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Február  2014


NÁVRH   UZNESENIA


Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e


zmenu účelu využitia kapitálových výdavkov z uznesenia č. 19/04 z 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  z 17.12.2013,  takto:

		

stredisko
prostriedok
počet
cena s  DPH






DI, Kuchajda
vozidlo 7 miestne s korbou
1ks
20 900,00 €

údržba zelene
vozidlo 7 miestne so sklápacou korbou
1ks
29 000,00 €



                                                                          výdavky celkom s DPH 20% :   49 900,00 €
	


a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami



























	
DÔVODOVÁ  SPRÁVA	

Obsahom predkladaného materiálu je návrh zmeny účelu čerpania schválených kapitálových výdavkov  pre Stredisko údržby zelene  EKO - podniku verejnoprospešných služieb.

Uznesením č. 19/04 z 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  konaného dňa 17.  decembra  2013 boli o.i. ako časť rozpočtovaných výdavkov MČ B-NM v časti kapitálových výdavkov v celkovej výške 293.000,-  € vrátane 20% DPH  schválené aj kapitálové výdavky vo výške 51.000,00 € vrátane 20% DPH, určené EKO-podniku VPS ako organizácii zriadenej obcou, určené na nákup prostriedku  Vozidlo 9 miestne so sklápacou korbou, slúžiace pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb Strediskom údržby zelene.  
 
Na základe predbežného prieskumu trhu obstarávateľ navrhuje efektívnejšie riešenie, kedy zmenou požiadavky na mierne zníženie počtu prepravovaných osôb z 9 na 7 dôjde k úspore vynaložených finančných prostriedkov v takom rozsahu, že bude možné zaobstarať ďalšie vozidlo identických základných parametrov. Takto zakúpené vozidlo bude určené na ďalšie plnohodnotné využitie na Stredisku detských ihrísk a areálu Kuchajda.

V zmysle uvedených skutočností navrhujeme zmenu účelu v časti schválených kapitálových výdavkov nasledovne: 


Stredisko detských ihrísk, areálu Kuchajda:

vozidlo 7 miestne s korbou
20 900,00 €

Stredisko údržby zelene:

vozidlo 7 miestne so sklápacou korbou
29 000,00 €



Spolu vrátane DPH 20%:
49 900,00 €





















Komentár k návrhu 
rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 
na roky  2014-2016


EKO – podnik VPS – kapitálové výdavky sú rozpočtované pre rok 2014 vo výške 293 000 €.

Stredisko dopravy:

Ramenný nakladač  4x4       
115 000,00 €
Skúter 125 cm3                                         
      3 000,00 €
Zametacia nadstavba                               
95 000,00 €
Polievacia nadstavba
26 000,00 €


Stredisko údržby zelene:

Vozidlo 9 miestne so sklápacou korbou
51 000,00 €
Skúter 125 cm3                              
3 000,00 €


Spolu vrátane DPH 20%:
293 000,00 €



