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Spoločnosť Zvolenská teplárenská, 
ktorá zabezpečuje dodávky tepla a 
teplej vody vo Zvolene, začína reali-

zovať viaceré investičné projekty zamerané 
na výmenu parovodných rozvodov a ekolo-
gizáciu zdroja tepla. Ako vyplýva zo zmluvy 
zverejnenej vo Vestníku verejného obstará-
vania, vysúťažené združenie firiem Strabag 
Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., a 
G&F energy, s.r.o., sa zaviazalo za 6,585 mi-
lióna eur( bez DPH) vykonať stavebné práce 
zamerané na zmenu média v parných rozvo-
doch vo Zvolenskej teplárenskej.

Ako pre agentúru SITA uviedol predseda 
predstavenstva a generálny riaditeľ teplá-
renského podniku Jozef Pobiecký, ide o 
prvú etapu výmeny parných rozvodov, ktorá 
bude dokončená v októbri tohto roku. Druhá 
etapa by mala byť realizovaná od apríla do 
októbra 2021. V rámci týchto prác budú par-
né rozvody postupne nahradené horúcovod-
nými. „Zmenou teplonosného média z pary 
na horúcu vodu dôjde k zvýšeniu účinnosti 
a efektívnosti dodávky tepla vo verejných 
rozvodoch tepla,“ priblížil generálny riaditeľ 
s tým, že zároveň dôjde k zvýšeniu spoľah-

livosti dodávok tepla a spresneniu merania 
dodávaného tepla.

Financovanie projektov je zabezpečené 
prostredníctvom nenávratného finančného 
príspevku v rámci operačnej výzvy Kvalita 
životného prostredia - Výstavba, rekonštruk-
cia a modernizácia rozvodov tepla vo výške 
85 percent oprávnených výdavkov, zvyšok 
(15 perc.) pôjde z úverových zdrojov.

V marci t.r. zároveň začali s výstavbou 
nového zdroja v existujúcej teplárni A, re-
konštrukciou sa zmení palivová základňa z 
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PERSONÁLIE / V rezorte dopravy K. Bruncková a J. Marosz

Vláda vymenovala nových štátnych 
tajomníkov na ministerstvách
Štátnymi tajomníkmi na 

ministerstve dopravy a 
výstavby sa stali Katarína 

Bruncková a Ján Marosz. Roz-
hodla o tom vláda SR na rokova-
ní v pondelok neskoro večer na 
návrh ministra dopravy a výstav-
by Andreja Doležala.

K. Bruncková je absolventkou 
Právnickej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave a Vysokej 
školy Danubius. V minulosti pô-
sobila vo verejnom aj v súkrom-
nom sektore, na pozíciu štátnej 
tajomníčky prichádza z advo-
kácie. V rezorte dopravy bude 
mať na starosti výstavbu, bytovú 

politiku, cestovný ruch a vodnú 
dopravu.

J. Marosz vyštudoval Filozo-
fickú fakultu Univerzity Konštan-
tína Filozofa v Nitre. V minulom 
volebnom období bol poslancom 
parlamentu za hnutie OĽaNO, 
kde pôsobil ako člen ústavno-
právneho výboru a výboru na 
kontrolu SIS. V tomto období tiež 
vystupoval ako tieňový minister 
dopravy za OĽaNO. Vo funkcii 
štátneho tajomníka ministerstva 
dopravy a výstavby sa bude 
venovať cestnej, železničnej a 
leteckej doprave, elektronickým 
službám a stratégii.

Kabinet zároveň vymenoval 
za rezortného generálneho ta-
jomníka služobného úradu Mar-
tina Janáčka namiesto Tibora 
Šimoniho. Predošlých štátnych 
tajomníkov na ministerstve do-
pravy a výstavby Ladislavu Cen-
gelovú (Smer) a Petra Ďurčeka 
(SNS) odvolala ešte dosluhujúca 
vláda Petra Pellegriniho minulý 
týždeň 19. marca.

