
MESTSKÉ ZASTUPITE
dňa 8. 12. 2010 
 
PREDMET:   Odpredaj prebyto
 
Predkladá:   Ing. Peter Petko
                      prednosta Mestského úradu v
 
Spracovali: Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Róbert Gyenes
                                         
Prerokované:  v MsR 25. 11. 2010
  
Podpisy:  
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi
 
 1. schvaľuje 
zámer  odpredaja prebytočného majetku m
dokumentácie, projekt pre územné rozhodnutie s platným územným rozhodnutím pre 
„vybudovanie telekomunikač
internet vo vybraných objektoch verejného sektora pre Mesto Spi
slaboprúdové rozvody“ za cenu aspo
 
 2. ukladá 
realizovať zámer odpredaja prebyto
uznesenia. 
  
Termín: 31. 12. 2010                          Z
 

K bodu rokovania 

Spišská Nová Ves, 30

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

Odpredaj prebytočného majetku mesta 

Ing. Peter Petko 
prednosta Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi 

. Lívia Brovková, Ing. Róbert Gyenes 

. 11. 2010 

Spišskej Novej Vsi 

odpredaja prebytočného majetku mesta Spišská Nová Ves
, 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 Spi

za cenu aspoň 17631,- €, formou verejnej obchodnej sú

odpredaja prebytočného majetku mesta Spišská Nová Ves

Termín: 31. 12. 2010                          Zodpovedný: Ing. P. Petko, prednosta Mestského úradu

bodu rokovania č. 9 
 

 
 

Spišská Nová Ves, 30. 11. 2010 

esta Spišská Nová Ves:  projektovej 
, projekt pre územné rozhodnutie s platným územným rozhodnutím pre 

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

€, formou verejnej obchodnej súťaže. 

ného majetku mesta Spišská Nová Ves podľa tohto 

odpovedný: Ing. P. Petko, prednosta Mestského úradu 



Dôvodová správa 
 

k odpredaju prebytočného majetku mesta  

  
 Dňa 30. 9. 2005 bola podpísaná zmluva medzi firmou Atlantel, s.r.o. a Mestom 
Spišská Nová Ves  na vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len PD) pre 
vybudovanie telekomunikačnej infraštruktúry lacného a bezpečného prístupu na internet vo 
vybraných objektoch verejného sektora pre mesto Spišská Nová Ves. Súčasťou predmetu 
plnenia boli aj inžinierske činnosti predstavujúce rokovania so subjektmi, ktorých vyjadrenia 
boli podmienkou pre začatie územného konania a taktiež samotné územné rozhodnutie. 
Plnenie v rámci uzavretej zmluvy bolo stanovené vo výške 17 360,58 € (523 005 Sk). 
Cieľom vypracovania projektovej dokumentácie a získania platného územného rozhodnutia 
bola snaha uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu  
Základná infraštruktúra (OPZI) v opatrení 3.2 - budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti 
pre verejný sektor, v priorite lokálna infraštruktúra počas programovacieho obdobia 2004-
2006. Počas programovacieho obdobia 2004-2006 však nakoniec nebola príležitosť uchádzať 
sa o nenávratný finančný príspevok nakoľko nebola počas tohto obdobia zverejnená žiadna 
relevantná výzva na uchádzanie sa o NFP v rámci uvedeného operačného programu a  
nakoniec tieto finančné prostriedky boli realokovoané do iných operačných programov a 
podprogramov. 
 
  V roku 2007 začalo nové programovacie obdobie pre možnosti získania nenávratných 
finančných príspevkov v rámci programovacieho obdobia 2007-2013. 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 to dospelo do štádia, že ani v rámci 
tohto programovacieho obdobia s vysokou pravdepodobnosťou možnosť získať NFP nebude. 
Ďalším dôvodom pre odpredaj ako prebytočného majetku mesta, je výška finančných 
prostriedkov pre realizáciu projektu vybudovania metropolitnej siete za „vlastné“, nakoľko 
výkaz výmer pre realizáciu celého zámeru premietnutý do finančnej roviny sa pohybuje 
v hodnotách cca 3 mil. € (90 mil Sk) v budovaní prvej etapy tzv. pasívnej infraštruktúry, 
okrem toho cca 2 mil. € (60 mil. Sk) pre dobudovanie 2. etapy, t.j. oživenie a nasadenie 
aktívnych prvkov v topológii siete nevyhnutných pre samotný chod. Z uvedeného vyplýva, že 
zdroje vo výške 5 mil. € na realizáciu takéhoto projektu v rámci rozpočtu mesta nebude 
možné za súčasných finančných podmienok realizovať. 
 
