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NÁVRH UZNESENIA

Miestna rada 

odporúča 

Miestnemu  zastupiteľstvu po prerokovaní materiálu

schváliť:

zmenu  účelu  využitia  časti  príspevku  na  kapitálové  výdavky  príspevkovej  organizácii 
EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO 00 491 870, 
z uznesenia č. 16/07, písm. A, bod 6., ods. Príspevok na kapitálové výdavky 165 980,00 
EUR,  zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 
z  16.12.2017,  takto:

Účel vynaloženia časti kapitálových 
výdavkov

  množst
vo    cena s DPH/ks

Lisovací kontajner 2ks           13 750,00 €

                                                                           celkom s DPH  20% :   27 500,00 €

- s pripomienkami

- bez pripomienok



DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Obsahom  predkladaného  materiálu  je  návrh  zmeny  účelu  čerpania  časti  schválených 
kapitálových výdavkov  pre Stredisko dopravy  EKO - podniku verejnoprospešných služieb.

Uznesením č. 16/07 zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto,  konaného dňa 16.  decembra  2016 boli o.i.  ako časť rozpočtovaných kapitálových 
výdavkov pre EKO-podnik VPS v celkovej výške 165.980,-  € vrátane 20% DPH,  schválené aj 
kapitálové výdavky vo výške 27.500,00 € vrátane 20% DPH, určené na nákup technického 
zariadenia  1 ks lisovací kontajner. 

 
Na  základe  prehodnotenia  potrieb  organizácie  pri  činnostiach  nakladania  s odpadom, 
organizácia  navrhuje zmenu v požiadavke na zakúpenie pôvodne plánovaného jedného kusu 
lisovacieho  kontajnera  väčšieho  úložného  objemu  zakúpením  dvoch,  funkčne  rovnakých 
lisovacích  kontajnerov menšieho úložného objemu.  Uvedenou zmenou neprichádza k zmene 
celkového rozpočtovaného príspevku na kapitálové výdavky, pričom uvedená úprava umožní 
zefektívniť činnosť organizácie pri nakladaní s odpadom.

V zmysle  uvedených skutočností  navrhujeme zmenu účelu  v časti  schválených kapitálových 
výdavkov nasledovne: 

Pôvodne schválený účel a príspevok na časť kapitálových výdavkov:
1x lisovací kontajner 27 500,00 €
Spolu vrátane DPH 20%: 27 500,00 €

Zmenený účel a príspevok na časť kapitálových výdavkov:
2x lisovací kontajner 27 500,00 €
Spolu vrátane DPH 20%: 27 500,00 €
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