Vláda Igora Matoviča odvola-
la aj predsedu Správy štátnych 
hmotných rezerv SR Kajetána 
Kičuru a jej dočasným riadením 
poverila Luciu Gocníkovú.

> Pokračovanie na s. 2

FIRMY / Začínajú realizovať viaceré investičné projekty

Zvolenská teplárenská investuje do zmeny 
média v rozvodoch tepla vyše 6,5 mil. eur
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Združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) ponúka návrh novelizácie zá-
kona o obecnom zriadení na riešenie 

krízovej situácie v zastupiteľstvách, ktorá 
vznikla z dôvodu pandémie. Ako informo-
val hovorca ZMOS Michal Kaliňák, volené 
orgány miest a obcí sa ocitli v situácii, keď 
ich zastupiteľstvá nemôžu v plnom rozsahu 

prijímať hlasovaním rozhodnutia, ktoré majú 
výrazný vplyv na plnenie samosprávnych 
úloh. Bezprostredne sa s tým spája ich roz-
hodovacia právomoc. Predseda ZMOS Bra-
nislav Tréger preto apeluje na Národnú radu 
SR, aby sa stotožnila s návrhom legislatívnej 
zmeny. Vidí v nej najúčinnejšiu formu mini-
malizovania rizík spojených s nekonaním 

sa zastupiteľstiev, 
pričom zdôrazňuje, 
že problém sa s prí-
padným rozširova-
ním pandémie môže 
znásobovať.

B. Tréger sa obrátil na vedenie parlamen-
tu, predsedov a predsedníčky poslaneckých 
klubov a poslancov NR SR, ktorí pôsobia v 
samospráve. Návrh novely zákona o obec-
nom zriadení im ponúkol s uvedením kon-
krétnych dôvodov. 

> Pokračovanie na s. 4

SAMOSPRÁVY / Návrh na úpravu zákona o obecnom zriadení

ZMOS prichádza s novelou na riešenie 
krízovej situácie v zastupiteľstvách

Dokončenie zo s. 1

Tento návrh predložil podpredseda vlá-
dy pre ekonomiku a minister hospodárstva 
Richard Sulík. Generálnym tajomníkom slu-
žobného úradu ministerstva hospodárstva 
sa stal Roman Achimský namiesto Viktora 
Lehotzkého.

Štátnym tajomníkom ministerstva pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka sa stal 
doterajší poslanec Martin Fecko (OĽaNO). 
Generálnou tajomníčkou služobného úradu 
úradu podpredsedu vlády pre investície a in-
formatizáciu je Antónia Mayerová, ktorá na 
tomto poste vymenila Jána Hrubého. Kabi-

net takisto schválil na post vedúceho úradu 
vlády Júliusa Jakaba, do funkcie nastúpil 
hneď včera. Vo vedení úradu vlády nahradí 
Matúša Šutaja Eštoka (Smer).

Minister J. Mičovský odvolal 
šéfa Lesov SR
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vi-

dieka Ján Mičovský odvolal generálneho 
riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Maria-
na Staníka. S okamžitou platnosťou poveril 
vedením štátneho podniku Mateja Vigodu, 
ktorý doteraz pôsobil vo funkcii vedúceho 
lesnej správy Závadka nad Hronom, odštep-

ného závodu Beňuš Lesy SR. Lesy SR, š.p., 
sú najväčším správcom lesného majetku na 
Slovensku, obhospodarujú takmer 900-tisíc 
hektárov lesných pozemkov, čo je takmer 45 
percent lesného pôdneho fondu SR. Kon-
com roku 2019 zamestnával podnik takmer 
3 600 ľudí.

Generálny riaditeľ š.p. Lesy SR je štatutár-
nym orgánom podniku, do funkcie ho vyme-
núva minister pôdohospodárstva, ktorému 
je priamo podriadený. Šéf Lesov SR priamo 
riadi štyroch riaditeľov úsekov generálneho 
riaditeľstva a 25 riaditeľov odštepných závo-
dov a ich prostredníctvom celú hospodársku 
činnosť štátneho podniku.

