
          M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 26. 4. 2018 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  
Investícia do siete verejného osvetlenia – ponuka spoločnosti FIN. 
M.O.S. a.s.  
  
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 

s c h v a ľ u j e    

 
1.  
a) investíciu do siete verejného osvetlenia 
spoločnosti FIN. M.O.S. a.s. na území mesta 
Rožňava v mestskej časti Nadabula v rozsahu 
ponuky VO-20180228 zo dňa 28.2.2018 a poveruje 
primátora mesta k podpísaniu príslušnej zmluvnej 
dokumentácie 
 
b) navýšenie podielu mesta Rožňava v akciovej 
spoločnosti FIN. M.O.S. a.s. vo forme nákupu 158 
ks ( cenných papierov )  akcií v nominálnej hodnote 
á 331,- € v celkovej kúpnej cene 63 336,- € 
v rozsahu ponuky VO-20180228 zo dňa 28.2.2018 
a poveruje primátora mesta k podpísaniu príslušnej 
zmluvnej dokumentácie  
 
2.  
a) investíciu do siete verejného osvetlenia 
spoločnosti FIN. M.O.S. a.s. na území mesta 
Rožňava v lokalite IBV Zámoček a poveruje 
primátora mesta k podpísaniu príslušnej zmluvnej 
dokumentácie 
 
b) navýšenie podielu mesta Rožňava v akciovej 
spoločnosti FIN. M.O.S. a.s. vo forme nákupu 29 ks 

 
Prerokované: 
V komisii výstavby, ÚP, ŽP a MK dňa 
11.4.2018  
V komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 12.4.2018 

Vypracoval: 
Zlata Macková 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Ponuku spoločnosti FIN. M.O.S. a.s. na 
investíciu do siete verejného osvetlenia 
v mestskej časti Nadabula, časti IBV 
Zámoček a Rožňava – kruhový objazd 



 ( cenných papierov )  akcií v nominálnej hodnote á 
331,- € v celkovej kúpnej cene 12 000,- € 
a poveruje primátora mesta k podpísaniu príslušnej 
zmluvnej dokumentácie  
 
3.  
a) investíciu do siete verejného osvetlenia 
spoločnosti FIN. M.O.S. a.s. na území mesta 
Rožňava v lokalite Rožňava – kruhový objazd 
a poveruje primátora mesta k podpísaniu príslušnej 
zmluvnej dokumentácie 
 
b) navýšenie podielu mesta Rožňava v akciovej 
spoločnosti FIN. M.O.S. a.s. vo forme nákupu 35 ks 
( cenných papierov )  akcií v nominálnej hodnote á 
331,- € v celkovej kúpnej cene 14 256,- € 
a poveruje primátora mesta k podpísaniu príslušnej 
zmluvnej dokumentácie  
   
u k l a d á  
 
vyhlásiť verejné obstarávanie – priame rokovacie 
konanie  
 
   Z: prednostka MsÚ 
   T: do 30 dní od schválenia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu:  Investícia do siete verejného osvetlenia Nadabula – ponuka 
spoločnosti FIN. M.O.S. a.s.  
 
 
Legislatívne východiská: Zásady hospodárenia s majetkom mesta, z.513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník, zákon č.583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

______ 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

63 336,- €  r. 2019 – 2021 Ndabula 
12 0000,- € r. 2019 – 2021 IBV Zámoček 
14 256,-€ r. 2019 – 2021 Rožňava – kruhový objazd 
Výdavky spolu : 89 592,- € r. 2019 - 2021 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta.  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade s §451 Obchodného 
zákonníka 

 

 

Východoslovenská distribučná a. s. Košice realizuje  úpravu elektrického vedenia podľa 
projektovej dokumentácie stavby „Nadabula – úprava NN a DP medzi TS1 a TS3, demontáž 
TS2“.  Predmetom stavby je: 

- Úprava distribučných NN vedení v rozsahu výmeny podperných bodov a vodičov 
v pôvodnej trase, 

- Náhrada existujúcej strešníkovej NN siete napájanej z TS3 NN vedením uloženým 
v zemi, 

- Úprava dotknutých domových prípojok, 
- Úprava VN prípojky pre TS3 a demontáž TS2  

 

Vzhľadom k tomu, že verejné osvetlenie v mestskej časti Nadabula je osadené na 
strešníkoch a stĺpoch vo vlastníctve VSD, oslovili sme spoločnosť FIN. M.O.S. a. s., ktorá 
realizovala rekonštrukciu verejného osvetlenia v Rožňave, aby predložila návrh na riešenie 
vynútenej investície do siete verejného osvetlenia. 

