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Príloha k materiálu č. Z 28/2016

Zhrnutie a návrh uznesení
I. Zhrnutie

1.1. Východisko:
§ 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení v z.n.p., podľa ktorého je mestské
zastupiteľstvo oprávnené schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny.
1.2. Stručný súhrn informácií:
Mesto Malacky získalo dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 180 000 € na
zabezpečenie vozidla na zber a odvoz odpadu. Na základe vysúťaženej ceny je
potrebné na dofinancovanie kúpy tohto zberového vozidla 47 500 €. Primátor mesta je
oprávnený podľa VZN č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách vykonať presun
rozpočtových prostriedkov len do výšky 17 000 € v jednotlivom prípade. Vzhľadom
na stanovené termíny prijatia dotácie na účet mesta a následného zúčtovania
poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu a čas potrebný na samotné dodanie
predmetného zberového vozidla sa navrhuje mestskému zastupiteľstvu schváliť
použitie finančných prostriedkov na dofinancovanie na mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
1.3. Dôvodová správa:
Dlhodobým plánom je posilniť činnosť mestskej spoločnosti Tekos, s.r.o. a etablovať
ju ako nosného lídra v oblasti poskytovania komunálnych služieb v regióne, preto je
jedným z cieľom modernizovať postupným spôsobom starú vozovú techniku.
Mesto Malacky sa uchádzalo o získanie dotácie z Environmentálneho fondu v oblasti
rozvoja odpadového hospodárstva - činnosť C3: Zavedenie triedeného zberu v
obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení. Úspešnosť
predloženej žiadosti prinieslo finančný príjem 180 000 € z prostriedkov štátu. Na
základe vyhlásenej súťaže je možné zabezpečiť zberové vozidlo podľa stanovených
podmienok za kúpnu cenu 227 500 € s DPH.
Vzhľadom na čiastočné spolufinancovanie mesta Malacky k získaniu dotácie
z Enviromentálneho fondu sa odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť finančné
prostriedky potrebné na dofinancovanie kúpy vozidla. Finančné prostriedky je možné
čerpať bezo zmeny štruktúry rozpočtu z rezervy schváleného rozpočtu mesta na rok
2016.
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II. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Malackách
1) berie na vedomie
predloženú informáciu k získaniu dotácie z Environmentálneho fondu na zabezpečenie
vozidla na zber a odvoz odpadu v rámci žiadosti o dotáciu č. 114926 „Triedený zber skla
Malacky“,
2) schvaľuje
finančné prostriedky v sume 47 500 eur na spolufinancovanie kúpy vozidla na zber a odvoz
odpadu v rámci schválenej žiadosti o dotáciu č. 114926 „Triedený zber skla Malacky“, z toho
kofinancovanie 5 % vo výške 6473,69 eur, čím sa zníži schválený celkový rozpočtovaný
prebytok na rok 2016 po úprave schválenej uznesením č. 8/2016 zo dňa 17.3.2016 zo sumy
227 167 eur na sumu 179 667 eur;
3) ukladá
prednostke mestského úradu zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2016 kapitálový príjem
v sume 180 000 eur a kapitálový výdavok na kúpu vozidla na zber a odvoz odpadu v sume
227 500 eur s výsledkom rozpočtového hospodárenia v sume 179 667 eur.
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