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mesta Prešov, a. s. 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 2. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

dňa:22.02.2016 číslo: 
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/2016 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
- mestských organizácií 

berie na vedomie investíciu spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. 

a odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 

schváliť 

investíciu spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. financovanú 
z interných zdrojov spoločnosti: 

1. Nákup vozidla s chladiacim zariadením na poskytovanie pohrebných služieb 
v obstarávacej cene cca. vo výške 33 000,- € bez DPH . 

2. Nákup dvojnápravového vozidla so špeciálnou 16 m3 nadstavbou na zber 
komunálneho odpadu v celkovej obstarávacej cene cca. vo výške 150 000,- € 
bez DPH. 

3. Nákup trojnápravového vozidla so špeciálnou 22 m3 nadstavbou na zber 
komunálneho odpadu v celkovej obstarávacej cene cca. vo výške 180 000,- € 
bez DPH. 



8 NÁVRH 
Vydanie: 

na schválenie investície spoločnosti Technické služby 
mesta Prešov, a. s. Strana 

Mesto Prešov 1/1 

Dôvodová s práva 

Spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a. s. (ďalej len "spoločnost"') sa 
obrátila na Mesto Prešov so žiadosťou o schválenie investície spoločnosti, a to nákupu 
vozidla s chladiacim zariadením na poskytovanie pohrebných služieb, ktorého 
obstarávacia cena s prestavbou na základe vykonaného prieskumu trhu je vo výške 
cca. 33 000,- € bez DPH, nákupu dvojnápravového vozidla so špeciálnou 16 m3 

nadstavbou na zber komunálneho odpadu v celkovej obstarávacej cene cc9, vo výške 
150 000,- € bez DPH a trojnápravového vozidla so špeciálnou 22 m3 nadstavbou na 
zber komunálneho odpadu v celkovej obstarávacej cene cca. vo výške 180 000,- € bez 
DPH (Príloha č. 1 ). 

Predstavenstvo spoločnosti schválilo vyššie uvedenú investíciu spoločnosti 
Uznesením č. 7/2016 prijatým hlasovaním per rollam dňa 20.1.2016 (Príloha č. 2). 

Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme tento materiál v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 6/2013 na prerokovanie Komisii MsZ mesta Prešov, finančnej, plánovacej a správy 
mestských organizácií. 
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Mesto Prešov 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Kontakt 
051/77 117 08 

Prešov 

fi/ Jill{; 

Predloženie materiálu do finančnej komisie, MsR a MsZ 

Technické služby mesta Prešov, a.s. predkladajú na schválenie na základe VZN, 
ktorým sa schvaľujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov návrh na 
zakúpenie pohrebného vozidla na prevádzku PaCS a dvoch vozidiel na zber komunálneho 
odpadu na prevádzku OHVÚ. 

S pozdravom 

Príloha 
Materiál 

Ing. Milan Toth 
predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti 



či,té a zdravé 
mesto 

-

- T.!ké•luibymesla 

lf' 
Návrh na zakúpenie pohrebného vozidla na prevádzku PaCS a dvoch vozidiel 

na zber komunálneho odpadu na prevádzku OHVÚ 

Daný materiál Vám predkladáme z dôvodu jeho schválenia vo finančnej komisii MsR a MsZ 

na základe platného VZN mesta Prešov, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s 

majetkom mesta Prešov. 

Financovanie plánovaných investícií je z interných zdrojov spoločnosti TSmP, a.s. a to 

formou leasingu, s tým že akontácia vo výške 25% je zabezpečená z vlastných zdrojov 

spoločnosti. 

Vzhľadom k súčasnému technickému stavu motorového vozidla Hyundai H-1 Van (obr.č.l), 

prerobeného na pohrebné vozidlo, jeho fYzickej opotrebovanosti, morálneho opotrebenia -

vozidlo má viac ako 12 rokov a niekoľko opakovaných porúch plánujeme zakúpiť nové vozidlo. 