Vláda vymenovala nových štátnych tajomníkov na ministerstvách

hnedého uhlia na drevné štiepky a doplnko-
vé palivo – zemný plyn. Financovanie tohto 
projektu je zabezpečené prostredníctvom 

úveru od Medzinárodnej investičnej banky, 
generálnym dodávateľom diela je spoloč-
nosť Energyko, s.r.o., s cenou 26 mil. eur.

Zvolenskú teplárenskú, a.s., založil Fond 
národného majetku SR v decembri 2001, 

pričom história spoločnosti siaha do roku 
1949. Firma v súčasnosti prevádzkuje dva 
samostatné zdroje tepla, ktorých tepelný 
výkon plne postačuje pre zabezpečenie po-
trieb tepla celej lokality mesta Zvolen.

Dokončenie zo s. 1

Zvolenská teplárenská investuje do zmeny média...

EKONOMIKA / Pre budúci rok je P. Kažimír už optimistickejší

Slovenské hospodárstvo sa tento rok môže 
prepadnúť až o 10 perc., prognózuje NBS
Ekonomike SR hrozí v tomto roku pre 

koronavírus prepad až do 10 percent. 
Národná banka Slovenska (NBS) v 

aktuálnej prognóze odhaduje, že otvorená a 

exportne orientovaná ekonomika SR v tom-
to roku pravdepodobne dočasne ochabne o 
4,5 perc. s rizikom, že ju zintenzívňujúce sa 
spoločensko-ekonomické dôsledky pandé-

mie môžu stlačiť až k 10-percentnému pádu. 
Recesia môže podľa odhadov banky dočas-
ne pripraviť o prácu 75- až 130-tisíc ľudí.

> Pokračovanie na s. 3
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Spoločnosť Colliers International zís-
kala mandát na prenájom a správu 
unikátneho projektu Pradiareň 1900 

v Bratislave. Historická budova bývalej 
cvernovej továrne v hlavnom 
meste SR je národnou kultúr-
nou pamiatkou, aktuálne sa 
rekonštruuje. Citlivá obnova 
bude odkazovať na industri-
álnu minulosť objektu, ponúk-
ne aj moderné kancelárske a 
maloobchodné priestory. Po 
dokončení bude mať celkovú 
prenajímateľnú plochu admi-
nistratívnych priestorov takmer 
11,8-tisíca m², ďalších 3 110 m² 
je určených pre maloobchodné 
prevádzky a služby.

Exkluzívna adresa
Interiér budovy zaujme impo-

zantnou výškou stropov až 4,8 
metra, veľkými oknami, liatino-
vými stĺpmi a zachovanými ar-
chitektonickými detailmi. „Pra-

diareň je jedna z mála technických pamiatok 
v Bratislave, ktoré dostali šancu vrátiť sa 
späť do života. Po dokončení ponúkne silný 
genius loci so všetkými modernými vymože-

nosťami. Ide o uni-
kátne priestory, aké 
sa dnes už nestava-
jú a zároveň splnia 
predstavy aj tých 
najnáročnejších ná-

jomcov,“ hovorí Michaela Ochmanová, ria-
diteľka divízie služieb pre nájomcov Colliers 
International.

> Pokračovanie na s. 4

Dokončenie zo s. 2

Kalkulácie centrálnej banky však naza-
hŕňajú avizované vládne opatrenia, ktoré 
môžu tento efekt zmierniť.

Z dôvodu tohto extrémne rýchlo sa me-
niaceho prostredia doma aj v zahraničí cen-
trálna banka vymenila svoju štandardnú pre-
dikciu vývoja ekonomiky za možné scenáre. 
Tie pracujú s predpokladom dvojmesačného 
výpadku najmä v sektore služieb doma a s 
rozličnou mierou poklesu dopytu v prípade 
obchodných partnerov Slovenska. Aktuálna 
situácia na finančných trhoch a pri obchod-
ných partneroch hovorí podľa NBS viac v 
prospech materializovania sa negatívnych 
rizík pre nasledujúce obdobie než tých po-
zitívnych.

