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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Žiadosť o úhradu podielu nákladov a odpustenie miestnych poplatkov súvisiacich 

s  kabelizáciou vzdušného vedenia VN V234 

  

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

Dňa 05. 12. 2018 bola Mestu Leopoldov doručená žiadosť Ing. Martina Ondrigu, PhD, 

Leopoldov o úhradu podielu nákladov a odpustenie miestnych poplatkov súvisiacich 

s kabelizáciou vzdušného vedenia VN V234 v zmysle Zmluvy o vykonaní preložky 

elektroenergetického zariadenia č. 1713200030 – ZoVP (ďalej len zmluva). 68,4 % nákladov 

uhradí Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava (ďalej len ZDIS) a 31,6 %  nákladov (cca 

30 000,- Eur) je potrebné uhradiť spolu s projektovou dokumentáciou a ďalšími nákladmi, 

ktoré sú uvedené v zmluve. Ako dôvody uvádza: 

- vzdušné vedenie VN nepatrí do zastavaného územia obce. Tento argument sa opiera 

o vyhlášku č. 5322002 Z. z., podľa ktorej rozvody VN v intraviláne obce nie je možné 

budovať ako vzdušné vedenia 

- kabelizáciou sa odstráni celá časť vzdušného vedenia VN V234 predchádzajúca 

zastavanou časťou obce 

- prekládka odstráni všetky stožiare VN v tesnej blízkosti Mosta na Trolaskoch. Z toho 2 

stožiare sa nachádzajú na obecných pozemkoch a priamo prekrývajú pohľad na 

zreštaurovaný most 

- projekt zvýši bezpečnosť v meste, viď udalosť pádu neizolovaného vodiča VN V234 do 

záhrad RD 

- kabelizáciou vedenia vzniknú minimálne 2 plnohodnotné stavebné pozemky 

s prístupom k existujúcej komunikácií a vybudovaným sieťam 

- vlastníci parciel pod budúcimi stavebnými pozemkami sú ochotní podieľať sa na 

nákladoch na prekládku vedenia 

- neskoršia prekládka stožiarov pri Moste na Trolaskoch bude znamenať kabelizáciu 

rovnakého rozsahu s neistou podporou  ZDIS a vlastníkov parciel. 

 

Legislatívny základ: 

 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, 

ktorý mesto užíva 

https://www.leopoldov.sk/sk/samosprava/zverejnovanie-dokumentov/zasady.html 

 

 Dodatok č. 1 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov 

a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva 

https://www.leopoldov.sk/sk/samosprava/zverejnovanie-dokumentov/zasady.html 

 

 

 

 

https://www.leopoldov.sk/sk/samosprava/zverejnovanie-dokumentov/zasady.html
https://www.leopoldov.sk/sk/samosprava/zverejnovanie-dokumentov/zasady.html


Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu prerokovať žiadosť s dôrazom na finančné možnosti 

a technické možnosti. 

 

Návrhy na uznesenie: 

 

Príloha:  

Žiadosť o úhradu podielu nákladov a odpustenie miestnych poplatkov súvisiacich  s 

kabelizáciou vzdušného vedenia VN V234 

  

 

 