 Posledným dôvodom pre určenie neupotrebiteľnosti a prebytočnosti hore uvedeného 
majetku je skutočnosť, že počas obdobia od prípravy a vyhotovenie projektovej dokumentácie 
do konca roka 2010 (obdobie 5-tich rokov) sa nám podarilo formou pripokládky pri 
rekonštrukcii a budovaní sietí iných správcov a vlastníkov na území mesta vybudovať cca 18 
km optických vedení v intraviláne mesta za výhodných finančných podmienok. Vzhľadom 
k tomu sa budú 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. 
 

 

 



 V zmysle vyššie uvedených dôvodov považujeme projektovú dokumentáciu, projekt 
pre územné rozhodnutie s platným územným rozhodnutím, za prebytočný majetok mesta 
Spišská Nová Ves a v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení 
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta navrhujeme jeho odpredaj verejnou obchodnou 
súťažou.  
 
 Podmienky verejnej obchodnej súťaže sú uvedené v prílohe tohto materiálu.  
 

 

V Spišskej Novej Vsi 15. 11. 2010 

 

 

Príloha: Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 

Za spracovateľov: Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Róbert Gyenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Spišská Nová Ves  
(ako vyhlasovateľ) 

 

 vyhlasuje 
 

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka 
obchodnú verejnú súťaž 

 
na podávanie najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy  

 
na odkúpenie hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves: 

 
projektová dokumentácia, projekt pre územné rozhodnutie 

 s platným územným rozhodnutím stavby pre „vybudovanie telekomunikačnej 
infraštruktúry lacného a bezpečného prístupu na internet vo vybraných 

objektoch verejného sektora pre Mesto Spišská Nová Ves – slaboprúdové 
rozvody“. 

 
 Predmetom obchodnej verejnej súťaže je: 

 
 Predaj hnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves - projektovej dokumentácie, 
projekt pre územné rozhodnutie s platným územným rozhodnutím stavby pre 
„vybudovanie telekomunikačnej infraštruktúry lacného a bezpečného prístupu na 
internet vo vybraných objektoch verejného sektora pre Mesto Spišská Nová Ves – 
slaboprúdové rozvody“. 
 Rok vypracovania 2005, počet paré 2 ks + dokladová časť. 
 

      Minimálna predajná cena je vo výške obstarávacej hodnoty majetku,  a to 
17361,- € podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Spišská Nová Ves v platnom 
znení, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke mesta: spisskanovaves.eu 
(občan/podnikateľ → ako vybaviť? → kúpa/predaj/prenájom). 

  
Zásady obsahu kúpnej zmluvy: 
 
Vyhlasovateľ – Mesto Spišská Nová Ves uzavrie s účastníkom súťaže, ktorý podá 

najvhodnejší súťažný návrh kúpnej zmluvy, ktorej podstatnými náležitosťami budú – 
kúpna cena – podľa súťažného návrhu (kúpna cena aspoň v minimálnej výške 17631,- €)  
v zmysle stanoveného kritéria hodnotenia a lehota splatnosti do 14 dní po podpise 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Ostatné náležitosti budú v súlade 
s ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
 Lehota podávania súťažných návrhov: 
 
 V zmysle § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

Mesto týmto stanovuje lehotu na podávanie súťažných návrhov so záväzným uvedením 
ponukovej ceny za predávaný hnuteľný majetok Mesta Spišská Nová Ves, najneskôr do 
10.00 hod. dňa  ....  2010, a to výlučne do podateľne Mestského úradu, Štefánikovo nám. 
č. 1, 052 70 Spišská Nová Ves. 



 
 Kritérium hodnotenia:  
 
 Predmetom verejnej obchodnej súťaže je VÝBER NAJVHODNEJŠIEHO 
NÁVRHU KÚPNEJ ZMLUVY, pri čom kritériom hodnotenia je najvyššia ponuková 
cena za predávaný hnuteľný majetok mesta. 
 
