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Mesto Leopoldov

Hlohovská cesta 104/2

920 41 Leopoldov

Leopoldov, dňa 7.8.2018

VEC: Žiadosť o navýšenie finančnej podpory projektu prekládky VN 234

Žiadam o navýšenie podielu spoluúčasti mesta Leopoldov na financovaní kabelizácie 
vzdušného vedenia VN V234 na 50% celkových nákladov žiadateľa.

Obecné zastupiteľstvo mesta Leopoldov vyjadrilo v uznesení č.C/4/2019/2 svoju vôľu 
podieľať sa na zabezpečení vybudovania prekládky sumou 8200EDR s prísľubom neskoršieho 
odpustenia miestnych poplatkov súvisiacich s realizáciou projektu, čo sumárne predstavovalo 
hodnotu približne 1/3 pôvodne odhadovaných nákladov žiadateľa prekládky.

Dôvodom žiadosti je fakt, že sa počas prípravy projektu objavili nové skutočnosti, ktoré 
zvyšujú náklady žiadateľa a zároveň menia pomer vynakladaných prostriedkov a prospešnosti 
projektu pre zainteresované strany v prospech mestateopoldov.

Nové skutočnosti:

1. Požiadavka mesta Leopoldov na trasu kabelizácie v zelenom páse Gucmanovej ulice, ktorá 
pripraví terén pre vybudovanie cyklochodníka. Uvedená trasa je o 100m dlhšia, ako 
alternatíva cez „Lipky pri ÚVTOS Leopoldov", zahŕňa výrub desiatok stromov a križuje 
početné prístupové cesty k RD.

O br.l: Zelený pás na Gucmanovej ulici Obr.2: Lipky pri ÚVTOS Leopoldov
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2. Dodržanie ochranného pásma novej trasy VN 234 si vyžaduje rozšírenie kabelizácie o ďalší 
úsek nad parcelami č.489/1 a 489/2. Ide o parcely, ktoré mesto Leopoldov v minulosti 
odpredalo ako stavebné pozemky, pričom novým majiteľom v kúpnych cenách garantovalo 
odstránenie vzdušného vedenia, k čomu však nikdy neprišlo.

Uvedenú skutočnosť tvrdia všetci vlastníci dotknutých parciel, t.j. p.Šiatkovský, p.Ondriš a aj 
p.Kopányi.

3. Nový rozsah prekládky VN 234 zhodnocuje zaujímavý obecný pozemok vedľa 
novovybudovanej požiarnej zbrojnice, nakoľko priamo znižuje náklady potrebné na 
odstránenie vzdušného vedenia, ktoré ním prechádza. V prípade záujmu je dokonca možná 
dohoda na ďalšom rozšírení kabelizácie o uvedený úsek, v zmysle výhod, ktoré poskytuje 
existujúca Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia, č. 1713200030 -  
ZoVP.

4. Odhad nákladov ZDIS na prekládku v uvedenej podobe je 110000EUR (správca ZDIS 
p.Vachan), čo predstavuje navýšenie pôvodne avizovaného doplatku žiadateľa o ďalších 
4760EUR.

Vopred ďakujem, s pozdravom

Obr.3: Úsek VN 234 nad odpredanými parcelami

Obr.4: Pozemok pri požiarnej zbrojnici
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Náklady k 7.8.2019:
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