové finančné prostriedky na viac aktivít / opráv,

potrebné je ich uviesť samostatne podľa účelov.

Dátum: 20. 01. 2023

Spracoval / linka Ing. Antónia Garajová / 045 68 55 178

Schválil: Mgr. Jana Potocká

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu:

Pečiatka organizácie