„Sú to všetko veľmi škaredé čísla, vidí-
me však svetlo na konci tunela. Slovenská 
ekonomika to zvládne aj napriek modrinám 
a škrabancom. Dôležité je, že toto krízové 

obdobie je dočasné a tak ako razantne priš-
lo, tak rázne by malo byť aj naše zotavenie 
sa,“ povedal guvernér NBS Peter Kažimír. 
Ako dodal, na zmiernenie dôsledkov už 
dnes centrálne banky prispievajú svojím die-
lom. „Každý z nás chce, aby bol ten tunel čo 
najkratší a boli sme z neho čím skôr vonku,“ 
tvrdí. Za posledné dva týždne podľa P. Kaži-
míra Európska centrálna banka prijala sériu 
zásadných opatrení, ktoré majú pomôcť zní-
žiť stres, paniku a zároveň chrániť stabilitu 
finančného sektora, a tým chrániť ľudí. V sú-
časnej situácii je podľa neho dôležité konať 
rázne.

Pozitívnejšie vyhliadky má však centrálna 
banka už na záver tohto roku. Záverečné 
mesiace tohto roku by mali odštartovať re-
konvalescenciu a rok 2021 by mal byť rokom 
návratu práce, výroby a spotreby stratenej 
počas krízy. „Veríme, že predkrízovú úroveň 
ekonomika dosiahne už v priebehu budúce-
ho roku,“ uvádza centrálna banka.

Aktivita v ekonomike eurozóny 
klesla najprudšie od roku 1998
Index podnikateľskej aktivity v eurozóne 

sa v marci znížil najprudším tempom od roku 
1998, odkedy sa zostavuje. Index sa osla-
bil na 31,4 bodu z februárovej hodnoty 51,6 
bodu, keďže vlády obmedzili podnikateľskú 
aktivitu. Index nákupných manažérov euro-
zóny, ktorý zostavuje agentúra Markit, sa tak 
dostal pod dno, ktoré dosiahol počas globál-
nej finančnej krízy v roku 2009.

Najviac ochabli aktivity sektora služieb, 
predovšetkým cestovného ruchu a reštau-
rácií, pričom firmy v tomto odvetví znižujú 
počet zamestnancov najrýchlejším tempom 
od roku 2009. Výsledky prieskumu naznaču-
jú kvartálny pokles ekonomiky o 2 perc. až o 
vyše 8 perc. Avšak globálne akciové trhy sa 
v utorok posilnili v reakcii na to, že americký 
Federálny rezervný systém (Fed) sľúbil pod-
poru ekonomike.

Slovenské hospodárstvo sa tento rok môže prepadnúť...

NEHNUTEĽNOSTI / Súčasť novej štvrte Zwirn v Bratislave

Colliers International získal mandát
na prenájom a správu Pradiarne 1900
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Dokončenie zo s. 2

Zložitosť tohto obdobia odkrýva nedo-
statky legislatívy a vytvára oprávnené po-
žiadavky na zmeny konkrétnych zákonov, 
ktorých ustanovenia sa ukazujú ako nepruž-
né, prípadne nerealizovateľné vzhľadom na 
donedávna ťažko predstaviteľné situácie,“ 
konštatuje B. Tréger. Prvý zo zákonov, kto-
rý podľa neho treba novelizovať, je základ-
ný zákon samosprávy – zákon o obecnom 
zriadení.

