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Finančné oddelenie

Návrh na uznesenie :
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje použitie (presun) finančných prostriedkov z ostatného fondu BND do rozpočtu
MČ Bratislava - Rusovce do výšky 26.000 € na rekonštrukciu kotolne (výmenu kotlov
a príslušenstva), rekonštrukciu zvončekov a komunikačného systému, výmenu meračov
spotreby vody a prípadne na skúšku ich presnosti s nastavením (tzv. ciachovanie) v bytovom
nájomnom dome na ulici Pohraničníkov 60, 851 10 Bratislava.

Dôvodová správa k použitiu finančných prostriedkov z ostatného fondu BND
Ostatný fond BND je vyhradený na financovanie výdavkov spojených s objektom - bytový
nájomný dom na ulici Pohraničníkov 60, 851 10 Bratislava.
KOTOLŇA
Vzhľadom na vysokú poruchovosť, problematickosť opráv a skončenie životnosti kotlov
v BND Pohraničníkov 60 a príslušenstva (rozvody, riadiaca jednotka atď.) je nevyhnutné
uskutočniť osadenie nových kotlov a príslušenstva. Predpokladaná suma výdavkov je 19.000
€ na základe rozpočtu prác a cenových ponúk. (najnižšia ponuka bola 18.509,28, avšak
vzhľadom na to, že počas rekonštrukcie môže byť požiadavka na pôvodne neplánovaný
dodatočný materiál, suma je navrhnutá s rezervou na 19.000 €).
ZVONČEKOVÝ SYSTÉM A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM
Vzhľadom na nefunkčnosť zvončekového systému a komunikačného (dorozumievacieho)
systému vo viacerých bytoch na BND Pohraničníkov je nevyhnutné osadiť nový systém.
Starý systém nie je možné opraviť, pretože náhradné diely nie je možné už zohnať, z dôvodu
že výrobca systému z Veľkej Británie už tieto diely nevyrába a nedodáva. Predpokladaná
suma výdavkov je 2.500 € (najnižšia ponuka bola 2.327,04 €, ale suma s rezervou je 2.500
€)
MERAČE SPOTREBY VODY
Vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné zabezpečiť skúšky presnosti meračov spotreby
vody (180 vodomerov) v pravidelných intervaloch resp. výmenu vodomerov, je potrebné
vodomery demontovať a následne namontovať vodomery so skúškou presnosti a
nastavením (tzv. ciachovanie) . Suma za výmenu sa môže zvýšiť, ak sa napríklad pri výmene
zistí poškodenie ventilov, prípadne spojok, potrubia. Preto je navrhovaný presun finančných
prostriedkov s určitou rezervou. Plánovaný rozpočet výmeny je 4.212 € ,ale s rezervou je
navrhovaná suma 4.500 €. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výmenu meračov
spotreby vody.
V rozpočte na rok 2018 (resp. v navrhovanej zmene rozpočtu na rok 2018 na MZ 31.7.2018)
sú už vyčlenené prostriedky na investičné výdavky na BND Pohraničníkov. Schválením
použitia prostriedkov z ostatného fondu BND dôjde k presunu prostriedkov na použitie
v rozpočte MČ Bratislava – Rusovce na príjmovej strane.
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