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U Z N E S E N I A
zo 4. mimoriadneho  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa  17.  októbra  2012 


1.   Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
        uznesenie číslo: 4MMZ/01
2.   Schválenie programu rokovania
       uznesenie číslo:  4MMZ/02
3.   Návrh na nákup strojov pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
uznesenie číslo:  4MMZ/03
4.   Návrh na nákup strojov pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
uznesenie číslo:  4MMZ/04
5.  Návrh výdavkov pre EKO-podnik VPS
uznesenie číslo:  4MMZ/05
6.  Návrh na nákup technického vybavenia pre stredisko dopravy EKO-podniku VPS 
uznesenie číslo:  4MMZ/06
7.    Návrh výdavkov pre stredisko Lanová dráha Bratislava Železná studnička - Kamzík       
uznesenie číslo:  4MMZ/07

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-7 uznesenia: 

4MMZ/01 Miestne zastupiteľstvo
                   s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
             	Mgr. Marek Bobák 
     	Mgr. Marek Norovský 

2.   overovateľov záznamu a uznesení
             Ing. Julius  Jackuliak
Ing. Stanislav Winkler
Hlasovanie : za :  17
      					                                          	                                   proti :    0									                           zdržali sa :    0
4MMZ/02 Miestne zastupiteľstvo
                  s c h v a ľ u j e
                  program rokovania s pripomienkami:
	do programu rokovania zaradiť body:

„Návrh na nákup strojov pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom“
 „Návrh výdavkov pre EKO-podnik VPS“
„Návrh na nákup technického vybavenia pre stredisko dopravy EKO-podniku VPS“
											Hlasovanie : za :  17
      					                                          	                                   proti :    0									                           zdržali sa :    0
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4MMZ/03  Miestne zastupiteľstvo
                   s c h v a ľ u j e
zapojenie rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 99 960,00 € na nákup strojov pre nakladanie s drobným stavebným odpadom a komunálnym odpadom pre EKO-podnik VPS s tým, že bežný príjem bude viazaný v rozpočte mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a pri výpočte hospodárenia za rok 2012 bude uvedená čiastka presunutá do rezervného fondu, nasledovne:
 
položka   prostriedok							počet	cena bez DPH
1.
nákladné vozidlo 4x4 dvojnápravové – nosič kontajnerov s hákovým naťahovačom
1 ks
80.300,00 €
2.
naťahovací  kontajner 20 m3
1 ks
3.000,00 €
	         Kapitálové výdavky celkom:	bez DPH     :        83.300,00 €
		s DPH 20% :        99.960,00 €
	  - bez pripomienok
Hlasovanie : za:   17
      					                                          	                                   		proti:    0									                           	          zdržali sa:    0
4MMZ/04  Miestne zastupiteľstvo
                   s c h v a ľ u j e
presun kapitálových výdavkov z programu 0443.717002 227 43 Revitalizácia VP – Rešetkova-Osadná, znížením o 20.635,00 € a z programu 0443 717002 267 43 Revitalizácia VP – Ľudové námestie, znížením o 17.405,00 € do rozpočtu kapitálových výdavkov EKO-podniku VPS pre stredisko dopravy navýšením o 38.040,00 €
položka   prostriedok							počet	cena bez DPH
1.
Lisovací kontajner na odpad
1 ks
  9 700,00 €
2.
naťahovací  kontajner 10 m3
2 ks
4.000,00 €
3.
Naťahovací kontajner 20 m3
6 ks
18 000,00 €
	         Kapitálové výdavky celkom:	bez DPH     :        31 700,00 €
		s DPH 20% :        38.040,00 €
	  - bez pripomienok
Hlasovanie : za:   17
      					                                          	                                   		proti:    0									                           	          zdržali sa:    0
4MMZ/05  Miestne zastupiteľstvo
                   s c h v a ľ u j e
presun kapitálových výdavkov z programu 0443 717002 267 4.3 Revitalizácia VP – Ľudové námestie znížením o 6.164,00 € z programu 0540 713004 274 5.2 zníženie o 4.804,00€ a z programu  0912 717003 153 4.3 zníženie o 25.882,00 € a zapojenie rezervného fondu vo výške 15.110,00 € do rozpočtu kapitálových výdavkov EKO-podniku VPS presunom nasledovne:
    položka   prostriedok						           počet	cena bez DPH
1.
Motorová kosačka
1 ks
 15 600,00 €
2.
Fréza na pne
1 ks
13.000,00 €
3.
Závesný komunálny vysávač
1 ks
3 700,00 €




4. 
Plošinová nájazdová váha na komunálny odpad
1 ks
4 000,00 €
5.
Hardware, záložný server, záložné zdroje
1 ks
7 000,00 €
	         Kapitálové výdavky celkom:	bez DPH     :        43 300,00 €
		s DPH 20% :        51 960,00 
           - bez pripomienok
Hlasovanie : za:   17
      					                                          	                                   		proti:    0									                           	          zdržali sa:    0
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4MMZ/06  Miestne zastupiteľstvo
                   s c h v a ľ u j e
zapojenie rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 43.200,00 € na nákup technického vybavenia pre stredisko dopravy EKO-podnik VPS

    položka   prostriedok						           počet	cena bez DPH
         
1.
Montážny zdvihák na nákladné vozidlá
1 ks
 36 000,00 €
	         Kapitálové výdavky celkom:	bez DPH     :       36 000,00 €
	                                             s DPH 20% :          43 200,00 €
           - bez pripomienok
Hlasovanie : za:   17
      					                                          	                                   		proti:    0									                           	          zdržali sa:    0
4MMZ/07  Miestne zastupiteľstvo
	s c h v a ľ u j e
presun kapitálových výdavkov z programu 0.5.4.0 713004 274 5.2.1.0252 Modernizácia strojového parku – EKO podnik VPS znížením o 14.700,00 € do rozpočtu EKO-podniku VPS navýšením o 14.700,00 € pre stredisko Lanová dráha Bratislava Železná studnička – Kamzík na vybudovanie :
- kúrenia vo výške			      6.400,00 € s DPH
- tepelnej izolácie priestorov vrátane rekonštrukcie okien vo výške   8.300,00 € s DPH	                                                    Výdavky celkom:    14.700,00 €
  - bez pripomienok							
Hlasovanie : za:  17
      					                                          	                                   proti:   0 									                           zdržali sa:    0




	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Mgr. Rudolf Kusý
                     prednosta						                     starosta




Ing. Jozef Bielik
 predseda návrhovej komisie





Ing. Július  Jackuliak 						Ing. Stanislav Winkler 
                     overovateľ	 			      	                 	       overovateľ




Bratislava 17. 10.  2012
Spracovala: Júlia Červenková



Strana 3

