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Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 26.11.2015

Názov materiálu: NÁKUP ZAMETACIEHO VOZIDLA Z PROSTRIEDKOV
PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SMP, p. o. PIEŠŤANY

Obsah materiálu:

- dôvodová správa
- faktúra č. 201500520

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:
Nákup zametacieho vozidla z prostriedkov podnikateľskej činnosti
SMP, p. o. Piešťany do sumy 55.700,- € s DPH
-

schvaľuje
schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko Mestskej rady mesta Piešťany:
Uznesenie MsR č. 159/2015
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
nákup zametacieho vozidla z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p. o.
Piešťany do sumy 55 700,- EUR s DPH schváliť.
Prítomných :
Za
:

7
7

Spracovateľ: JUDr. Erika Studená, právnik organizácie
Predkladateľ: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka organizácie

Dôvodová správa
Už niekoľko rokov žiadame od mesta Piešťany kapitálové dotácie na nákup
zametacieho vozidla, no zatiaľ neúspešne. Mesto už niekoľkokrát žiadalo na jeho nákup
prostriedky z fondov Európskej únie, takisto neúspešne.
Základným účelom príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany je v zmysle bodu
1.1. Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany správa, údržba a čistenie miestnych
a účelových komunikácií vo vlastníctve mesta Piešťany. Na naplnenie vyššie uvedeného
základného účelu organizácie je nutné nahradiť 35 ročné zametacie vozidlo, ktorého
prevádzka a údržba je nehospodárna a neefektívna (viď posledná faktúra za opravu).
Z hľadiska finančných možností organizácie navrhujeme nahradiť staré zametacie
vozidlo zametacím vozidlom používaným, pričom požadujeme, aby najstarší možný rok
výroby vozidla bol rok 2010. Predmetné zametacie vozidlo bude účtovne odpisované z
jeho obstarávacej ceny vrátane DPH podľa doby jeho predpokladanej použiteľnosti.
Majetok budeme financovať z vlastných prostriedkov podnikateľskej činnosti.
Obstaranie bude realizované prostredníctvom elektronického trhoviska, nakoľko sa jedná
o bežne dostupný tovar, teda tovar, ktorý nie je vyrábaný na základe špecifických a pre daný
prípad jedinečných požiadaviek, ktorý bude bez väčších úprav jeho vlastností aj dodaný
a zároveň v podobe, v akej bude dodaný pre verejného obstarávateľa, teda Služby mesta
Piešťany, p.o. by bol dodaný aj iným spotrebiteľom na trhu.

