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        Spišská Nová Ves, 17. 6. 2013 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 28. 6. 2013 
 
PREDMET Súhlas s uzatvorením Zmluvy o nájme plynovodu – 

Priemyselná zóna Podskala 
 
 
Predkladá:  Ing. Jela Bednárová., prednostka úradu 
  
Spracoval: Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy 
 
Prerokované: - - - 
 
Dôvod predloženia: Vysporiadanie plynovodu v Priemyselnej zóne Spišská Nová Ves - 

Podskala – uzatvorenie Zmluvy o nájme – schválenie prislúchajúce 
rozhodnutiu MsZ 

Prizvaní:  
 
Podpisy:  
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
         
1.berie na vedomie  

informáciu o potrebe vysporiadania plynovodu v Priemyselnej zóne Spišská Nová Ves - 
Podskala, ktorého vlastníkom je Mesto Spišská Nová Ves, pred samotným napustením tohto 
zariadenia 

2. schvaľuje 

vysporiadanie plynárenského zariadenia a uzatvorenie Zmluvy o nájme spoločnosťou SPP 
a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava na plynovod v Priemyselnej zóne Spišská Nová 
Ves - Podskala, ktorého vlastníkom je Mesto Spišská Nová v cene 1 EUR/rok na dobu 
neurčitú 

3. ukladá      
zabezpečiť uzatvorenie Zmluvy o nájme podľa tohto uznesenia  
Z: prednostka MsÚ 
T: 30.08. 2013 
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Uzatvorenie Zmluvy o nájme plynovodu - vysporiadanie plynárenského zariadenia 
v Priemyselnej zóne Spišská Nová Ves - Podskala 

 
Mesto Spišská Nová Ves realizovalo v roku 2011 výstavbu Priemyselnej zóny Spišská 

Nová Ves – Podskala. V rámci výstavby infraštruktúry priemyselnej zóny bol realizovaný 
stavebný objekt SO 08 – plynovod: (VTL /vysokotlaký plynovod/ dĺžky 95 m, regulačnú 
stanicu plynu a STL /stredotlaký plynovod + odbočka pre OKNO Final s.r.o./ - vnútroareálový 
rozvod dĺžky 420 m). Plynovod je umiestnený na parcelách č. C KN 3605/1, C KN 3606/1, C 
KN 3422/3, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. 

Projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva hospodárstva SR a z vlastných zdrojov 
Mesta Spišská Nová Ves. 

Na základe vyjadrenia SPP a.s., k žiadosti o vydanie technických podmienok pre 
rozšírenie distribučnej siete SPP a.s., môže byť plynovod uvedený do prevádzky po 
vysporiadaní plynárenského zariadenia formou uzavretia Zmluvy o nájme alebo 
Darovacej zmluvy.  

 
Nakoľko boli na projekt použité nenávratné finančné prostriedky MH SR navrhujeme 

uzavrieť Zmluvu o nájme plynárenského zariadenia zo spoločnosťou SPP a.s. na základe ich 
všeobecne platnej politiky vysporiadania cudzích plynárenských zariadení a to v cene 1 
EUR/rok, na dobu neurčitú. Podmienkou na uzatvorenie Zmluvy o nájme je uznesenie MsZ 
a jeho súhlas s uzatvorením zmluvy. 
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