Predkladacia správa
Materiál je spracovaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 500
zo 14. októbra 2019 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022, kde je v bode
C.12. uložené „zabezpečiť začínanie obstarávania stavieb financovaných z kapitálových
výdavkov štátneho rozpočtu a aktualizáciu údajov Registra investícií Ministerstva financií
Slovenskej republiky podľa postupu uvedeného v prílohe č. 3 uznesenia“. Príloha č. 3
k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 500/2019 Postup pri začínaní obstarávania stavieb
financovaných z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu a aktualizácií údajov Registra
investícií Ministerstva financií Slovenskej republiky v roku 2020 v bode 2. ukladá: „Nezačínať
bez predchádzajúceho súhlasu vlády z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu obstarávanie
stavieb a zmien dokončených stavieb, ktorých obstarávacia cena je 3 320 000 eur a viac. Tento
postup sa nevzťahuje na realizáciu stavebných akcií financovaných z prostriedkov Európskej
únie, na financovaní ktorých sa podieľajú i prostriedky štátneho rozpočtu.“
Celkové predpokladané náklady na realizáciu stavby, projektovú dokumentáciu pre
stavebné konanie a realizáciu stavby spolu s autorským dohľadom sú vo výške 5 042 118,66 €
vrátane DPH a budú hradené v plnom rozsahu z kapitálových výdavkov rozpočtovej kapitoly
Ministerstvo obrany SR (ďalej len „MO SR“). Podľa schváleného stavebného zámeru sú
predpokladané realizačné náklady na investičnú akciu „Kuchyňa – rekonštrukcia
prevádzkových plôch“ vo výške 5 002 379,66 € vrátane DPH. MO SR nepredkladá Rozvojový
program verejných prác na Ministerstvo dopravy a výstavby SR v zmysle § 8 ods. 3 zákona č.
254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
Dôvodom rekonštrukcie a rozšírenia prevádzkovej plochy APN 4 je potreba vytvoriť
dostatočný priestor pre odstavné miesta pre lietadlá typu C-27J Spartan a L-410 Turbolet.
Projekt rieši rekonštrukciu, prestavbu a zmenu parametrov prevádzkových plôch APN 4 na
letisku Kuchyňa.
Cieľom projektu je rekonštrukcia odbavovacej plochy APN 4, ktorá bude slúžiť na
odstavenie, naloženie, vyloženie a presun lietadiel. Ukončenie stavby je plánované do konca
roku 2021.
Predkladaný materiál bol predmetom predbežného a medzirezortného pripomienkového
konania a na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá bez rozporov.
Predkladaný materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Materiál nemá
vplyv na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, nemá sociálne vplyvy,
vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.

