IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv
akta

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gornji Kneginec
Cilj javnog savjetovanja je dobivanje povratne informacije od
zainteresirane javnosti o

Cilj i teme savjetovanja

Cjeniku javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
na području Općine Gornji Kneginec
te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i eventualno
prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga primjedbi i
mišljenja

Vrijeme trajanja savjetovanja
Objava akta
Predstavnici zainteresirane
javnosti koji su dostavili
očitovanja
Troškovi provedenog savjetovanja

30 dana

Od 2022-02-09

Do 2022-03-10

Web stranice Čistoća d.o.o.

https://www.cistoca-vz.hr/

Vito Matić

---

---

---

Za provedbu savjetovanja nisu bila potrebna financijska sredstva

PREGLED ZAPRIMLJENIH PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA
Redni
broj

Naziv
dionika
(pojedinac,
organizacija,
institucija)

Točka na
koju se
primjedba
odnosi

Tekst primjedbe/komentara

Razlog
prihvaćanja/neprihvaćanja
pojedine primjedbe/prijedloga
Prijedlog se NE PRIHVAĆA.

2022-02-11 12:17
Poštovani,

1

Vito Matić

Iznos
cijene
javne
usluge

ne postoji opravdanje za
podizanje cijene usluge s
obzirom da su i one sada
previše.
S druge strane da želite poticati
korisnike na recikliranje jedna
cijena bila bi za prvo
pražnjenje - čak i besplatno ili u
osnovnoj cijeni usluge a viša za
drugo
pražnjenje.
Moje je pitanje na koji način
komunalni prijevoz putnika na
području Grada Varaždina (od
kojeg žitelji Kneginca nemaju
ama baš nikakve koristi utječe za
cijene ovih usluga za smeće)
Dali se taj prijevoz putnika vodi
na posebnom račun ili mi
pokrivamo
vaše
gubitke?
Lijep pozdrav
odgovoru.

i

hvala

na

Vito Matić

U Varaždinu, 2022-03-21

Postojeće cijene su već
godinama preniske zbog čega
davatelj javne usluge posluje s
gubitkom. Cijena obavezne
minimalne javne usluge ne
pokriva fiksne troškove, a
cijena za predanu količinu
MKO ne pokriva troškove
daljinskog
prijevoza
i
zbrinjavanja MKO. Važeća
cijena za preuzimanje MKO
iznosi 6,36 kn/120 lit. Cijena
zbrinjavanja MKO koju davatelj
javne usluge plaća tvrtki
Komunalac Davor d.o.o. iznosi
500,00 kn/t + PDV, na koje
treba
dodati
troškove
pretovara
i
daljinskog
prijevoza u iznosu od 150,00
kn/t + PDV. Uz prosječnu masu
MKO u spremniku zapremine
120 lit koja iznosi 16-17 kg
realna cijena iznosi 10,50
kn/120 lit. Slijedom iznesenog
davatelj javne usluge ima
gubitak od cca 4 kn po
pražnjenju
spremnika
zapremine 120 litra.
Komunalni prijevoz putnika je
posebna radna jedinica koja
ima vlastite prihode i rashode,
koja se financijski zasebno
prati i ni na koji način ne utječe
na izračun cijene javne usluge
sakupljanja
komunalnog
otpada.

