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N á v r h   u z n e s e n i a

M i e s t n e   z a s t u p i t e ľ s t v o

mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

s c h v a ľ u j e


zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2015: 

Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 55 000,00 EUR.



Presun
FK
EK/A
Zdroj
Prog.
HS
Názov položky
Suma (EUR)
z:
0660
717002/267
46
4.3
0612
Revitalizácia parku Ľudové námestie
- 55 000,00
na:
0660
716
46
4.3
0612
Revitalizácia Kuchajdy – Architektonická súťaž a hydrogeologický prieskum
+ 47 000,00

0443
716
46
4.1.3
0230
ÚP zóny Dolné Kramáre
+ 8 000,00









a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami













Dôvodová správa

    Mestská časť Bratislava-Nové Mesto prevádzkuje prostredníctvom príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS rekreačný areál Kuchajda, ktorý slúži obyvateľom a návštevníkom mestskej časti ako prírodné kúpalisko a športovo–kultúrny areál. Od roku 1994 sa priestor Kuchajdy postupne upravuje – upravenie brehov, rozšírenie športových plôch, výstavba amfiteátra, atď. Mestská časť plánuje aj ďalšie úpravy a modernizáciu areálu a preto sa navrhuje presun kapitálových výdavkov vo výške 47 000 EUR s cieľom revitalizácie Kuchajdy, ktoré budú použité na architektonickú súťaž a hydrogeologický prieskum. Uvedená suma vychádza z už uskutočnených (alebo objednaných) výdavkov na revitalizáciu cykloštadióna.
Predbežný položkový rozpočet:

Súťaž návrhov
1. miesto                      5 000 EUR
2. miesto                      3 000 EUR
3. miesto                      2 000 EUR

Zmluva o dielo v hodnote  29 000 EUR
Hydrogeologický prieskum 3 588 EUR
Dendrologický prieskum 150 EUR
Domeranie požadovaných bodov 1 000 EUR
EIA  2700 EUR

Spolu: 46 438 EUR


Ďalej sa navrhuje presun kapitálových výdavkov vo výške 8 000 EUR na územný plán zóny Dolné Kramáre. Zdrojom krytia týchto výdavkov bude presun z položky revitalizácia parku Ľudové námestie. V súlade s predmetnými zmenami sa zároveň sa zmení aj položkový rozpočet Rezervného fondu.
   

