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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo vo Podolínci 

schvaľuje 

 
Odpredaj majetku Mesta Podolínec – NN 
prípojky k budove Zdravotného strediska 
umiestnenej na parc. č. KN-C 981/1 vo 
vlastníctve Mesta Podolínec a to priamym 
predajom pre nadobúdateľa Východoslovenskú 
distribučnú a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice; 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ 
musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok 
týmto spôsobom mesto Podolínec zverejnilo  
pred schvaľovaním prevodu na svojej úradnej 
tabuli a na svojej internetovej stránke dňa 9. 
júla 2013 a tento zámer bol zverejnený počas 
celej tejto doby. Cena na odpredaj bola 
stanovená znaleckým posudkom č. 194/2013 
zo dňa 5.8.2013 vyhotovený Ing. Michalom 
Hricom - znalcom v odbore Elektrotechnika, 
odvetvie Elektroenergetické stroje a zariadenia 
na sumu 4 819, 50,- €. 
Osobitným zreteľom je v tomto prípade 
samotné pripojenie NN prípojky do siete 
elektrických distribučných zariadení na základe 
zmluvy o pripojení č. ZoP/2012/343 a jej 
následného dodatku k zmluve v nadväznosti 
na Vyjadrenie VSE a.s., evidované pod č. 
358/Hr/5283310/2012. V prípade, že tento 
majetok nebude odpredaný Východoslovenskej 
distribučnej a.s. nebude možné dané elektrické 
distribučné zariadenie využívať.  
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Dôvodová správa 
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom 22. zasadnutí schválilo zámer predaja tejto NN prípojky 
a zriadenie vecného bremena. Mestský úrad v Podolínci vyvesil schválený zámer v zmysle 
požiadavky ktorú určuje zákon. 
VSD, a.s. dala vypracovať znalecký posudok na dotknutú NN prípojku. Pôvodný návrh ceny za NN 
prípojku zo strany VSD bol 2 686, 47 € s čím nie je možné súhlasiť keďže po realizácii Verejného 

obstarávania bola vysúťažená cena za NN prípojku vo výške 6 258, 93,- €. 
Cena podľa znaleckého posudku je určená na cenu 4 819, 50,- €. 
Treba podotknúť, že cena 6 258, 93,- € je cena ktorý vyšla z verejného obstarávania a teda je 
nadhodnotená. Reálna cena je stanovená znaleckým posudkom. 


