Ing.Arch.Branislav Kaliský, Strmy Vŕšok 65, 814 06 Bratislava

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
Hlavného mesta SR Bratislavy

Návrh
na zmenu rozpočtu Hlavného mesta Bratislavy na rok 2015
Predkladateľ:
Ing.arch.Branislav Kaliský
Poslanec MsZ
Ing.arch.Lucia Stasselová
Poslanec MsZ
Spracovateľ:
Ing.arch.Branislav Kaliský
Poslanec MsZ
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
Schvaľuje
Zmenu rozpočtu v:
1. Pokračovanie obstarávania nového ÚP hlavnáho mesta SR Bratislavy .. 250.000 Euro
2. Kamenné námestie – Urbanistická štúdia .................................................. 20.000 Euro
3. Staromestská ulica - Urbanistická štúdia ................................................... 20.000 Euro
4. Nám.Slobody - Urbanistická štúdia ............................................................ 20.000 Euro
5. Nám.SNP - Urbanistická štúdia .................................................................. 20.000 Euro
6. Pokračovanie v spracovaní UPZ Dunajské nábrežie ..................................... 6.000 Euro
SPOLU..............................................................................................................336 000 Euro

Dôvodová správa
Uznesením MsZ prijalo MsZ rozpočet na rok 2015. V zmysle návrhov predkladaných počas
príjimania rozpočtu predkladáme túto zmenu rozpočtu, ktorá reaguje na nové skutočnosti
ako aj na vývoj v hospodárení mesta.
Návrh na financovanie pokračovania prípravy územného plánu:
Príprava ÚP hlavného mesta SR Bratislavy je bezpochyby prioritnou úlohou tohoto
volebného obdobia, preto navrhujeme aby sa do kapitolyProgram č.1.5 Tvorba územného
plánu a dopravypresunulo 336 000 Euro na bežné výdavky mesta.
Zdroj financií navrhujeme presunúť z kapitoly Program č.11 „Rozvojové projekty a podpora
podnikania“ 76 000 Euro z bežných výdavkov a z kapitoly program č.12 „Moderný úrad pre
ľudí“ 260 000 Euro z bežných výdavkov.Ak príde k navýšeniu rozpočtu z dôvodu
neidentifikovaných a nespárovaných platieb, ktoré v čase tvorby rozpočtu ešte neboli známe
navrhujem z týchto platieb tieto kapitoly doplniť.
Urbanistické štúdie verejných priestranstiev:
¶
¶
¶
¶
¶

Najvýznamnejšie verejné priestranstvá Bratislavy nemajú urbanistické plány:
1. Nám.SNP
2. Nám.Slobody
3. Kamenné námestie
4. Staromestská ulica

V prípade, ak sa nezačne okamžite konať, revitalizácia týchto priestorov nebude možná
prinajmenej do predsedníctva SR v EÚ. Podobne sa nekoná vo veci ÚPZ Dunajské nábrežie.
Navrhujeme preto presunúť 76 000 Eurodo kapitoly Program č.1.5 Tvorba územného plánu
a dopravy presunulo 336 000 Euro na bežné výdavky mesta. Zdroj financií navrhujeme
presunúť z kapitoly Program č.11 „Rozvojové projekty a podpora podnikania“ 76 000 Euro
z bežných výdavkov a z kapitoly program č.12 „Moderný úrad pre ľudí“ 260 000 Euro
z bežných výdavkov. Ak príde k navýšeniu rozpočtu z dôvodu neidentifikovaných a
nespárovaných platieb, ktoré v čase tvorby rozpočtu ešte neboli známe navrhujem z týchto
platieb tieto kapitoly doplniť.

