VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 276
zo 4. júna 2019
k návrhu na zmenu úloh, termínov a doplnenie úlohy v uznesení vlády
SR č. 598 z 13. decembra 2017
Číslo materiálu:

14390/2019

Predkladateľ:

minister dopravy a výstavby

Vláda
A.

mení
v uznesení vlády SR č. 598 z 13. decembra 2017
A.1.

v bode B. 1 znenie úlohy takto:
„uvoľniť, v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005
č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií
SR, Ministerstvu dopravy a výstavby SR kapitálové výdavky účelovo viazané
na zabezpečenie financovania investície podľa bodu A. 2. tohto uznesenia
vo výške nákladov upresnených v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie
a so zohľadnením výsledkov verejného obstarávania, v celkovej sume
do 24 900 000 eur s DPH“,

A.2.

v bode B. 2 znenie úlohy takto:
„uvoľniť kapitálové výdavky v celkovej výške podľa bodu B. 1. tohto
uznesenia mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, a to v roku 2018 vo
výške do 900 000 eur s DPH, v roku 2019 vo výške do 5 100 000 eur s DPH,
v roku 2020 vo výške do 6 700 000 eur s DPH, v roku 2021 vo výške do
11 200 000 eur s DPH a v roku 2022 vo výške do 1 000 000 eur s DPH
v roku 2018 do 31. júla, v rokoch 2019 až 2022 každoročne do 31. októbra“;

B.

dopĺňa
uznesenie vlády SR č. 598 z 13. decembra 2017 o bod B. 3, ktorý znie:
„ministrovi dopravy a výstavby
B.1.

predložiť informáciu o stave prípravy a realizácie stavby Úprava okružnej
križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemnej komunikácie na
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zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves, mestskou časťou
Bratislava – Devínska Nová Ves, a to vrátane aktualizácie harmonogramu
vecného a finančného plnenia
do 30. septembra 2020“.
Vykonajú:

minister financií
minister dopravy a výstavby

Na vedomie: starosta mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves

Uznesenie vlády SR číslo 276/2019

strana 2