 
Predmetná ponuka predstavuje zámer spoločnosti uskutočniť vlastnú investíciu v 

katastrálnom území Nadabula,  ktorá sa týka rozvoja verejného osvetlenia v časti  Nadabula 
(časť Papiereň a Kolónia). Za týmto účelom spoločnosť zosumarizovala podklady technického 
a ekonomického charakteru. S ohľadom na nutný rozsah rekonštrukcie a modernizácie sústavy 
a s ohľadom na ekonomický dopad vykonanej investície na rozpočet mesta, spoločnosť 
spracovala nasledovný návrh investície: 
 
Výška investície 63 336,- €  
 
Rozsah nákladov na rekonštrukciu siete verejného osvetlenia zahrňuje nasledovné položky: 



- Svetelno-technická dokumentácia 
- Vybudovanie nových svetelných bodov (19 ks) 
- Stavebné práce, uloženie káblového prepojenia, montážne práce infraštruktúry. 
- Inžinierska činnosť 
- Spracovanie revíznej správy 
- Úprava pasportizácie 

 

Termín ukončenia rekonštrukcie: 31.12.2018 

 

Ďalšou vyvolanou investičnou akciou je výmena verejného osvetlenia v časti IBV 
Zámoček. Mesto Rožňava odkúpilo časť pozemku, na ktorom bolo uložené NN vedenie vo 
vlastníctve VSD a.s.  a verejné osvetlenie.  Toto verejné osvetlenie nebolo zahrnuté do 
pôvodnej rekonštrukcie, keďže v tejto časti bolo nevyhnutné vybudovať najprv inžinierske siete 
( STL plynovod, kanalizácia  ) až následne je možné pristúpiť k výmene NN rozvodov a 
verejného osvetlenia. K realizácii sa pristúpi hneď po odsúhlasení  v MZ.  

 
Rozsah nákladov na rekonštrukciu siete verejného osvetlenia zahrňuje nasledovné položky: 
- Svetelno-technická dokumentácia 
- Vybudovanie nových svetelných bodov (3 ks) 
- Stavebné práce, uloženie káblového prepojenia, montážne práce infraštruktúry. 
- Inžinierska činnosť 
- Spracovanie revíznej správy 
- Úprava pasportizácie 
 
Investícia vo výške 12 000,- €. 

 
 Mesto Rožňava prevzalo do majetku verejné osvetlenie po skolaudovaní stavby 
„Rožňava – kruhový objazd“ v smere na obec Brzotín. Investorom stavby bol Košický 
samosprávny kraj. Svietidlá, ktoré boli nainštalované sú v súčasnosti nefunkčné a podľa 
vyjadrenia zhotoviteľa stavby – spoločnosti Eurovia sa už tieto typy ani nevyrábajú. 
Z uvedeného dôvodu je potrebné zakúpiť a nainštalovať svietidlá od spoločnosti FIN. M.O.S., 
ktoré sa využívajú v celej sústave verejného osvetlenia.  
 
Investícia vo výške 14 256,- €. 
 
Presné vyčíslenie výšky investície a lehota splatenia je prílohou tohto materiálu.  

 
Majetok, ktorý vznikne ako výsledok investície FIN.M.O.S. a.s., bude jeho 

vlastníctvom, pričom mesto je oprávnené nadobudnúť tento majetok do svojho vlastníctva za 
jeho zostatkovú účtovnú hodnotu, určenú ku dňu uzavretia osobitnej zmluvy, ktorá bude 
upravovať formu a spôsob prevodu tohto majetku. 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   
Ochrany verejného poriadku:   
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

  



Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

  

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

11. 4. 2018 odporúča schváliť investíciu do siete 
verejného osvetlenia 

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

12.4.2018 Odporúča schváliť investíciu do siete 
verejného osvetlenia 

 



RV-Kolónia:

Rok Mesiace Počet emitovaných akcii v ks Nominálna cena emitovaných akcii v € Ročné splátky kúpnej ceny akcii v € Mesačné splátky kúpnej ceny akcii v €

2019 12 18 5958 7068 589

2020 12 18 5958 7248 604

2021 12 18 5958 7428 619

36 54 17874 21744

RV-Papiereň:

2019 12 34 11254 13524 1127

2020 12 34 11254 13860 1155

2021 12 36 11916 14208 1184

36 104 34424 41592

RV-Zámoček:

2019 12 10 3310 3900 325

2020 12 10 3310 3996 333

2021 12 9 2979 4104 342

36 29 9599 12000

RV-Kruhový objazd

2019 12 11 3641 4632 386

2020 12 11 3641 4752 396

2021 12 13 4303 4872 406

36 35 11585 14256

SPOLU:

2019 12 73 24163 29124 2427

2020 12 73 24163 29856 2488

2021 12 76 25156 30612 2551

36 222 73482 89592


