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Mestské zastupiteľstvo vo Podolínci 

schvaľuje 

 

Zakúpenie traktora, čelného nakladača, 

prívesu, radlice na sneh a rozmetadla vo výške 

89 760 € s DPH z finančných prostriedkov 

oddelenia mestských lesov. 
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Dôvodová správa 

 

Mesto Podolínec žiadalo Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) o nenávratný finančný 

príspevok (NFP) z opatrenia 1.4. Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov. Dňa 7. novembra 2013 

bolo mestu Podolínec doručené potvrdenie o zaevidovaní žiadosti. Ďalší postup riadiaceho orgánu 

nám nie je známy, rovnako ako schválenie resp. neschválenie našej žiadosti. Po konzultácii 

s predsedom finančnej komisie sme došli k záveru, že je možné zakúpiť časť techniky 

z prostriedkov mestských lesov vzhľadom na to, že celý projekt bol koncipovaný práve na túto 

oblasť. Traktor a príves je určený na odvoz drevnej hmoty. Ostatné mechanizmy plánujeme 

zakúpiť pre potrebu mestských lesov ale aj samotného mesta Podolínec. 

Ostatná technika sa zakúpi po schválení NFP, tiež z prostriedkov mestských lesov. Celkový 

rozpočet s DPH po elektronickej aukcii je stanovený na 127 500 €. Po odpočítaní DPH, ktoré sa 

mestským lesom vráti vzhľadom na to, že v tejto podnikateľskej činnosti sme platcami DPH sa 

jedná o sumu 106 250 €. V prípade schválenia príspevku, ktorý mesto požadovalo v sume 40 620 

€, by sme nadobudli kompletnú techniku za sumu 65 630 €. 

Projekt chceme rozdeliť na dve etapy. V prvej etape by sa zakúpila technika v hodnote 89 760 € 

s DPH resp. 74 800 € bez DPH. V prípade že nám PPA schváli príspevok, zakúpime ostatnú 

techniku vo výške 37 740 € s DPH. V prípade, že tento príspevok nebude priznaný ostane na 

mestskom zastupiteľstve a vývoji hospodárenia mestských lesov, či sa ostatná technika zakúpi. 

 


