Bratislava, 03.10.2019

Vec: Úprava cien pre rok 2020

Vážený/á pán/i starosta/tka!
Úvodom tohto listu si Vám dovoľujeme poďakovať, že ste využívali naše služby i v stále
prebiehajúcom roku 2019. Naša spoločnosť i naďalej pokračuje v investíciách do modernizácie
techniky splňujúcej požadované nové ekologické kritéria a zákonné náležitosti. Spoločnosť AVE SK
odpadové hospodárstvo s.r.o. sa snaží stále inovovať svoje technologické zázemie obmenou nie
len vozového parku alebo aj zmenou technológie triedenia ale aj efektívne nakladanie s druhotne
využiteľnými zložkami odpadov. Vďaka týmto neustálym obnovovacím a rozširovacím investíciám
sa naša spoločnosť drží v popredí kvality poskytovaných služieb.
Očakávame, že aj práve prebiehajúci rok 2019 bude napriek politickým a ekonomickým
turbulenciám vyhodnotený ešte ako celoeurópsky ekonomicky úspešný rok, Slovensko opäť
nevynímajúc. Práve výsledkom úspešnosti a politických rozhodnutí súčasnej vlády prináša i
niekoľko externých vplyvov, ktoré priamo vplývajú na nárast nákladov v odvetví odpadového
hospodárstva. Jedná sa najmä o tieto faktory:

1. Nárast mzdových nákladov
Ešte stále markantný ekonomický rast priniesol vznik mnohých nových pracovných miest,
a tým zníženie priemernej nezamestnanosti. Znižujúca nezamestnanosť priniesla okrem
spoločensky pozitívneho prínosu zároveň tlak na zvýšenie mzdových nákladov zo strany
zamestnancov, a to najmä pre nás u kľúčových robotníckych pozícií, ktorými sú vodiči a
obsluha špeciálnej techniky – závozníci a manipulační pracovníci. V tomto roku je minimálna
mzda na úrovni 520 eur. Plánované zvýšenie jej sumy v hrubom vyjadrení o 60 eur mesačne
znamená medziročný nárast o 11,6% oproti hodnote roku 2019. (viď mapku miery evidovanej
nezamestnanosti v okresoch SR k 31.08.2019)

V súčasnosti sa snažíme udržať naše mzdové náklady v čo najreálnejšej výške k pomeru
stále pretrvávajúcej 4% nezamestnanosti v Bratislavskom kraji. Sociálna politika súčasnej vlády
nám legislatívnymi zmenami zvýšila príplatky za prácu nadčas v bežné dni, soboty, nedele
a sviatky a v neposlednom rade stanovila povinnosť zamestnávateľa vydávať / preplácať
rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške 275,00 EUR čo pri cca 200 zamestnancoch
našej spoločnosti to v ročnom spočítaní činí 55 000 EUR. Aby sme boli schopní naďalej naše
služby poskytovať v požadovanej kvalite, sme nútení tieto objektívne a štátom určujúce
náklady premietnuť v rámci našej cenotvorby nami poskytovaných služieb.
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2. Legislatívne zmeny a ukončenie prevádzok nakladania s odpadmi
Rok 2019 sa ďalej vyznačoval postupným rastom cien u našich partnerov a dodávateľov
služieb ako sú koncové recyklačné zariadenia, dodávatelia energií a hlavne poistných produktov,
kde štát opäť legislatívnou zmenou určil pre poskytovateľov poistenia 8 %-tnú daň z poistenia.
Nové pravidlá vstúpili do platnosti už od 1.1.2019 a nám boli premietnuté do poistných
produktov, ktoré má naša spoločnosť uzatvorené. (poistenie zodpovednosti, majetku, vozidiel,...)
Našou snahou je poskytnúť Vám kvalitné služby v zmysle dohodnutých zmluvných
podmienok s trvalým rozvojom, čo prináša vyššie náklady ktoré nemôžeme zahrnúť do žiadnej
optimalizácie, keďže ľudský faktor je pri našich službách nenahraditeľný. Štátnou reguláciou,
vývojom trhu zamestnanosti a nárastu nákladov jednak nám a nami poskytovaných služieb, sme
nútení pre rok 2020 pristúpiť k navýšeniu cien vo výške 8,0%.
Vážení obchodní partneri, ďakujeme vám za pochopenie vyššie uvedeného, aj za doterajšiu
spoluprácu a tešíme sa na jej ďalší rozvoj v nasledujúcom roku.
S priateľským pozdravom
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Ing. Vítězslav Tymr

RNDr. Peter Krasnec PhD., MBA
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