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V súlade s Čl. 22 ods. 4 Štatútu JLF UK v Martine a po schválení v Akademickom
senáte JLF UK dňa 17. decembra 2012
vydávam
toto rozhodnutie o dofinancovaní zvýšených výdavkov na vybudovanie Knižničnoinformačného,
výpočtového
a simulačného
centra
a modernizáciu
informačnokomunikačných technológií na JLF UK v Martine vo výške 106 169,51 € z nedotačných
prostriedkov a vlastných výnosov JLF UK. Zúčtovanie prostriedkov sa vykoná v rámci
schvaľovania rozdelenia financií získaných z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov na
rok 2013, t.j. z disponibilného zostatku na finančný rok 2013.
Zdôvodnenie
JLF UK podala žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre
projekt s názvom s kódom ITMS 26250120031 na Agentúru MŠVVaŠ SR pre štrukturálne
fondy. ASFEU žiadosť o zmenu zmluvy v časti „Rozpočet projektu“ týkajúcej sa zmeny
rozpočtu projektu po Rokovacom konaní bez zverejnenia na doplňujúce stavebné práce
v sume 106 169,51 € neodsúhlasila, nakoľko požiadavky neboli v súlade s Čl. 8 ods. 3 písm.
d) Všeobecných zmluvných podmienok. Uvedené zmeny rozpočtu a presun súviseli
s prístupovou komunikáciou, ktorá nebola súčasťou projektovej dokumentácie, ani zahrnutá
do rekonštrukcie a počas realizácie stavby bola zaťažovaná stavebnými mechanizmami
a dopravnými prostriedkami stavby, čo malo za následok jej devastáciu a neprejazdnosť pre
zásobovanie.
Ide o nasledovné výdavky:
- vodorovné konštrukcie:
- komunikácie:
- úpravy povrchov, podlahy, výplne:
- rúrové vedenia:
- ostatné konštrukcie a práce:
Spolu bez DPH
DPH
Celkom

9 322,04 €
10 029,85 €
37 891,66 €
6 525 €
24 706,04 €
88 474,59 €
17 694,92 €
106 169,51 €

V Martine dňa 17. 12. 2012

prof. MUDr. Ján D a n k o, CSc., v. r.
dekan JLF UK
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