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  Z á z n a m 
zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 24.08.2018 

 
Účasť: 
Prítomní: Ing. Peter Halada -predseda komisie Neprítomní: Ing. Ján Kánik - ospravedlnený 

Mgr. Matej Lančarič - podpredseda  
Ing. Jozef Alchus 
Ing. arch. Róbert Suchý 
Adam Peciar 

Ďalší prítomní: 

Ing. Bystrík Stanko - ospravedlnený 
Ing. Martin Galbavý - ospravedlnený 
Ing. Augustín Hambálek - 
ospravedlnený 
 

 
 

Ing. Mário Veneni - vedúci odboru 
dopravy a komunálnych služieb -
ODaKS 

 
Ing.arch.Tomáš Guniš - vedúci OÚRaK 

 Gabriela Slamková - ODaKS 

 

Ing. Miroslava Zrebná - vedúca úseku 
dopravy ODaKS 
Ing. Matúš Škvarka - energetický 
manažment OÚRaK 
Ing. Marián Novák - ODaKS  
Mgr. Petruška Sečenová - OdaKS 
 
 

Schválený  program: 
 
1. Otvorenie. 
2. Prerokovanie materiálu: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Trnava“. 
3. Rôzne. 
4. Záver.  

 
 
1. Zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo na MsÚ v Trnave otvoril predseda komisie Ing. Peter Halada, ktorý 

prítomných privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia.  
 

2. V druhom bode rokovania Ing. Matúš Škvarka prezentoval návrhy uznesení a dôvodovú správu v rámci 
predloženého materiálu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Trnava“ nasledovne: 
 

Uznesenie 1: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní schvaľuje 15-ročný bankový úver  na rekonštrukciu 
a modernizáciu verejného osvetlenia mesta Trnava formou garantovanej energetickej služby (EPC) 
s možnosťou dodávateľského spolufinancovania, konkrétne výmenu 6300ks svietidiel s výložníkmi, výmenu 
110ks rozvádzačov, výmenu 3300ks oceľových stožiarov, osvetlenie 7 prechodov pre chodcov a vybudovanie 
základnej siete 150ks nabíjacích staníc elektromobilov, v celkovej výške 8.344.800,00 EUR s DPH  

Uznesenie 2: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní schvaľuje 15-ročný bankový úver  na rekonštrukciu 
a modernizáciu verejného osvetlenia mesta Trnava formou garantovanej energetickej služby (EPC) 
s možnosťou dodávateľského spolufinancovania, konkrétne výmenu 6300ks svietidiel s výložníkmi, výmenu 
110ks rozvádzačov, výmenu 3300ks oceľových stožiarov a osvetlenie 7 prechodov pre chodcov v celkovej 
výške 7.894.800,00 EUR s DPH 
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Uznesenie 3: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní schvaľuje 15-ročný bankový úver  na rekonštrukciu 
a modernizáciu verejného osvetlenia mesta Trnava formou garantovanej energetickej služby (EPC) 
s možnosťou dodávateľského spolufinancovania, konkrétne výmenu 6300ks svietidiel s výložníkmi, výmenu 
110ks rozvádzačov, osvetlenie 7 prechodov pre chodcov a vybudovanie základnej siete 150ks nabíjacích 
staníc pre elektromobily v celkovej výške 5.524.800,00 EUR s DPH 

Uznesenie 4: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní schvaľuje 15-ročný bankový úver  na základnú 
rekonštrukciu verejného osvetlenia mesta Trnava formou garantovanej energetickej služby (EPC) 
s možnosťou dodávateľského spolufinancovania, teda výmenu 6300ks svietidiel s výložníkmi a 110ks 
rozvádzačov v celkovej výške 5.016.000,00 EUR s DPH 

Dôvodová správa: 

Dôvodová správa informuje o stave verejného osvetlenia a prínosoch jeho rekonštrukcie. Verejné osvetlenie je 
v zlom stave a jeho obnovu treba realizovať čo najskôr. Výmena 6300 svietidiel za najmodernejšie LED by 
vygenerovala vyše dvojtretinovú úsporu elektriny na verejnom osvetlení. Okrem svietidiel s výložníkmi je nutné 
vymeniť 110 rozvádzačov a 3300 oceľových stožiarov, ktoré sú v havarijnom stave a časom hrozia úrazy na 
ulici. Napríklad ak odpadne z lampy kryt a padne do kočíka s novorodencom, mesto bude mať problém. Toľko 
interné faktory. 
Je tu ale aj externý faktor, a to záväzok Trnavy znížiť emisie CO2 o 40% do roku 2030, daný pristúpením 
Trnavy k Dohovoru primátorov a starostov. 
 

