
Názov a sídlo kultúrnej inštitúcie: Pohronské múzeum Príloha č. 5

Bernolákova 20/2, 968 01  Nová Baňa

Prehľad realizovaných investičných akcií (kapitálové výdavky)  v roku 2022

Upravený 

rozpočet v eur

Skutočnosť v 

eur

Rozdiel v 

eur

Investičná akcia (úplný názov): 

"Celková revitalizácia objektu 

depozitára"

Celkom: 62 000,00 61 340,70 659,30

z toho:

    z rozpočtu BBSK 62 000,00 61 340,70 659,30

    z vlastných zdrojov KI

    z iných zdrojov (špecifikovať)

Komentár - špecifikácia realizovaných investičných akcií:

Dňa 4.8.2022 bola uzatvorená ZoD č. 5/2022 PM ako výsledok verejného obstarávania realizovaného

postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Celková revitalizácia objektu depozitára" 

s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní: UNISTAV NB s.r.o., následne bola uzatvorená

ZoD č. 6/2022 PM na výkon Stavebného dozoru pre stavbu s poskytovateľom:

PROJEKT ATELIÉR NB s.r.o., stavenisko bolo odovzdané dňa 11. 08. 2022. 

Stavebné práce prebehli v zmysle harmonogramu postupu prác. Práce zahŕňali:

zemné práce, zakladanie, zvislé a kompletné konštrukcie, komunikácie, úpravy povrchov, 

podlahy, osadenie, ostatné konštrukcie a práce-búracie, presun hmôt.

Práce a dodávky PSV. Izolácie proti vode a vlhkosti, konštrukcie tesárske, konštrukcie

klampierske, konštrukcie - krytiny tvrdé, doplnkové kovové konštrukcie, podlahy z dlaždíc, 

obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa, nátery. 

V administratívnej budove boli prevedené práce v zmysle projektovej dokumentácie: 

úprava okapových chodníkov s výkopom drenáže, náter strešného plechu, oprava schodiska pred vstupom, 

 výmena dlažby a obkladu, zastrešenie pred vstupom, výmena okien za plastové v I PP, nové vnútorné sanačné omietky, 

zateplenie troch obvodových stien polystyrénom, zateplenie sokla, realizácia oceľového samonosného

schodiska, rebrík na strechu, vnútorné schodisko nová protišmyková dlažba. 

Riadne vykonané dielo bolo odovzdané bez vád a nedorobkov dňa 28.11.2022.

Čerpanie: 

1./ Fa. č. 0001/2022 KV UNISTAV NB, s.r.o., stavebné práce v zmysle ZoD 5/2022 PM- 59 990,70

2./ Fa. č. 0002/2022 KV PROJEKT ATELIÉR NB, s.r.o., stavebný dozor v zmysle ZoD 6/2022 PM - 1 350,- Eur

Spolu KV: 61 340,70 Eur

Poznámka:

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

V prípade, že investičná akcia nebola zrealizovaná, resp. bola zrealizovaná

len čiastočne z plánovaného rozsahu, potrebné je uviesť v komentári 

podrobné zdôvodnenie.

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



úprava okapových chodníkov s výkopom drenáže, náter strešného plechu, oprava schodiska pred vstupom, 

 výmena dlažby a obkladu, zastrešenie pred vstupom, výmena okien za plastové v I PP, nové vnútorné sanačné omietky, 

2./ Fa. č. 0002/2022 KV PROJEKT ATELIÉR NB, s.r.o., stavebný dozor v zmysle ZoD 6/2022 PM - 1 350,- Eur



Názov a sídlo kultúrnej inštitúcie: Pohronské múzeum

Bernolákova 20/2, 968 01  Nová Baňa

Prehľad realizovaných investičných akcií (kapitálové výdavky)  v roku 2022

Upravený rozpočet v 

eur
Skutočnosť v eur

Investičná akcia (úplný názov): "Vstavaná skriňa 

do Pohronského múzea"

Celkom: 230,00 2 230,00

z toho:

    z rozpočtu BBSK

    z vlastných zdrojov KI 2 230,00 2 230,00

    z iných zdrojov (špecifikovať)

Komentár - špecifikácia realizovaných investičných akcií:

V zmysle žiadosti o zaradenie KV do Registra investícií zo dňa 4.10.2022, ev. č. žiadosti 00008/2022, PMNB - 0002

Dodanie / výroba/ a montáž vstavanej skrine do Pohronského múzea. 

1./ Fa. č. 139/2022 , Pavel Suchý-STOLÁRSTVO, Nitra - výroba, dodanie, montáž skrine - 2 230,- Eur

Čerpanie vlastné zdroje: 2 230,- Eur

Poznámka:

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

V prípade, že investičná akcia nebola zrealizovaná, resp. bola zrealizovaná

len čiastočne z plánovaného rozsahu, potrebné je uviesť v komentári 

podrobné zdôvodnenie.

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



Príloha č. 5/1

Rozdiel v eur

V zmysle žiadosti o zaradenie KV do Registra investícií zo dňa 4.10.2022, ev. č. žiadosti 00008/2022, PMNB - 0002

1./ Fa. č. 139/2022 , Pavel Suchý-STOLÁRSTVO, Nitra - výroba, dodanie, montáž skrine - 2 230,- Eur



Názov a sídlo kultúrnej inštitúcie: Pohronské múzeum Príloha č. 5/2

Bernolákova 20/2, 968 01  Nová Baňa

Prehľad realizovaných investičných akcií (kapitálové výdavky)  v roku 2022

Upravený 

rozpočet v eur
Skutočnosť v eur Rozdiel v eur

Investičná akcia (úplný názov): "Nákup 

predmetov do zbierkového fondu 

Pohronského múzea"

Celkom: 200,00 200,00

z toho:

    z rozpočtu BBSK

    z vlastných zdrojov KI 200,00 200,00

    z iných zdrojov (špecifikovať)

Komentár - špecifikácia realizovaných investičných akcií:

V zmysle žiadosti o zaradenie KV do Registra investícií zo dňa 4.10.2022, ev. č. žiadosti 00008/2022, PMNB - 0002

a na základe zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok zo dňa 30.11.2022 bol odporučený nákup predmetov: 

1./ KZ č. 3/2022, p. Budinský, Klopačka - 100,- Eur

2./ KZ č. 2/2022 pl Supuková, pikniková súprava, tabatierka, zapaľovač, šľahač - 100,- Eur

Spolu čerpanie KZ 46 - 200,- Eur

Poznámka:

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

V prípade, že investičná akcia nebola zrealizovaná, resp. bola zrealizovaná

len čiastočne z plánovaného rozsahu, potrebné je uviesť v komentári 

podrobné zdôvodnenie.

Dátum: 20. 01. 2023

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

Schválil: Mgr. Jana Potocká

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu:


