- Komisia ekonomická a podnikateľských činností MsZ -

Zápisnica
z riadneho zasadnutia KEaPČ MsZ konaného dňa 31. 5. 2016
Prítomní: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, MUDr. Ľudovít Teťák,
Mgr. Katarína Katonová, Ing. Alena Ďurčeková, Ing. Michal Hajnovič,
Zuzana Bielichová
Ospravedlnený: Ing. Martin Václav,
Prizvaní: JUDr. Milan Lisý, viceprimátor, JUDr, Edita Brösztlová, prednostka,
Ing. Ján Kmeťo, hlavný kontrolór, Ing. Ľuboš Štrba, Mgr. Zuzana Valášková,
Ing. Alžbeta Melicherova,
Predseda komisie otvoril zasadnutie komisie a prívítal prítomných. Program zasadnutia
bol jednohlasne schválený.
Program:
1. Otvorenie
2. Aktualizácia koncesnej zmluvy
3. Záver

K bodu č. 2:
Ing. Žembera informoval členov komisie o priebehu rokovania s odbornými poradcami.
V stručnosti pripomenul ako prebehlo rokovanie komisie ekonomickej a podnikateľských
činností 27. 5. 2016.
Ing. Melicherová predložila návrh koncesionára a informovala prítomných o dôvodoch
koncesionára, ktoré viedli k tomu, že neboli uskutočnené investície ku ktorým sa zaviazali
v koncesnej zmluve do konca r. 2015. Ďalej uviedla, že aj v r. 2016 sú v rámci finančného
plánu plánované investície – 2 prístrešky na kompostáreň.
V rámci diskusie na otázku MUDr. Teťáka, že aký dopad bude mať na rozpočet vzájomná
dohoda medzi koncesionárom a mestom Ing. Melicherova uviedla, že dopad na rozpočet bude
mať nájom stroja, ktorý bude ako náhrada za nefunkčný. Tento nájom bude len na obdobie
zakúpenia nového stroja koncesionárom, a to 2 mesiace. Jedná sa o nakladač a nájom je 1500
€ bez DPH/mesiac, to znamená, že na 2 mesiace by bolo 3000 € bez DPH.
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Ing. Žembera vysvetlil prítomným, že výstup z rokovania komisie ekonomickej
a podnikateľských činností bude predložený koncesionárovi – spoločnosti Nehlsen eko, s. r.
o., aby sa k nemu vyjadrili.

Uznesenie č. 50/2016
Komisia ekonomická a podnikateľských činností
A. berie na vedomie
1. návrh na úpravu cenníkov v rámci mechanizmu koncesnej zmluvy – aktualizáciu
2. posun zabezpečenia investície koncesionárom do majetku obstarávateľa pre rok 2015,
a to homogenizátor a teleskopický manipulátor
3. návrh na sankcionovanie koncesionára podľa koncesnej zmluvy
4. návrh na zabezpečenie náhradného nakladača do 31. 7. 2016 formou prenájmu
mestom
5. návrh na zúženie koncesného majetku (nefunkčný stroj Terex) – rokovanie s
koncesionárom
B. odporúča MsZ schváliť
1. zohľadnenie nárastu minimálnej mzdy a dane z motorových vozidiel podľa
legislatívnych zmien
2. sankcionovanie koncesionára podľa bodu č. 34.2. koncesnej zmluvy
3. zabezpečenie náhradného nakladača do 31. 7. 2016 formou prenájmu mestom
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Ing. Peter Žembera
predseda komisie

Zapísala: Zuzana Bielichová

