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NÁVRH UZNESENIA


 

Mimoriadne Miestne zastupiteľstvo 



s ch v a ľ u j e



1.   Navýšenie príspevku na orezy stromov, najmä gaštanov z dôvodu ošetrenia  vo výške  20 000 € .

      Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položiek:

FK 0510   EK 633006  2     zdroj 41  program 5.1.3 HS 0251   vo výške   4 000 €
FK 0510   EK 644002         zdroj 41  program 5.1.3 HS 0251   vo výške   5 000 €
FK 0510   EK 637004         zdroj 41  program 5.1.3 HS 0251   vo výške      700 €
FK 0560   EK 637011  1     zdroj 41  program 5.3.3 HS 0252   vo výške      300 €
FK 0540   EK 637004          zdroj 41  program 5.2.1 HS 0252   vo výške  3 468 €
FK 0540   EK 633006          zdroj 41  program 5.2.2 HS 0252   vo výške  5 000 € 
FK 0443   EK 636001          zdroj 41  program 4.1.3 HS 0230   vo výške  1 000 €
FK 0443   EK 637005  8      zdroj 41  program 4.1.3 HS 0230   vo výške     213 €
FK 01116 EK 633006          zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010   vo výške     319 €                                                                  

      Spolu  20 000 € 

2. Navýšenie príspevku zriaďovateľa  do rozpočtu  EKO - podniku VPS  v časti bežných   výdavkov  pre rok 2014 o 13 192 €  za účelom doriešenia  financovania odstraňovania havarijnej situácie kanalizačného systému bytových jednotiek vlastníka - MČ B-NM na Bojnickej ulici v Bratislave.

     Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položiek:

FK 01116  EK 633006        zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010  vo výške  1 064 |€
FK 01116  EK 635006        zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010  vo výške  1 064 |€                                                                              
FK 01116  EK 637011        zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010  vo výške  1 064 |€                                                                              
FK 0451    EK 635004        zdroj 41  program 4.3    HS 0610  vo výške 10 000 |€                                                                              

 									    Spolu  13 192 € 



3. Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO – podniku VPS v časti bežných výdavkov pre  rok 2014 o 15 000 € na opravy a údržbu komunikácií, ktorá je v rozpočte MÚ B-NM v programe 4.3 – Cestná doprava – výstavba a opravy miestnych komunikácií, avšak realizovaná bude EKO – podnikom VPS.

Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položky:

FK 0451    EK 635006/1       zdroj 41  program 4.3    HS 0611  vo výške 15 000 €                                                                              

4. Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO – podniku VPS v časti bežných výdavkov pre  rok 2014 o 10 000 € na čistenie a údržbu vpustí, ktorá je v rozpočte MÚ B-NM v programe 4.3 – Cestná doprava – výstavba a opravy miestnych komunikácií, avšak realizovaná bude EKO – podnikom VPS.

Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položky:

FK 0451    EK 635004        zdroj 41  program 4.3    HS 0610  vo výške 10 000 |€                                                                              

5. Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO – podniku VPS v časti bežných výdavkov pre  rok 2014 o 4 000 € na všeobecné služby (elektrikárske práce, sťahovanie a iné), ktoré sú v rozpočte MÚ B-NM v programe 6.3 – Správa bytov, avšak práce bude realizovať EKO – podnik VPS.

Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položky:

FK 0660    EK 637004        zdroj 41  program 6.3    HS 0012  vo výške 4 000 |€                                                                              


Celková suma navýšenia finančných prostriedkov činí:  62 192 €.






bez pripomienok
s pripomienkami















Dôvodová správa


K uzneseniu č. 1:

Vzhľadom na výskyt škodcu – Hrčiarka gaštanová – je nutný výrub a orez stromov s potvrdením jej výskytu. Potvrdila sa v oblasti mestskej časti ,   napr. v areáli ZŠ Za kasárňou, ul. Višňová. Zatiaľ na ňu nie je dostupná žiadna chemická ochrana. Pre napadnuté stromy je odporučená mechanická ochrana spočívajúca v prerezávaní a orezávaní napadnutých výhonkov, konárov a častí  stromov  s ich následným spálením.        

K uzneseniu č. 2:
Návrh na navýšenie finančného príspevku je z dôvodu navýšenia bežných  výdavkov v roku 2014 v dôsledku prác zadaných nad rámec bežnej  činnosti pre mestskú časť  pri zabezpečovaní verejnoprospešných služieb pre zriaďovateľa – MČ BA-NM. Ide o zásah a odstraňovanie havárií na Bojnickej ulici - likvidáciu odpadu z kanalizačného systému. Jedná sa o odstraňovanie havarijného stavu  kanalizačného systému bytových domov vo vlastníctve MČ Bratislava – Nové Mesto  na Bojnickej ulici v Bratislave, pri ktorom dochádza z dôvodu nedostatočnej funkčnosti a opakovanej poruchovosti  prečerpávacej stanice  k  neodvádzaniu splaškových odpadových vôd  a ich následnému hromadeniu na mieste. Tieto je nutné prečerpávať opakovane manuálne a nepretržite prostredníctvom techniky a personálu organizácie.  Nakoľko sa jedná o havarijnú situáciu, ktorej vznik a nutnosť opakovaného odstraňovania organizácia nemohla v návrhu rozpočtu pre rok 2014 predpokladať, dočasne vynakladá na riešenie odstraňovania  finančné prostriedky na úkor štandardných rozpočtovaných výdavkov z iných kapitol vlastného rozpočtu. Vyčíslenie celkovej čiastky , ktorú na uvedené práce musel EKO – podnik VPS použiť, je  v sume 13 192 €.  Uvedené finančné prostriedky vo vyčíslenej výške   budú  poukázané ako navýšenie príspevku na bežnú činnosť  organizácie. 

K uzneseniu č. 3:

V rozpočte zriaďovateľa  MČ BNM je v  programe 4.3 – Cestná doprava – výstavba a opravy miestnych komunikácií rozpočtovaná čiastka na tieto práce, je však pre mestskú časť výhodnejšie riešenie zadať tieto práce EKO – podniku s tým, že mu bude navýšený z uvedeného dôvodu príspevok na bežné výdavky, ako riešiť zadanie prác inej firme.

K uzneseniu č. 4:

Podobne ako v predošlom prípade, práce ( čistenie a údržba vpustí)  bude realizovať pre mestskú časť EKO – podnik,  ktorému sa z uvedeného dôvodu navrhuje navýšenie príspevku, a to z dôvodu, že tieto práce sú tiež rozpočtované v rozpočte zriaďovateľa MÚ B-NM v programe 4.3 – Cestná doprava – výstavba a opravy miestnych komunikácií, avšak realizované budú EKO – podnikom VPS.

K uzneseniu č. 5:

EKO – podnik vykonáva pre mestskú časť na základe požiadaviek drobné elektrikárske práce i iné práce, pričom je pre MČ BNM toto riešenie výhodnejšie, ako zadávanie prác firmám. 

Miestna rada prerokovala materiál a odporúča ho schváliť.

