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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi
 
 schvaľuje 
 
odpredaj prebytočného majetku mesta Spišská Nová Ves:  
projekt pre územné rozhodnutie s platným 
telekomunikačnej infraštruktúry lacného a bezpe
vybraných objektoch verejného sektora pre Mesto Spišská Nová Ves 
rozvody“, úspešnému uchádza
Škerlíkovi – Dátové služby, J. Hanulu 17, Spišská Nová Ves 
kúpnej zmluvy. 
 
 

K bodu rokovania 

Spišská Nová Ves, 9. 2. 2011

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

Odpredaj prebytočného majetku mesta 

prednosta úradu 

Ing. RNDr. Lívia Brovková, vedúca organizačného oddelenia

MsR 3. 2. 2011 

 

Spišskej Novej Vsi 

ného majetku mesta Spišská Nová Ves:  projektovej dokumentácie
projekt pre územné rozhodnutie s platným územným rozhodnutím pre „vybudovanie 

nej infraštruktúry lacného a bezpečného prístupu na internet vo 
vybraných objektoch verejného sektora pre Mesto Spišská Nová Ves 

úspešnému uchádzačovi vyhlásenej obchodnej verejnej sú
Dátové služby, J. Hanulu 17, Spišská Nová Ves za cenu 1736

bodu rokovania č.8 

 
Spišská Nová Ves, 9. 2. 2011 

 
 

ného oddelenia 

projektovej dokumentácie, 
územným rozhodnutím pre „vybudovanie 

ného prístupu na internet vo 
vybraných objektoch verejného sektora pre Mesto Spišská Nová Ves – slaboprúdové 

súťaže – Jozefovi 
cenu 17362,- € a uzavretie 



Dôvodová správa 
 

k odpredaju prebytočného majetku mesta  

 

 Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na odpredaj  prebytočného 
majetku mesta Spišská Nová Ves:  projektovej dokumentácie, projekt pre územné 
rozhodnutie s platným územným rozhodnutím pre „vybudovanie telekomunikačnej 
infraštruktúry lacného a bezpečného prístupu na internet vo vybraných objektoch 
verejného sektora pre Mesto Spišská Nová Ves – slaboprúdové rozvody“, v súlade 
s uznesením MsZ č. 769 zo dňa 8. 12. 2010. 
 
 Predmetný majetok mesta bol obstaraný v roku 2005 z dôvodu potreby vybudovanie 
telekomunikačnej infraštruktúry lacného a bezpečného prístupu na internet vo vybraných objektoch 
verejného sektora pre mesto Spišská Nová Ves. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj platné 
územné rozhodnutie. Cieľom vypracovania projektovej dokumentácie a získania platného územného 
rozhodnutia bola snaha uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu  
počas programovacieho obdobia 2004 - 2006, ktorá však nebola realizovaná, pretože  nebola 
zverejnená žiadna relevantná výzva na uchádzanie sa o NFP.  
  V roku 2007 začalo nové programovacie obdobie 2007 - 2013pre možnosti získania 
nenávratných finančných príspevkov. Aj pre toto programovacie obdobie boli stanovené priority 
v rámci informatizácie spoločnosti, kde bola vysoká pravdepodobnosť možností uchádzať sa o NFP. 
Postupným vývojom, realokáciou a prípravou iných národných projektov pre možnosti čerpania 
nenávratných fin. príspevkov v rámci budovania širokopásmového prístupu na internet, sa dospelo do 
štádia, že ani v rámci tohto programovacieho obdobia nebude možné získať NFP.  
 Mestu Spišská Nová Ves sa podarilo v rokoch 2005 – 2010, formou pripokládky pri 
rekonštrukcii a budovaní sietí iných správcov a vlastníkov, vybudovať cca 18 km optických vedení 
v intraviláne mesta za výhodných finančných podmienok. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa budú 
v budúcnosti  realizovať skôr čiastkové trasy postupným dobudovaním a pripájaním subjektov 
verejného sektora k už vybudovaným trasám v iných trasovaniach ako zamýšľal pôvodný projekt 
metropolitnej siete, a to v závislosti od ich dôležitosti pre chod samosprávy. 
 
 
 Kritériom hodnotenia obchodnej verejnej súťaže bola najvyššia ponuková cena, 
pričom bola stanovená minimálna cena vo výške obstarávacej hodnoty majetku,     a to 
17361,- €. V stanovenej lehote predložil súťažný návrh len jeden uchádzač - Jozef Škerlík – 
Dátové služby, J. Hanulu 17, Spišská Nová Ves, ktorý splnil všetky podmienky 
vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. Komisia pre vyhodnotenie predložených 
súťažných návrhov odporučila prija ť predložený súťažný návrh a uzavrieť kúpnu 
zmluvu v súlade so zákonom o majetku obcí, Zásadami hospodárenia s majetkom mesta 
a súvisiacou legislatívou. 
 
  
V Spišskej Novej Vsi 9. 2. 2011 
 
Spracovala: Ing. RNDr. Lívia Brovková, vedúca organizačného oddelenia 
 
 



 