 Podmienky predkladania súťažných návrhov: 
 
 Navrhovateľ, je povinný, pri podávaní súťažného návrhu, riadiť sa nasledujúcimi 
podmienkami: 
 - v súťažnom návrhu musí byť uvedené celé meno navrhovateľa, dátum narodenia 
a úplná adresa jeho trvalého pobytu (bydliska); v prípade, ak navrhovateľ využíva iné 
miesto na doručovanie poštových zásielok ako miesto trvalého pobytu, v ponuke môže 
navyše uviesť aj korešpondenčnú adresu, resp. v prípade podnikateľov názov fyzickej alebo 
právnickej osoby, IČO, adresa sídla spoločnosti, kontaktná adresa, mená osôb, ktoré sú 
oprávnené konať v mene spoločnosti,  
 - súťažný návrh – návrh kúpnej zmluvy, musí byť podaný výlučne v písomnej (nie 
elektronickej) forme s tým, že ponuková cena musí byť VYJADRENÁ JEDNÝM 
ČÍSELNÝM ÚDAJOM v celých eurách, pričom výška ponukovej ceny musí byť aspoň 
17631,- €, 
 - navrhovateľ môže podať len jeden súťažný návrh,  

- súťažný návrh musí byť navrhovateľom vlastnoručne podpísaný, 
- súťažný návrh  musí byť podaný výlučne v zalepenej obálke, na ktorej bude 

zreteľne uvedené: „NEOTVÁRA Ť – PREDAJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE“, 
- možnosť meniť, opravovať alebo dopĺňať doručený súťažný návrh 

navrhovateľmi sa vylučuje. 
 
Ostatné ustanovenia: 
 
MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES SI VYHRADZUJE PRÁVO  meniť podmienky 

obchodnej verejnej súťaže alebo ju zrušiť spôsobom a prostriedkami, ako bola vyhlásená. 
 
Návrhy, ktoré nebudú spĺňať jednu alebo viac podmienok obchodnej verejne 

súťaže alebo budú doručené po lehote určenej v podmienkach súťaže nebudú  zahrnuté 
do súťaže.  

 
KAŽDÝ NAVRHOVATE Ľ PODANÍM SVOJHO PÍSOMNÉHO  SÚŤAŽNÉHO 

NÁVRHU POTVRDZUJE, ŽE PRISTUPUJE NA PODMIENKY VYHLÁ SENEJ 
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE. 

 
Lehota viazanosti súťažných návrhov je do 28. 2. 2011. 
 
Obhliadku predávaného hnuteľného majetku zabezpečuje Mestský úrad Štefánikovo 

nám. 1, Spišská Nová Ves, organizačné oddelenie – referát informatiky Ing. Róbert Gyenes, 
tel.: 053- 4152245 počas úradných hodín. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnutí dňa 9. 12. 2010 

uznesením č. ..... schválilo spôsob prevodu majetku mesta Spišská Nová Ves zámerom 
predaja formou obchodnej verejnej súťaže a súťažné podmienky. 

 
 



 
Prijatie súťažného návrhu a lehota na oznámenie vybraného návrhu: 
 

 Vyhlasovateľ - Mesto Spišská Nová Ves vyberie najvhodnejší z predložených 
návrhov, pričom každý účastník súťaže, ktorý podá súťažný návrh bude o vyhodnotení  
informovaný písomne, a to v lehote do 90-tich dní odo dňa doručenia súťažného návrhu.  

Účastník súťaže, ktorý predložil najvhodnejší súťažný návrh, bude  kúpnu 
zmluvu uzatvárať na základe výzvy Mestského úradu Spišskej Novej Vsi. V prípade, ak 
úspešný účastník nepristúpi na uzavretie kúpnej zmluvy v lehote 15 dní od doručenia 
výzvy na jej uzavretie, takáto skutočnosť sa bude považovať za odstúpenie účastníka od 
svojej ponuky a Mesto Spišská Nová Ves ich môže ponúknuť na predaj inému 
účastníkovi.  

 
Prípadné ďalšie informácie k predmetu verejnej obchodnej súťaže v priebehu 

úradných hodín Mestského úradu Spišskej Novej Vsi podáva Ing. Róbert Gyenes tel.: 053-
4152245 alebo Ing. RNDr. Lívia Brovková, organizačné oddelenie tel.: 053-415 2318. 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 19. 11. 2010 
 
 
 
       PhDr. Ján Volný, PhD. 
             primátor mesta 

 
 

 Na úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, Spišská Nová Ves 
vyvesené od  ................ a na internetovej stránke Mesta Spišská Nová Ves 
www.spisskanovaves.eu od ............... 
 
 
 

 


