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Mestské zastupiteľstvo po 
prerokovaní 

schvaľuje  

 
Združenú investíciu medzi 
Košice  a Mestom Bardejov s názvom 
„ÚPRAVY VEDENÍ (NN a VN) 
V SÚVISLOSTI SO STAVBOU 
REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA RIEKY 
TOPĽA V BARDEJOVE“
predpokladaným rozpo
nákladom  320 000,-
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ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA  
VSD, a.s. Košice a Mestom Bardejov s názvom

 
(NN a VN) V SÚVISLOSTI SO STAVBOU REVITALIZÁCIA 

NÁBREŽIA RIEKY TOP ĽA V BARDEJOVE“  

                                                                   Návrh na uznesenie :
                                                         

                                                                                            

Ing. Juraj Popjak                                                                
prednosta MsÚ                                                                   
                                                                                  

prednosta MsÚ 
ved . odd. PČ MsÚ                                                               

ved . odd. PČ MsÚ 
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V Bardejove 09. 3. 2018 

zastupiteľstvo po 

Združenú investíciu medzi VSD, a.s.  
Košice  a Mestom Bardejov s názvom 
„ÚPRAVY VEDENÍ (NN a VN) 

SÚVISLOSTI SO STAVBOU 
REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA RIEKY 

BARDEJOVE“ s 
predpokladaným rozpočtovým 

- € 

Materiál č.  

a Mestom Bardejov s názvom 

SÚVISLOSTI SO STAVBOU REVITALIZÁCIA 
 

Návrh na uznesenie :     

 MsÚ                                                                

___________________________________________________________________________ 



ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA 
medzi VSD, a.s. Košice a Mestom Bardejov s názvom 

 

 „ÚPRAVY VEDENÍ (NN a VN) V SÚVISLOSTI SO STAVBOU REVITALIZÁCIA 
NÁBREŽIA RIEKY TOP ĽA V BARDEJOVE“  

___________________________________________________________________________ 
 
      Mesto Bardejov v súvislosti s pripravovanou realizáciou investičnej akcie - Revitalizácie nábrežia 
rieky Topľa - územie okolo rieky Topľa v úseku od Mokrolužského mosta po most Pod Vinbargom / 
severná a južná časť /, ktorej cieľom je zapojenie daného územia do infraštruktúry mesta v zóne mesta 
v dotyku s centrálnou mestskou zónou, realizovalo a realizuje nasledujúce kroky a činnosti pre 
naplnenie daného zámeru, t.j.  úpravy riešenia dopravných a komunikačných priestorov severnej 
a južnej časti  nábrežia rieky Topľa  v riešenom úseku od Mokrolužského mosta po most Pod 
Vinbargom s cieľom zabezpečiť podmienky pre prístup k okolitej zástavbe motorovou dopravou, 
cyklodopravou a peších,  rekonštrukcia existujúcich, ihrísk, zatrávnených plôch a parkových úprav, 
prvkov drobnej architektúry, rekonštrukcia a doplnenie VO....  

      Nevyhnutnou súčasťou riešenia predmetnej investičnej akcie sú aj vyvolané práce na realizácii 
preložiek a úprav elektroenergetických zariadení v riešenom území v zmysle vyjadrenia VSD a.s. 
Košice č. ML/4168/217 ako prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. Riešenie úpravy vedení 
(NN a VN) v súvislosti s realizáciou inv. akcie  Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove  bude 
zahŕňať :  

 úpravu VN vrátane demontáže v riešenej  lokalite / sektor A  / 
 úpravu VN vrátane demontáže v riešenej  lokalite / sektor B / 
 úpravu NN vedení  a domových NN prípojok v riešenom území  
 úpravu elektroenergetických rozvodných  zariadení / trafostaníc/  – v sektore A a B 

     V zmysle vyššie uvedeného a v zmysle Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci 
medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s.  mesto Bardejov 
v spolupráci VSD, a.s. Košice  vzhľadom na predpokladanú výšku rozpočtových nákladov, ktorá 
predstavuje čiastku cca 320 000,- € pre zabezpečenie uvedenej akcie túto navrhujeme riešiť formou 
združenej investície.    
       Na základe toho predkladáme návrh na schválenie združenej investície medzi Východoslovenskou 
distribučnou, a.s.  Košice  a Mestom Bardejov s názvom „ÚPRAVY VEDENÍ (NN a VN) V SÚVISLOSTI 
SO STAVBOU REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA RIEKY TOPĽA V BARDEJOVE“. Združená investícia sa 
bude realizovať na základe plnenia týchto podmienok:  

 Mesto Bardejov sa bude na finančnom zabezpečení realizácie  podieľať vo výške do 50% 
nákladov, čo bude predstavovať cca 160 000,00 € / presná suma bude stanovená na základe 
výberového konania na dodávateľa stavby/ 

 Mesto Bardejov ako združovateľ :  
 Vytvorí pre účely združenej investície samostatný účet  
 Bude viesť samostatné účtovníctvo o združenej investícii  
 Predloží návrh zmluvy o združenej investícii  
 Zabezpečí vykonanie všetkých potrebných činností smerujúcich k dosiahnutiu účelu a 

zrealizuje rekonštrukciu v termíne určenom v Zmluve o združení  
 Po ukončení výstavby predloží vyúčtovanie združenej investície s návrhom na vysporiadanie 

majetku, ktorý bol získaný výkonom činností financovanej zo združených prostriedkov  
 Zabezpečí vklad majetkových podielov do katastra nehnuteľností  

       Predpokladaný termín zahájenia stavby podľa investičného zámeru je II. štvrťrok 2018, ukončenie 
predpokladáme do 30.10.2018.  
        Celkový rozpočtový náklad na uvedenú rekonštrukciu je 320 000,- € s DPH.  
      Na základe schválenia investičného zámeru a združenia investičných prostriedkov sa táto 
investícia zaradí do plánu investičnej výstavby v rozpočte mesta Bardejov pre rok 2018.  
 
Materiál obsahuje 1 stranu textu. 


