
	
M e s t s k á    č a s ť   B r a t i s l a v a  -  N o v é   M e s t o



Materiál na rokovanie 							
Miestneho zastupiteľstva
dňa 11.02.2014










Návrh na zapojenie finančných prostriedkov  z Rezervného fondu
na čerpanie kapitálových výdavkov nákup hlasovacieho zariadenia
pre rok 2014



Prekladá :							Materiál obsahuje :
Ing. Ľudovít Kollárik        				         	1. Návrh uznesenia
prednosta     					                      2. Dôvodová správa
								

								
Spracovateľ :							Stanovisko právnej skupiny: 
RNDr. Jana Ondrová						- nie je potreba právneho 
Vedúca odd. HaF 			                                       posúdenia
					 
















Február 2014






NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje:

1. Kapitálové výdavky  




Dofinancovanie hlasovacie systému pre MZ MČ B-NM vo výške 13 635,20 € v súlade s návrhom












2. Zapojenie Rezervného fondu vo výške 13 635,20 € do finančných operácií na vykrytie schválených kapitálových výdavkov

a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami




2. Dôvodová správa:

Obsahom predkladaného materiálu je návrh a požiadavka na schválenie  dofinancovania  kapitálových výdavkov   na nákup Hlasovacie ho systému.

Výňatok zo schváleného rozpočtu na rok 2014:
„Kapitálové výdavky
. program 1 – Všeobecné verejné služby
3-Správa informačného systému
Kúpa zariadenia – hlasovací systém pre MZ M_ B - NM vo výške 10 000 €
Jedna sa o kúpu hlasovacieho systému pre poslancov miestneho zastupiteľstva MČ B-NM,
ktorý bude zaisťovať  zber a zverejňovanie hlasov od jednotlivých hlasujúcich. Systém bude
obsahovať aj mikrofóny na stoly pre poslancov na rokovanie MZ.“

B. Podklady z výzvy na obstaranie tovarov a služieb:
„Bezdrôtové hlasovacie zariadenie:
	1 ks. - Základná jednotka

1 ks. - Obslužný program do počítača
29 ks. -Bezdrôtová hlasovacia jednotka s mikrofónom 
2 ks. – Samostatný bezdrôtový mikrofón
1 ks. - Zariadenie na nabíjanie hlasovacích jednotiek
1 ks. – Video rozbočovač – distribútor, 4-port pre druhú obrazovku
Obslužný počítač s operačným systémom Windows 7 (32bit ver.), tlačiareň, obrazovky a dataprojektor nie sú predmetom VO“

C. Ponuky do VO podali 3 firmy pričom najnižšia ponuka bola 19 696,- € bez DPH
t.j. 23635,20 € s DPH
Uvedená suma je vyššia o 13 635,20 € ako schválená suma v rozpočte na rok 2014