Sumy uvedené v návrhoch uznesení vyplývajú z analýzy stavu verejného osvetlenia, o ktorej pojednáme 
nižšie a sú nasledovné (ide o sumy s DPH): 

A Výmena svietidiel s výložníkmi 4 440 000,00 € 

B Výmena 110ks rozvádzačov 576 000,00 € 

C Výmena 3300 ks oceľových stožiarov (2,3) 2 820 000,00 € 

D Osvetlenie 7 prechodov pre chodcov 58 800,00 € 

E Vybudovanie 150 ks nabíjacích staníc 450 000,00 € 

F Výmena káblových rozvodov 6 840 000,00 € 

 

Návrhy uznesení sú zoradené podľa prínosu pre mesto: 

Uznesenie 1 je zložené z častí A+B+C+D+E a súčet tvorí sumu 8.344.800 €. 
Uznesenie 2 je zložené z častí A+B+C+D a súčet tvorí sumu 7.894.800 €. 
Uznesenie 3 je zložené z častí A+B+D+E a súčet tvorí sumu 5.524.800 €. 
Uznesenie 4 je zložené z častí A+B a súčet tvorí sumu 5.016.000 €. 
 
S možnosťou F - výmenou káblových rozvodov - pre jej finančnú náročnosť nateraz nerátame. 
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Hlasovanie: Uznesenie 1. až 4 
 

          
          Uznesenie č. 1  

 
Meno a priezvisko člena 
komisie 

Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

        za proti zdržal sa 

Ing. Peter Halada   x  
Mgr. Matej Lančarič   x  
Adam Peciar x    
Ing. arch. Róbert Suchý   x  
Ing. Jozef Alchus   x  
Spolu hlasov 1  4  

 
          

          Uznesenie č. 2 
 

 

 
         Uznesenie č. 3 
 
 

 
          Uznesenie č. 4 
 

 

 
 
Komisia     odporúča   schváliť   Uznesenie č. 2 - „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 
mesta Trnava“. 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Ing. Peter Halada x    
Mgr. Matej Lančarič x    
Adam Peciar x    
Ing. arch. Róbert Suchý x    
Ing. Jozef Alchus   x  
Spolu hlasov 4  1  

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Ing. Peter Halada   x  
Mgr. Matej Lančarič   x  
Adam Peciar x    
Ing. arch. Róbert Suchý   x  
Ing. Jozef Alchus   x  
Spolu hlasov 1  4  

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Ing. Peter Halada   x  
Mgr. Matej Lančarič   x  
Adam Peciar   x  
Ing. arch. Róbert Suchý   x  
Ing. Jozef Alchus   x  
Spolu hlasov   5  
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3. V bode rôzne Ing. Marián Novák predložil (na základe požiadavky obyvateľov ulice Bernolákovej) návrh na 

doplnenie zvislého trvalého dopravného značenia B 27b „Zákaz odbočovania vľavo“ z ulice Bernolákovej na 
ulicu Sladovnícku. Členovia komisie v rámci diskusie nesúhlasili s osadením uvedeného dopravného 
značenia, nakoľko v budúcom rozpočte je križovatka Bernolákova - Sladovnícka zaradená medzi 
križovatky, na ktorých bude vybudovaná nová cestná svetelná signalizácia. 
 

4. V závere predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť a rokovanie komisie ukončil. 
 

 
V Trnave 28.08.2018 
 
 
 

Ing. Peter Halada, v. r. 
predseda Komisie dopravy  

a verejnoprospešných služieb 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Petruška Sečenová 


