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Dôvodová správa  
Návrh rekonštrukcie časti nebytových priestorov v budove MŠ Alexyho na školskú 
jedáleň 

 
Na Základe Uznesenia č. 364/2009- MZ z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, 
konaného 10.12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
Prerokovalo 
Návrh na zlepšenie využívania mestského nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry 
v správe mestskej rozpočtovej organizácie Správa materských škôl v Nitre 
vzalo  na vedomie 
Návrh na zlepšenie využívania mestského nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry v 
správe 
mestskej rozpočtovej organizácie Správa materských škôl v Nitre podľa predloženého návrhu 
a uložilo  
riaditeľovi rozpočtovej organizácie Správa materských škôl predložiť na zasadnutie 
mestského zastupiteľstva „Návrh rekonštrukcie časti nebytových priestorov v budove MŠ 
Alexyho na školskú jedáleň“ 
 
 
V zmysle plnenia tohto uznesenia riaditeľka Správy materských škôl v Nitre listom zo dňa 
21.12.2009 podala na  Referát investičný Mestského úradu v Nitre Žiadosť o vypracovanie 
projektovej dokumentácie na stavebné úpravy priestorov MŠ Alexyho (hospodársky pavilón 
III), ktoré boli pred prenájmom využívané ako Zariadenie školského stravovania 
s príslušnými priestormi.  
Projektová dokumentácia je nevyhnutná z dôvodu, že počas prenájmu došlo ku zbúraniu 
priečok jednotlivých priestorov zabezpečujúcich správnu technológiu prípravy a  na 
zabezpečenie súčasných požiadaviek rekonštrukcie  školskej jedálne sú nevyhnutné stavebné 
úpravy. 
V spolupráci s Referátom investičným Mestského úradu v Nitre bol vypracovaný prepočet 
nákladov na rekonštrukciu hospodársky pavilón III. Súčasne bola požiadaná spoločnosť 
COOP SERVIS GROUP s.r.o o predloženie predbežnej kalkulácie na vybavenie a 
technológiu kuchyne ZŠS pri MŠ Alexyho. Položkový rozpočet bude predložený vo 
vypracovanej PD.  
 
Výška nevyhnutných stavebných nákladov na zriadenie kuchyne:              66 561,50 EUR 
Výška predbežnej kalkulácie na vybavenie + technológia kuchyne:            54 713,18 EUR 
 
Výška nákladov na vonkajšie úpravy pavilónu:           91 413,37 EUR 
 
Výška nákladov  ostatných priestorov pavilónu:           31 654,00 EUR 
 
Projektová príprava:              13 029,00 EUR 
 
 
Rekapituláciu nákladov a grafický nákres pavilónu III uvádzame v  prílohe. 
 
 
 


