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Vec: Žiadosť o zvýšenie bežného transferu pre VPS, aktivita č. 6.1.1 

 
Vážený pán primátor, 

 

       týmto Vás žiadame a prostredníctvom Vás Mestskú radu a Mestské zastupiteľstvo vo 

Fiľakove o navýšenie bežného transferu pre VPS pre rozpočtovú aktivitu 6.1.1 – Nakladanie 

so zmesovým komunálnym odpadov. Návrh rozpočtu VPS na rok 2019 bol vypracovaný a 

odovzdaný na schválenie dňa 13. 11. 2018.  

       Dňa 14. 11. 2019 na základe iniciatívy Brantner Gemer s.r.o. sa uskutočnilo rokovanie 

medzi VPS Fiľakovo p. o. a Brantner Gemer s. r. o., kde nám bolo oznámené, že od 1. 1. 2019 

zo strany Brantner Lučenec s.r.o. - prevádzkovateľa skládky odpadov Lučenec Čurgov - bude 

zvyšená cena za zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zo sumy 35,88 €/t s DPH 

na sumu 39,60 €/t s DPH (zvýšenie ceny za skládkovanie v sume 3,72 €/t s DPH).  

       Kladná miera inflácie v rokoch 2018, 2019  bola/je výrazne ovplyvnená rastom cien 

pohonných látok a za účelom čiastočnej kompenzácie dopravných nákladov Brantner Gemer 

s. r. o. navrhol za odvoz veľkoobjemového kontajnera s komunálnym odpadom 

z prekládkovej stanice vo Fiľakove na skládku zaviesť fakturáciu ceny 36,- €/kontajner s DPH 

tým, že táto cena bude platná aj v prípade, že odpad bude nutné prepraviť na vzdialenejšiu 

skládku ako skládka Lučenec Čurgov.  

       Nová zmluva na výkon prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov s Brantnerom 

Gemer s. r. o., uzatvorená na dobu určitú od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020, bola podpísaná         

22. 11. 2018 kedy už vyššie uvedené zvýšenia nákladov nebolo možné zapracovať do návrhu 

rozpočtu VPS na rok 2019 a následne do návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 lebo v tej dobe 

spracovaný návrh rozpočtu mesta už bol prerokovaný odbornými komisiami MZ vo Fiľakove. 

 

 

 



Vyčíslenie zvýšených nákladov: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvýšenie ceny za skládkovanie 2400 t/rok KO o 3,72 €/t (bez DPH 3,10 €/t) 

z  35,88 €/t (bez DPH 29,90 €/t) na 39,60 €/t (bez DPH 33,- €/t)                                    +  8 928,- €/rok 

Určenie ceny za odvoz  kontajnera s KO na skládku Čurgov  

52 týžd. x 1 kontajner/týždeň x 36,- € /kontajner (bez DPH 30,- €/kont.)             +  1 872,- €/rok 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                         10 800,- €/rok 
 
       Informácia, že od 1. 1. 2019 vzniknú nerozpočtované naviac náklady, ktoré je potrebné 

zapracovať do rozpočtu VPS na rok 2019, bola zahrnutá aj do dôvodovej správy spracovanej 

k návrhu VZN Mesta Fiľakovo č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol na zasadnutí MZ vo Fiľakove dňa  

13. 12. 2018 schválený. Na základe schváleného VZN č. 4/2018 bol zvýšený miestny 

poplatok za komunálne odpady zo sumy 19,40 €/osoba/rok na 27,00 €/osoba/rok a tým vznikli 

naviac zdroje do rozpočtu mesta na rok 2019, ktoré môžu slúžiť aj k finančnému krytiu nami 

žiadaného zvýšenia bežného transferu pre VPS pri aktivite č. 6.1.1. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Tibor Tóth 

                                                                                            riaditeľ VPS Fiľakovo 

 

 

Príloha: 

 

Návrh na uznesenie MZ vo Fiľakove: 

 

       Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove schvaľuje zvýšenie bežného transferu 

v programovom rozpočte mesta  na rok 2019, v programe č. 6 /transfer pre VPS/  

pri aktivite č. 6.1.1 – Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, o 10 800,- € 

t.j. zvýšenie bežného transferu zo sumy 207 000,- € na sumu 217 800,- €.  

 


