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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


schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto: 


Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 288 000,00 EUR.

FK
EK/A
Zdroj
Prog.
HS
Názov položky
Suma (EUR)
0620
714004
46
6.4
0030
Polievacie vozidlo EKO – podnik VPS
- 110 000,00
0620
721001
46
6.2
0131
Polievacie vozidlo EKO – podnik VPS
+ 110 000,00
0620
721001
46
4.3
0131
Nový EKO – podnik VPS
- 90 000,00
0620
721001
46
6.2
0131
Nový EKO – podnik VPS
+ 90 000,00
0620
717002
46
6.4
0030
Knižnica Jeséniova
- 15 000,00
0820
717002
46
7.4

Knižnica Jeséniova
+ 15 000,00
0660
717002
46
4.3
0612
Rekonštrukcia MC Mierová kolónia
- 73 000,00
0912
700
46
4.3
0410
PD + rekonštr. MŠ Mierová kolónia
+ 73 000,00





2. navýšenie príspevku príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS na kapitálové výdavky o 200 000,00 EUR.








-	s pripomienkami
-	bez pripomienok





Dôvodová správa

    Súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2017 sú aj výdavky na výstavbu nového EKO – podniku a výdavky na nákup polievacieho vozidla pre EKO – podnik. Tieto investície boli zahrnuté do výdavkov úradu (mali ich obstarať odd. výstavby a investícií a kancelária pre participáciu verejnosti). Z dôvodu hospodárneho a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov sa obstarávanie uvedených investícií presúva na príspevkovú organizáciu mestskej časti EKO – podnik VPS. Zároveň boli v rozpočte schválené finančné prostriedky na investície na pobočku knižnice Jeséniova (mala ich obstarať kancelária pre participáciu verejnosti), ktoré sa presúvajú do rozpočtu Knižnice.
Na základe zväčšujúceho sa dopytu po materskej škole pre deti z Mierovej kolónie a okolia, sa presúvajú finančné prostriedky z rekonštrukcie priestorov pre MC v Mierovej kolónii na rekonštrukciu priestorov materskej školy v Mierovej kolónii, ktorá je momentálne v prenájme a funguje ako materské centrum Slniečko.

Knižnica BNM plánuje rekonštrukciu na základe projektovej dokumentácie s výkazom výmer. Ide o úpravu nebytových priestorov na prevádzku pobočky knižnice Jeséniova. 
Je potrebné vykonať rekonštrukcia sociálnych zariadení (momentálne je tam toaleta so sprchou, ktorá je neopodstatnená a plánuje sa jej zrušenie), vybudovať toalety pre pracovníka a návštevníkov, a to podľa aktuálnych požiadaviek bezbariérovosti. V súlade s projektovou dokumentáciou sa plánuje zamurovanie dverného otvoru, ktorý slúžil na dodávku tovaru, nahradenie sklobetónu oknom, čím sa zabezpečí dosiahnutie požadovanej svetlosti pre knižnicu. Je potrebné vytvoriť priestor pre umiestnenie knižničných regálov, posun priečok, doplnenie podlahy – bezpečné protišmykové povrchy. Potrebné je tiež zakrytie otvorených stropov a potrubí sadrokartónovými podhľadmi, so zodpovedajúcim osvetlením, vyžadovaným normami pre knižničné priestory. Pre knižničné priestory je nutné prispôsobenie vykurovacích telies tak, aby zodpovedali normám pre knižnicu a poskytli priestor pre umiestnenie regálov s čo najväčším možným priestorom pre dlhodobú akvizíciu. A vzhľadom na to, že ide o novú pobočku, samozrejmosťou budú nové omietky a vymaľovanie priestoru.  


