
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove, konané dňa 8. marca 2018

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

predkladám mestskému zastupiteľstvu
presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

presun rozpočtu kapitálových výdavkov z aktivity 11.4: Ochrana prírody na aktivitu 
6.1.2: Nakladanie so separovaným komunálnym odpadom na položku 714004 -  Nákup 
nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov (AVIA 
DAEWOO D90) vo výške 14.400*00 €

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
Primátor mesta

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Fiľakovo 
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.: 2/2018

Vo Fiľakove, dňa 27. februára 2018

Návrh predkladá:



Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo, tel.: 047/4381003, web: www.vpsfilakovo.sk 
IČO: 30232392, DIČ: 2021097529, IČ DPH: 2021097529

M e s t o  F i ľ a k o v o  
Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta 
Radničná č. 25 
986 01 Fiľakovo

Vo Fiľakove, dňa 15. 2. 2018

Vec: Žiadosť o navýšenie kapitálového transferu pre VPS Fiľakovo v roku 2018 

Vážený pán primátor,

v rozpočte Mesta Fiľakovo na rok 2017 boli pre VPS Fiľakovo vyčlenené finančné prostriedky /kapitálový 
transfer/ na nákup špeciálneho vozidla AVIA vo výške 15 tis. €. Tieto prostriedky neboli vyčerpané nakoľko

financie, preto sa rozhodlo o oprave existujúceho vozidla -  plošiny. Finančné prostriedky sme uvažovali

na zber zeleného odpadu, nakoľko technický stav existujúceho vozidla Avia A 75 je nevyhovujúci, vyžiada 
rozsiahlu opravu vrátane kompletnej výmeny kabíny a GO hydraulického systému.

Aby bolo možné zodpovedne posúdiť technický stav nových vyhliadnutých vozidiel, VPS Fiľakovo ako 
odberateľ pri rokovaní s dodávateľmi okrem dohody o cene stanovil aj ďalšie podmienky ku vzniku 
obchodného záväzkového vzťahu (uzavretie kúpno-predajnej zmluvy). VPS Fiľakovo žiadal aj predloženie 
dokladov o vykonaní technickej kontroly vozidla a špeciálnej nadstavby z roku 2017. Nakoľko vybraný 
dodávateľ do konca roka 2017, napriek prísľubu, nevedel zabezpečiť vykonanie technickej kontroly /revízie/ 
špeciálnej naťahovacej nadstavby vozidla ku koncu roka 2017 nedošlo ani k uzavretiu kúpno-predajnej 
zmluvy. Finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte Mesta Fiľakovo na rok 2017 pre VPS Fiľakovo /kapitálový 
transfer/ vo výške 15 tis. € ku koncu roka 2017 ostali ako nevyčerpané na účte Mesta Fiľakovo.

V januári 2018 vybraný dodávateľ zabezpečil vykonanie nami požadovanej revízie a vozidlo AVIA 
DAEWOO D90 /technická kontrola r. 2017, emisná kontrola r. 2017, revízia nadstavby 01/2018/ je pripravené 
k dodaniu. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy v roku 2018 môže dôjsť až po zabezpečení rozpočtového 
krytia v roku 2018. Z uvedeného dôvodu žiadame navýšenie kapitálového transferu pre VPS Fiľakovo na rok 
2018 o dohodnutú kúpnu cenu vozidla AVIA DAEWOO D90 - 14,4 tis. € na aktivite 6.1.2 nakoľko vozidlo 
plánujeme využiť na zber zeleného odpadu. Náhrada za existujúce vozidlo AVIA A75 s nevyhovujúcim 
technickým stavom /potrebná GO motora a rámovej konštrukcie podvozku, potrebné autoklampiarske 
opravy alebo výmena kabíny/ je nevyhnutná a ekonomicky výhodnejšia ako vykonanie širokého rozsahu

na trhu neexistovali vhodné špeciálne vozidlá spĺňajúce kvalitatívne požiadavky podniku za vyčlenené

radšej využiť na kúpu nového špeciálneho nákladného vozidla s nadstavbou s hákovým nosičom kontajnerov

S pozdravom

opráv na existujúcom vozidle.

Ing. Tibor Tóth 
riaditeľ VPS Fiľakovo

http://www.vpsfilakovo.sk

