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Jún  2013


NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje:


    navýšenie výdavkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013:

položka
účel

cena bez  DPH






1.
náklady na uloženie a likvidáciu odpadu 

37.000,00 €

2.
náklady na zimnú údržbu

46.967,00 €

3.
mzdové náklady na zimnú údržbu

8.640,00 €









                                                                          výdavky celkom s DPH 20% : 109.400,00 €









		
	


a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami

























	
DÔVODOVÁ  SPRÁVA	

	Obsahom predkladaného materiálu je návrh dofinancovania výdavkov  pre    EKO - podnik verejnoprospešných služieb, vynaložených nad rámec rozpočtových bežných výdavkov a mzdových výdavkov roku 2013 pri zabezpečovaní verejnoprospešných služieb pre zriaďovateľa – MČ BA-NM.

	Materiál bol spracovaný po prerokovaní na základe odporučenia komisie pre činnosť EKO-podniku VPS zo zasadnutia dňa 03.04.2013 a prerokovaný v komisiách MZ MČ B-NM a MR MČ B-NM.

Požadované finančné prostriedky, tvorí nasledovná štruktúra bežných a mzdových výdavkov, vynaložených pri zabezpečovaní požiadaviek prevádzkového charakteru:

Bežné výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu 	44.400,- €
	-	postup a spôsob likvidácie odpadu určuje VZN č. 12/2001 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 3/2002, nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 86/2003 Z. z. a všeobecne záväzným nariadením č.5/2004, ktoré nariaďuje zneškodnenie/zhodnotenie komunálneho odpadu katalógového čísla 200307, 200302,  spáliteľné zložky 200303 v spaľovni;
	-	cena za uloženie a likvidáciu odpadu predpísaným  postupom vzrástla pre rok 2013 o cca 56 %, čo predstavuje nárast nákladov na umiestnenie o 44.400,- €.

2. 	Bežné výdavky na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie a peších komunikácií a verejných priestranstiev	56.360,00 €

- 	porovnanie spotreby PHM za zimnú údržbu komunikácií 2011/2012 a 2012/2013
		2011/2012                         	3.230,00 € / 2.274,40 l
		2012/2013             	9.805,00 € / 6.892,01 l

- 	porovnanie najazdených km za zimnú údržbu komunikácií 2011/2012 a 2012/2013
		2011/2012                         	9.654,00 km
		2012/2013             	29.256,00 km

- 	porovnanie spotreby posypových materiálov  za zimnú údržbu komunikácií 2011/2012 a 2012/2013
		2011/2012                         	21.680,00 € / 228,30 ton
		2012/2013             	64.980,00 € / 600,87 ton
- opravy havarijných situácií  strojov zimnej údržby a 2012/2013
		2012/2013             	7.000,00 € 

Uvedené hodnoty deklarujú nárast nákladov a výkonov  počas zimnej údržby 2012/2013 o cca 204 %  z dôvodu výrazne zhoršených klimatických podmienok a zvýšeného výkonu údržby. 

3. 	Mzdové náklady na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie a peších komunikácií a verejných priestranstiev	8.640,00 €




