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Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 24.06.2014 podľa § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
1/ u r č u j e
uzatvorenie dodatku k Zmluve o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach
a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na
mestských pozemkoch, so spoločnosťou euroAWK, spol. s.r.o., Brečtanová 2, Bratislava, za
účelom:
 zmeny lokality umiestnenia prístrešku MHD, ktoré sa mení z Ul. Električná na Ul. Soblahovská
 zníženia počtu integrovaných CLP, ktorý sa mení zo 4 ks na 2 ks (počet prístreškov MHD
zostáva rovnaký), pričom na Ul. Soblahovská a Ul. Braneckého budú 2 ks prístreškov MHD
s integrovanými CLP a na Ul. Legionárska a Ul. Zlatovská budú 2 ks prístreškov MHD bez
integrovaných CLP
 doplnenia 2 ks CLVp - samostatne stojacich panelov, ktoré budú umiestnené na pozemku CKN parc.č. 476 v k.ú. Trenčín na Nám. sv. Anny (zeleň pred krajským súdom), za cenu nájmu
v zmysle predmetnej zmluvy vo výške 0,03 €/ks
v súlade s prílohou č. 2 Zoznam prístreškov MHD, ktoré spoločnosť v budúcnosti postaví a
prílohou č. 6 Zoznam pozemkov a stavieb
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má v súčasnosti so spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, Bratislava
uzatvorenú Zmluvu o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach
a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na
mestských pozemkoch.
V zmysle uzatvorenej zmluvy spoločnosť osadila autobusové prístrešky, ktoré sú v jej vlastníctve, ale
mesto (občania) ich môžu bezplatne užívať. Zároveň sa spoločnosť o prístrešky stará – zabezpečuje
ich pravidelné čistenie, kontrolu a zasklievanie po vandalizme. Ako protihodnotu má spoločnosť
v zmysle zmluvy na pozemkoch mesta umiestnené reklamné zariadenia so zníženým nájmom za ich
umiestnenie. Rozdiel v nájme je „kompenzáciou“ za ich investíciu do prístreškov, starostlivosť
a údržbu o ne.
Spoločnosť požiadala o uzatvorenie dodatku k predmetnej zmluve, v zmysle ktorého sa upraví menný
zoznam 4 ks prístreškov MHD, ktoré spoločnosť v budúcnosti postaví, s integrovanými 2 ks CLP,
vrátane určenia ulice/názvu zastávky, typu prístrešku, počtu CLP. Úprava sa týka umiestnenia
prístrešku MHD, ktoré sa mení z Ul. Električná na Ul. Soblahovská a zníženia počtu integrovaných
CLP, ktorý sa mení zo 4 ks na 2 ks (počet prístreškov MHD zostáva rovnaký), pričom na Ul.
Soblahovská a Ul. Braneckého budú 2 ks prístreškov MHD s integrovanými CLP a 2 ks prístreškov
MHD bez integrovaných CLP na Ul. Legionárska a Ul. Zlatovská. Zároveň sa dopĺňa menný zoznam
CLVp (samostatne stojacich osvetlených panelov), ktoré spoločnosť v budúcnosti postaví ako náhradu
za CLP, ktoré nie je možné osadiť do 2 ks prístreškov MHD na Ul. Legionárska a Ul. Zlatovská.
Uvedené CLVp budú umiestnené na Nám. sv. Anny - zeleň pred Krajským súdom v Trenčíne.

2/ s ch v a ľ u j e
uzatvorenie dodatku k Zmluve o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach
a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na
mestských pozemkoch, so spoločnosťou euroAWK, spol. s.r.o., Brečtanová 2, Bratislava, za
účelom:
 zmeny lokality umiestnenia prístrešku MHD, ktoré sa mení z Ul. Električná na Ul. Soblahovská
 zníženia počtu integrovaných CLP, ktorý sa mení zo 4 ks na 2 ks (počet prístreškov MHD
zostáva rovnaký), pričom na Ul. Soblahovská a Ul. Braneckého budú 2 ks prístreškov MHD
s integrovanými CLP a na Ul. Legionárska a Ul. Zlatovská budú 2 ks prístreškov MHD bez
integrovaných CLP
 doplnenia 2 ks CLVp - samostatne stojacich panelov, ktoré budú umiestnené na pozemku CKN parc.č. 476 v k.ú. Trenčín na Nám. sv. Anny (zeleň pred krajským súdom), za cenu nájmu
v zmysle predmetnej zmluvy vo výške 0,03 €/ks

v súlade s prílohou č. 2 Zoznam prístreškov MHD, ktoré spoločnosť v budúcnosti postaví a
prílohou č. 6 Zoznam pozemkov a stavieb
Stanovisko MsR
: vyjadrí sa na zasadnutí MsZ
Dopad na rozpočet
: príjem
Návrh je v súlade s PHSR
Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak, ako je uvedené
v návrhu.

