MESTSKÉ LESY BARDEJOV, s. r. o.

Na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
na deň 24.10.2017

Materiál č.

INVESTIČNÝ

ZÁMER

„NÁKUP NÁKLADNÉHO AUTA S LESNOU NADSTAVBOU"

Na základe :
Mimo plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2017

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

Predkladá :
Ing. Vladimír Zoľák
konateľ spoločnosti
Spracovateľ:
Ing Vladimír Zoľák - konateľ

schvaľuje

Investičný zámer
„Nákup nákladného auta s lesnou
nadstavbou“

Spravodajca:
Ing Vladimír Zoľák - konateľ

Prerokované :
- Na porade primátora
- Na zasadnutí MsR
Prizvať :
Počet strán: Tento materiál obsahuje 1 stranu a stanovisko DR
V Bardejove 17.10.2017

Dôvodová správa
V súčasnosti spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o. zvoz a prepravu vyťaženého
dreva zabezpečuje dodávateľským spôsobom. Prepravné náklady tvoria stále rastúcu
položku, ročne predstavujú sumu cca 28 tis. eur. Na druhej strane tým, že realizácia
prepravných služieb nášho tovaru konečnému odberateľovi prebieha cudzím prepravcom,
spoločnosť prichádza o tržby z predaja služieb vo výške cca 30 tis. eur. Kúpou auta
spoločnosť dosiahne príjmy (výnosy), teda priame príjmy (30 tis.), ktoré zámer
vygeneruje a nepriame „príjmy“, resp. úspory (28 tis.), ako rozdiel pôvodných a nových
nákladov na prepravu dreva. Tieto finančné prostriedky (58 tis.) budú použité na finančný
lízing ako formu obstarania hmotného majetku.
V prebiehajúcom programovom období rozvoja vidieka (PRV) SR ( 2014 – 2020) je
plánovaná výzva zameraná na podporu investícií do lesných technológii a lesnej techniky,
získaním ktorej by až 50% vynaložených nákladov na kúpu nákladného auta bolo
hradených prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) refundovaných
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktorý bol schválený
Európskou komisiou dňa 13.02.2015. V zmysle čl. 65 ods. 2 nariadenia EP 1303/2013 je
takýto výdavok (náklad) oprávnený na príspevok z PRV, ak vznikol prijímateľovi a bol
zaplatený medzi dátumom predloženia programu Komisii alebo od 1. januára 2014, podľa
toho, ktorý dátum nastal skôr, a 31. decembrom 2023. To znamená, že v prípade
vypísania Výzvy na predkladanie ŽoNFP vyhlásených PPA alebo MAS (Miestna akčná
skupina), môžeme sa uchádzať o poskytnutie príspevku z európskych štrukturálnych
fondov. Termín vyhlásenia výzvy zatiaľ nie je známy. Oprávneným žiadateľom o NFP
môže byť len ten, kto dodrží prísne podmienky obstarávania stanovené PPA, teda
vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky, na jej obstaranie je potrebné aplikovať
postupy verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
v platnom znení. Pri systéme financovania projektu formou refundácie sa prostriedky
EPFRV a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú v pomere stanovenom na
projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa, tzn. že
prijímateľ je povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie sú mu pri
jednotlivých platbách refundované v pomernej výške.
Výdavky na kúpu alebo lízing nových strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty
aktíva, sú výdavky oprávnené na podporu EPFRV.
Časový priestor medzi uverejnením výzvy a termínom odovzdania projektu je obvykle
veľmi krátky. Keďže spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o. chce byť pripravená na
takúto výzvu promptne zareagovať, navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu, aby kúpu
nákladného auta formou finančného lízingu schválilo.
Predpokladaná hodnota predmetu obstarania: 200 000,00 EUR bez DPH.
Spôsob financovania nákupu: Finančný lízing v dĺžke 60 mesiacov, 10%-ná akontácia,
mesačná splátka cca 3140,00 EUR.
Realizácia investičného zámeru: 30.04.2018
Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladáme návrh na schválenie investičného
zámeru a následné vyhlásenie verejného obstarávania - nadlimitnej zákazky na
dodanie tovaru - nákupu nákladného auta s lesnou nadstavbou vybaveného
hydraulickým nakladacím zariadením a dvojosového prívesu na zvoz dreva.
Na základe schválenia investičného zámeru sa táto investícia zaradí do
investičného plánu v rozpočte spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok
2018.

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. k predkladaným materiálom
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 27. 9. 2017 prerokovala materiály obchodnej spoločnosti
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. a vydala toto stanovisko:

1) Navýšenie základného imania
Dozorná rada odporúča navýšenie ZI formou nepeňažného vkladu (nehnuteľnosť) zo sumy
5 000,- € na imanie vo výške 100 000,- €.

2) Nákup nákladného automobilu s lesnou nadstavbou
Dozorná rada odporúča zakúpenie nákladného vozidla s lesnou nadstavbou vybaveného
nakladacím hydraulickým zariadením formou finančného lízingu. Pri obstaraní aplikovať
postupy verejného obstarávania pre prípad možnosti uchádzania sa o NFP.

3) Oprava lesnej cesty – Mníchovský potok
Dozorná rada odporúča opravu cesty Mníchovský potok z návratných finančných prostriedkov
(úver) v nevyhnutnom rozsahu tak, aby bol stav ciest, ktoré zabezpečujú vstup do lesov
v správe spoločnosti, vyhovujúci v dlhodobom horizonte. Zrekonštruovaná cesta bude
druhotne slúžiť cykloturistike a turistickej infraštruktúre.

Dozorná rada spoločnosti odporúča orgánom Mesta Bardejova tento materiál po prerokovaní
schváliť.

V Bardejove dňa 27. 9. 2017
Slavomír Hudák predseda DR

