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Dôvodová správa 

     Finančné oddelenie na základe rozhodnutia porady starostu zo dňa 9. 6. 2008 a požiadavky riaditeľky Základnej školy Turnianska 10 predkladá návrh na úpravu kapitálových výdavkov školstva z rozpočtu mestskej časti z nasledovných dôvodov :

Dňa 7. 4. 2008 bola na Základnej škole  Turnianska 10 pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hlavného mesta Bratislavy, ktorá odobrala  vzorku vody z bazéna kde po fyzikálno-chemickej stránke vzorka vody nevyhovela v rozsahu stanovených ukazovateľov a požiadavkám vyhlášky  MZ SR č. 72/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská z dôvodu zvýšeného obsahu voľného chlóru. Tento nedostatok vznikol z dôvodu pokazeného automatického dávkovača chlóru. Dávkovanie chlóru sa v súčasnosti  vykonáva manuálne.
Po konzultácii s odbornou firmou bolo zistené, že zariadenie je zastarané a  neopraviteľné, preto je potrebné zakúpiť nové. Cenová ponuka od odbornej firmy je vo výške 211 tis. Sk s DPH. Schválenie predkladaného návrhu zabezpečí predpísané zloženie vody v plaveckom bazéne základnej školy.

Z dôvodu celkového posúdenia problému na ostatných bazénových školách a po získaných informáciách konštatujeme, že tento havarijný stav je iba na tejto škole. Ostatné zatiaľ riešia problémy v tejto oblasti z bežných prostriedkov určených na opravy a údržbu. 
Prostriedky na obstaranie dávkovača chlóru vo výške 211 tis. Sk navrhujeme použiť z Rezervného fondu mestskej časti.


V zmysle uznesenia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 226 zo dňa 17. 6. 2008 riaditeľka	školy predložila celkom dve ponuky od spoločnosti B.P.A s.r.o., Závodníkova 2,  Bratislava v sume 211 tis. Sk a od spoločnosti DISA PLUS, s.r.o., SNP 26,  Senec v sume 315 tis. Sk.