Tiež na základe posúdenia technického stavu motorového vozidla spoločnosťou vykonávajúcou . 
technické a emisné prehliadky motorových vozidiel bol stav predmetného vozidla posúdený ako 

nevyhovujúci. Nové zakúpené vozidlo s chladiacim zariadením bude slúžiť na poskytovanie 

pohrebných služieb. Obstarávacia cena auta s prestavbou na základe vykonaného prieskumu trhu 

sa pohybuje vo výške cca. 33 000,- € bez DPH. 

Dôvody prevádzky PaCS (Pohrebné a cintorínske služby) pre nákup pohrebného vozidla: 

vek vozidla ( 12 rokov ), 

vnímanie občanov z hľadiska estetickej stránky poskytovania služieb novým vozidlom, 

byt' konkurencieschopní v rámci poskytovania pohrebných služieb, 

zníženie nákladov na opravy a údržbu vozového parku, 

v súčasnosti vozidlo, ktoré vlastníme je využívané len v nevyhnutných prípadoch, druhé 

vozidlo je len v prenájme, aj z tohto dôvodu chceme zakúpiť ďalšie nové vozidlo, ktoré 

by bolo v majetku spoločnosti. 

Harmonogram nákupu pohrebného vozidla je nasledovný: 

schválenie nákupu vozidla predstavenstvom a následne fm. komisiou, MsR a MsZ v Prešove 

(január 2016 - február 2016), 

verejné obstarávanie ( 2-3 mesiace), 

dodacia lehota vozidla ( 3- 4 mesiacov od podpísania zmluvy). 
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Z dôvodu vysokej opotrebovanosti staršieho vozidla LIAZ PO 588 BF (obr.č.2), vysokej 

spotreby PHM a náhradných dielov spoločnosť TSmP, a.s. plánuje zakúpiť nové vozidlo. Ide 

o dvojnápravové vozidlo so špeciálnou 16 m3 nadstavbou. Nové vozidlo má byt' náhradou za 

vozidlo LIAZ , rok výroby 1988, najazdených 485 646 km. 

Nové vozidlo bude zabezpečovať zber komunálneho odpadu pre obyvateľov bývajúcich 

v KBVaiBV. 

Obstarávacia cena auta na základe vykonaného prieskumu trhu sa pohybuje vo výške cca. 

150 000,- € bez DPH. 

Dôvody prevádzky OHVÚ (Odpadové hospodárstvo a všeobecná údržba) pre nákup 

dvojnápravového vozidla: 

využitie vozidla pre lokality IBV (individuálna bytová výstavba), 

využitie aj v problematických lokalitách mesta Prešov oproti trojnápravovému vozidlu, 

z dôvodu členitého terénu, úzkych uličiek a pod., 

menej odpadu a zber od domu k domu. 

Harmonogram nákupu dvojnápravového vozidla je nasledovný: 

schválenie nákupu vozidla predstavenstvom a následne fin. komisiou, MsR a MsZ v Prešove 

(január 2016- február 2016 ), 

verejné obstarávanie ( 2-3 mesiace), 

dodacia lehota vozidla ( 6 -7 mesiacov od podpísania zmluvy). 

Pre rozšírenie vozového parku, skvalitnenie služieb pre občanov a zníženie nákladov v závislosti 

na vyššom objeme nadstavby vozidla a tým zníženia počtu obrátok na prekladkovú stanicu 

odpadov spoločnosť TSmP, a.s. plánuje zakúpiť nové vozidlo. Ide o trojnápravové vozidlo so 

špeciálnou 22 m3 nadstavbou. Nové vozidlo bude zabezpečovať zber komunálneho odpadu pre 

obyvateľov bývajúcich v KBV a IBV. 

Obstarávacia cena auta na základe vykonaného prieskumu trhu sa pohybuje vo výške cca. 

180 000,- € bez DPH. 

