
Dôvodová správa 

 

 
         Uznesením zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 486/2008 zo dňa 30.04.2008 

bol schválený odpredaj kanalizačného zberača vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

v správe správcu Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len „NsP“) Stre-

doslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO : 

36 056 006 (ďalej len „StVS“) za kúpnu cenu 1,00 Sk. 

 

 Kanalizačný zberač bol vybudovaný a daný do užívania v roku 1993 ako mimoareálové kanali-

začné prepojenie NsP  cez rieku Nitra s C-vetvou verejnej kanalizácie smerujúcou do čističky odpado-

vých vôd v Prievidzi. Trasa kanalizačného zberača začína napojením na jestvujúcu kanalizáciu, ktorá 

bola vybudovaná v rámci úpravy Dubnického potoka. V rámci stavby je vybudované odtokové potru-

bie spred čističky odpadových vôd po jestvujúci zberač. Na odtoku je vybudovaný merný žľab. Trasa 

zberača prechádza areálom Semex-u, pokračuje cez areál plážového kúpaliska, prechádza ponad od-

stavné rameno rieky Nitry a ponad rieku Nitru. Kanalizačný zberač je zaústený do šachty verejnej ka-

nalizácie. Zberač križuje Dubnický potok, VTL plyn DN 300, závlahové potrubie, vodovodné potru-

bie 3x DN 80, silnoprúdový kábel, prívodné potrubie na plážové kúpalisko, odstavné rameno rieky 

a rieku Nitru. Dĺžka kanalizačného zberača je cca 881 m, z toho rieku Nitru prekonáva premostením 

lávkou v dĺžke 42,5 m a šírke 1,04 m.  

 

Prevádzkovateľom a správcom kanalizačného zberača bola a naďalej je NsP. Prevádzkovanie 

kanalizačného zberača je finančne náročné, nakoľko je potrebná jeho pravidelná údržba, ktorá nie je 

momentálne realizovaná v takom rozsahu, ako by bolo potrebné pre takéto zariadenia. V zmysle prí-

slušných právnych predpisov a technických noriem je správca takýchto zariadení počas celého funkč-

ného obdobia takýchto zariadení povinný zabezpečiť spoľahlivú prevádzku zhotovených konštrukcií 

a to na základe systému pravidelnej kontroly a adekvátnej údržby. NsP má s údržbou týchto konšt-

rukcií veľké problémy.  

 

Riešením problémov súvisiacich s kanalizačným zberačom sa javil pripravovaný projekt StVS 

s názvom „Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza“. Pripravovaný 

projekt mal riešiť odkanalizovanie 24 obcí okresu Prievidza a odvod odpadových vôd na existujúcu 

čističku odpadových vôd Prievidza. Predmetná investičná akcia  mala byť realizovaná a financovaná 

z kohéznych fondov EÚ. Pri spracovávaní tohto projektu je v k.ú. Prievidza nutné okrem iného riešiť 

aj spôsob odvádzania odpadových vôd z NsP. Ako jedna z možných alternatív technického riešenia 

projektu prichádzalo do úvahy aj využitie existujúcich dvoch kanalizačných lávok, ktoré sú majetkom 

TSK. Podmienkou na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ je vlastníctvo majetku, do 

ktorého majú byť tieto prostriedky investované. Z tohto dôvodu sa predstavitelia StVS písomne 

obrátili na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja so žiadosťou o stretnutie listom doručeným  

dňa 15.10.2007. Následne sa k tejto problematike uskutočnilo dňa 20.02.2008 pracovné rokovanie na 

TSK za účasti predstaviteľov TSK, Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., 

Závodu 03 Prievidza a NsP. 

 

Predmetom pracovného rokovania bola žiadosť StVS o prevod vlastníctva kanalizačného zbe-

rača vrátane dvoch kanalizačných lávok z vlastníctva TSK do vlastníctva Stredoslovenskej vodá-

renskej prevádzkovej spoločnosti a.s., Banská Bystrica za symbolickú 1 Sk.  

 

Skutočnosti uvedené vyššie boli dôvodom k predloženiu návrhu na schválenie odpredaja kana-

lizačného zberača zastupiteľstvu TSK na zasadnutí dňa 30.04.2008, ktoré odpredaj schválilo uzne-

sením číslo 486/2008. 

 

V náväznosti na uvedené schválenie odpredaja, TSK písomne vyzval StVS listom doručeným 

StVS dňa 19.05.2008, o pracovné rokovanie za účelom upresnenia ďalšieho postupu pri preberaní 

predmetného majetku. StVS na predmetnú výzvu dlhodobo nereagovala, preto TSK opätovne písomne 

vyzval StVS na vyjadrenie k veci. StVS listom č.: 3929/2011 doručeným TSK  dňa 10.06.2011, 
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požiadal o zaslanie v liste špecifikovanej dokumentácie vrátane návrhu kúpnej zmluvy. Požadovaná 

dokumentácia bola zabezpečená v spolupráci s NsP a StVS bola aj doručená v ním požadovanej forme 

(overené listiny a v časti  digitálnej-geodetické zamerania...). Poznamenávame, že išlo o rozsiahlu do-

kumentáciu, ktorá sa zabezpečovala v časti aj vyžiadaním kópií z príslušných archívov. 

 

Listom č.: 6775/2001 doručeným TSK dňa 24.10.2011 StVS potvrdila prijatie ponuky na od-

predaj kanalizačného zberača s tým, že na uskutočnenie potrebných postupov k uzatvoreniu zmluvy je 

potrebné zo strany TSK predložiť už spomínanú dokumentáciu. StVS mala k dispozícii kompletnú 

dokumentáciu v decembri 2011. 

 

Dňa 17.01.2012 nám StVS mailom oznámila, že sa bude vecou zaoberať „budúci týždeň“. Žiaľ 

opäť došlo k dlhodobej odmlke zo strany StVS; nereagovali  na mailové, telefonické, listové žiadosti 

TSK. 

 

Listom č.: 1 291/2013-103 doručeným TSK dňa  27.02.2013, StVS písomne odmietla ponuku 

na odpredaj kanalizačného zberača v podstate z dôvodu zlého technického stavu zariadenia a s tým 

súvisiacou potrebou finančných prostriedkov potrebných na okamžitú obnovu majetku. 

 

Na základe uvedeného skutkového a právneho stavu je predložený predmetný návrh na zrušenie  

uznesenia zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 486/2008 zo dňa 30.04.2008.   

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 


