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    Dôvodová správa 

 
Dôvodom investičnej akcie „Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia na 

Mládežníckej ulici v Trenčíne“ je požiadavka vlastníka pozemku - Jednota Sokol Trenčín, odstrániť 
stavbu ležiacu na tomto pozemku. ZsDis sa bude podieľať na preložke elektroenergetického 
rozvodného zariadenia podielovo z dôvodu, že súčasné technológie v ich vlastníctve sú umiestnené 
v cudzích priestoroch - pozemky ani budovu nemajú vysporiadané. 
 

Na časti tejto investičnej akcie – konkrétne na samotnej preložke elektroenergetického 
rozvodného zariadenia a prislúchajúcich sietí sa v zmysle zákona o energetike bude v pomere 47,3 % 
finančne podieľať spoločnosť Západoslovenská distribučná , a.s. 

 
Súčasťou  investičnej akcie „Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia na 

Mládežníckej ulici v Trenčíne“, je  aj preložka sietí nízkeho napätia futbalového štadiónu a športovej 
haly, ktorú financuje mesto Trenčín vo výške 100%.  

 
 
Podľa  § 45 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov platí: 
 

Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu 
preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu 
preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia 
vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. 
Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. 
 
 Prevádzkovateľom sústavy je v meste Trenčín Západoslovenská distribučná , a.s. (ďalej len 
ZsDis), ktorá je v zmysle zákona o energetike oprávnená určiť, kto bude preložku vykonávať. 
Vzhľadom na to, že na nákladoch na preložke sa bude podieľať aj táto spoločnosť, požaduje, aby 
vykonanie preložky zabezpečila v celom rozsahu sama. 
 
   ZsDis navrhla uzatvoriť Zmluvu, podľa ktorej vykonanie preložky energetických zariadení 
zabezpečí vlastník energetického zariadenia (ZsDis), pričom  časť nákladov hradí Žiadateľ (mesto 
Trenčín)  a Žiadateľ zároveň zabezpečí a financuje celú prípravnú časť. Žiadateľ ďalej zabezpečuje 
vypracovanie projektovej dokumentácie, vydanie stavebného povolenia a majetkovoprávne 
vysporiadanie v prospech Vlastníka. Realizáciu preložky zabezpečuje správca energetického 
zariadenia  v zmysle zmluvy. Náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie, za zabezpečenie 
stavebného povolenia a za zmluvné zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania v procese 
prípravy preložky znáša Žiadateľ. Ostatné náklady (stavebnomontážne práce + odplata za 
majetkovoprávne vysporiadanie) znášajú obe strany, pričom Žiadateľ uhradí 52,7 % z Nákladov na 
Preložku súvisiacich s vybudovaním preložky v dvoch častiach. Prvú časť Podielu Nákladov na 
Preložku tvorí 52,7 % zo sumy predpokladaných nákladov na vykonanie Preložky. Druhú časť Podielu 
Nákladov na Preložku tvorí vyúčtovanie všetkých nákladov Vlastníka vynaložených v súvislosti s  
vykonaním Preložky a stanovenie podielu na týchto nákladoch, ktorý je povinný uhradiť Žiadateľ. 
Vlastník vystaví vyúčtovaciu faktúru Podielu nákladov na Preložku po vykonaní všetkých prác 
súvisiacich s Preložkou. Vo vyúčtovacej faktúre Vlastník zohľadní Žiadateľom uhradenú prvú časť 
Podielu Nákladov na Preložku. 
 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy aplikovať 
postupy verejného obstarávania. 

 
Na základe výsledku verejného obstarávania bude uzatvorená Zmluva o vykonaní preložky 
elektroenergetického zariadenia. 
 
Vzhľadom na výhradné právo ZsDis na určenie vykonávateľa preložky bude použitý postup v zmysle § 
101 ods.1 písm.a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, t.j. priame 
rokovacie konanie. 

 



 
Predpokladaná hodnota zákazky, na ktorej sa má mesto Trenčín podieľať so ZsDis je max.  

65047 € bez DPH (t.j. 78056 € s DPH), pričom podiel mesta Trenčín bude  max. 41136 € s DPH.  
 

V programovom rozpočte Mesta Trenčín na rok 2015, je na investičnú akciu  „Preložka 
elektroenergetického rozvodného zariadenia na Mládežníckej ulici v Trenčíne“ vyčlenená v Programe 
3, podprograme 4, vo funkčnej klasifikácii 01.1.1. a ekonomickej klasifikácii 717  suma 80.000€.  
  

 
V zmysle čl. 3 ods.5 písm.a) podpísmena aa) odsek 18 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Trenčín,  mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie, ak 

predpokladaná hodnota zákazky je  rovnaká alebo vyššia ako 20.000 € bez DPH pre dodanie tovaru 

(okrem potravín) a poskytnutie služby, 30.000 € bez DPH na uskutočnenie stavebných prác, 40.000 € 

bez DPH na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, pričom zámer vyhlásiť verejné obstarávanie musí 

byť prerokovaný mestským zastupiteľstvom v štádiu pred  oficiálnym oznámením vyhlásenia 

verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
Schvaľuje 
 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác 
„Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia na Mládežníckej ulici v Trenčíne“, ktorej 
predmetom bude uskutočnenie  stavebných prác spočívajúcich v preložení elektroenergetického 
rozvodného zariadenia  z pozemku patriaceho Jednota SOKOL parc.č. 1627/327 na pozemok vo 
vlastníctve mesta Trenčín parc.č 1632/3 s  predpokladanou hodnotou zákazky max. 65047 € bez DPH 
(a podielom mesta Trenčín na tejto hodnote vo výške  max. 41136 € s DPH),  ktorú vyhlási Mesto 
Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie Zmluvy o vykonaní preložky 
elektroenergetického zariadenia, v zmysle ktorej sa mesto Trenčín bude podieľať na nákladoch na 
preložku vo výške 52,7 %. 
 
 

 