Dôvody prevádzky OHVÚ ( Odpadové hospodárstvo a všeobecná údržba ) pre nákup 

trojnápravového vozidla: 

náhrada k súčasnému autu spoločnosti DUTEKO a.s.. Podľa právneho stanoviska 

-advokátskej kancelárie, zmluva s firmou DUTEKO a.s. má priamu časovú spojitosť so 
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zmluvou s firmou OZÓN Hanušovce, a.s. Z tohto dôvodu po ukončení zmluvného vzťahu -

august 2016 so spoločnosťou OZÓN Hanušovce, a.s. skončí aj zmluvný vzťah s firmou 

DUTEKO a.s., 

lokalita využitia vozidla je hlavne v KBV (komplexná bytová výstavba), predovšetkým 

lokalita Sekčov a sídl.III., 

kde 16m3 auto absolvuje trasu Sekčov- prekládka uskutoční 4x a 22m3 auto absolvuje trasu 

Sekčov- prekládka 3x. Z toho plynie šetrenie nákladov na PHM, mzdových nákladoch atď., 

dvojnápravové auto odvezie 16m3 odpadu a obstarávacia cena je cca. 150tis. € čo je 

9,38tis. €/m3
, trojnápravové auto odvezie 22m3 odpadu a obstarávacia cena je cca. 180tis. € 

čo je 8, 18tis. €/m3
• Tento ukazovatel' jednoznačne hovorí o výhodnejšej investícii do 22m3 

nadstavby auta. 

vyššia efektivita zberu z dôvodu možnosti naloženia väčšieho množstva odpadu na jedno 

vyprázdnenie vozidla, 

skúsenosti z praxe hovoria, že 22m3 nadstavba má silnejšiu hydra_uliku, a preto vieme pri 

zvoze ZKO (zmesový komunálny odpad) odviesť aj objemný odpad (nábytok, sanitu, 

a pod.), ktorý inak musíme zvážať vo VOK-u, čo znamená ďalšie náklady na PHM, mzdové 

náklady atď., 

kúpa trojnápravového auta patrí k prijatiu opatrenia, ako znižovať náklady na zvoz ZKO, 

ktoré sa následne fakturujú mestu Prešov. 

Harmonogram nákupu trojnápravového vozidlaje nasledovný: 

schválenie nákupu vozidla predstavenstvom a následne fm. komisiou, MsR a MsZ v Prešove 

(január 2016- február 2016 ), 

verejné obstarávanie ( 2-3 mesiace), 

dodacia lehota vozidla ( 6 -7 mesiacov od podpísania zmluvy). 
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V Prešove dňa 14.1.2016 
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Predpoklady leasingoveho financovania 

cena auta s DPH 

počet splátok 

akontácia 

koeficient navýšenia 

odkupná cena 

mesačná splátka 

Celkovo 

cena auta s DPH 

počet splátok 

akontácia 

koeficient navýšenia 

odkupná cena 

mesačná splátka 

Celkovo 

cena auta s DPH 

počet splátok 
akontácia 

koeficient navýšenia 

odkupná cena 

mesačná splátka 

Celkovo 

216 000 € 
48 

25% 
16% 
1€ 

4090 
250 321 € 

180 000 € 
48 

25% 
16% 
1€ 

3410 
208 681 € 

39 600 € 
48 

25% 

16% 
1€ 

750 
45 901 € 
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Výpis uznesenia 
predstavenstva spoločnosti Technických služieb mesta Prešov, a. s. 

prijatého hlasovaním per rollam dňa 20.1.2016 

Uznesenie 7/2016 

Predstavenstvo TSmP, a. s. 
schvaľuje 

a/ nákup vozidla s chladiacim zariadením na poskytovanie pohrebných služieb, ktorého 
obstarávacia cena s prestavbou na základe vykonaného prieskumu trhu vo výške cca. 33 000,- € 
bez DPH, 
b/ nákup vozidla na zber komunálneho odpadu s obstarávacou cenou auta na základe 
vykonaného prieskumu trhu vo výške cca. 150 000,- € bez DPH, 
c/ nákup vozidla na zber komunálneho odpadu s obstarávacou cenou na základe vykonaného 
prieskumu trhu vo výške cca. 180 000,- € bez DPH. 

Hlasovania per rollam sa zúčastnili všetci členovia predstavenstva 

Správnosť potvrdzuje: 

Ing. Milan Toth 
predseda predstavenstva ••...•••••.•.•... l. ...•.......• 

Rozdeľovník: 

Ing. Peter Makara, vedúci ekonomického oddelenia 
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