ZMOS vysvetľuje, že rokovania miestnych 
zastupiteľstiev sa aktuálne neuskutočňujú. 
Napriek tomu musia mnohé zastupiteľstvá 
rozhodovať o viacerých veciach, napríklad 
o prenájme obecných bytov, nájme nebyto-
vých priestoroch či o úpravách rozpočtu, kto-
ré bude s očakávaným znížením príjmov ne-
vyhnutné. Združenie podotýka, že podobná 
situácia nastáva aj v prípade zastupiteľstiev 
vyšších územných celkov (VÚC), pri ktorých 
sa napríklad neschvaľujú dotácie a na úrovni 
zastupiteľstiev sa neprijímajú ďalšie dôleži-
té rozhodnutia. V tejto súvislosti sa ZMOS 
obrátil na parlament s prosbou a zároveň 
podporou legislatívnej zmeny formou skráte-

ného legislatívneho konania, ktorou by bola 
urýchlene prijatá novela o obecnom zriade-
ní. V konkrétnom ustanovení týkajúcom sa 
zakomponovania možnosti zastupiteľstva 
hlasovať v striktne vymedzených prípadoch 
formou per rollam. Zároveň sa nazdávajú, 
že takáto rovnaká úprava v zákone o sa-
mosprávnych krajoch by pružne a užitočne 
umožnila operatívne prijímať rozhodnutia na 
úrovni zastupiteľstiev samosprávnych kra-
jov.

V navrhovanej novele prichádza ZMOS so 
zmenou, podľa ktorej obecné zastupiteľstvo 
môže prijať uznesenie aj formou písomného 
hlasovania jednotlivých poslancov, napríklad 
v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, 
výnimočného a núdzového stavu podľa oso-
bitného zákona alebo v prípade vyhlásenia 
mimoriadnej situácie v zmysle osobitného 
zákona. Vyššie uvedené situácie by platili aj 
pre územie obce a zároveň by neumožňovali 
obecnému zastupiteľstvu rokovať v zbore.

ZMOS podotýka, že takto koncipovaná 
zmena by garantovala ochranu, zveľaďova-
nie a zhodnocovanie majetku samosprávy, 
pričom bude naďalej sledovať efektívnosť, 
účelnosť, účelovosť, transparentnosť a svo-

jou taxatívnou úpravou neumožňuje využitie 
tejto formy hlasovania v iných situáciách ako 
v krajných, ktoré sú kľúčovým predpokladom 
na ich využitie v praxi. Dodávajú, že navrho-
vaný spôsob prijímania rozhodnutí obecným 
či mestským zastupiteľstvom by bol možný 
len vo výnimočných prípadoch, aby v praxi 
nedochádzalo k jeho zneužívaniu. V záujme 
právnej istoty uvedený návrh upravuje aj 
kvórum, teda potrebnú väčšinu, na prijatie 
platného uznesenia. Ďalšie podrobnosti toh-
to spôsobu hlasovania si obecné a mestské 
zastupiteľstva môžu upraviť vo svojich roko-
vacích poriadkoch.

Od 12. marca platí na Slovensku pre ko-
ronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvis-
losti boli v SR zavedené viaceré obmedzenia 
na zamedzenie šírenia ochorenia vrátane 
zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariade-
ní od 16. marca. Vláda SR tiež pristúpila k 
vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor 
zdravotníctva. Zatvorené sú maloobchodné 
prevádzky a prevádzky so službami, pričom 
sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vy-
braných služieb, akými sú napríklad banky 
či poisťovne.

(sita, sn)

ZMOS prichádza s novelou na riešenie krízovej situácie...

Dokončenie zo s. 3

Exkluzívna adresa ponúka budúcim ná-
jomcom vysokú flexibilitu využitia priestorov. 
Variabilné riešenia interiéru a možnosti va-
riácie jednotlivých prvkov umožňujú tvorbu 
open office aj bunkového systému kance-
lárií. „V dnešnom boji o talenty je zaujíma-
vé pracovné prostredie súčasťou firemnej 
kultúry a vizuálnej identity spoločnosti. Patrí 
tiež medzi zásadné faktory pri výbere za-
mestnávateľa,“ dopĺňa M. Ochmanová.

Pradiareň 1900 bude súčasťou novej 
mestskej štvrte Zwirn, ktorá vzniká preme-
nou areálu bývalej bratislavskej cvernovej 
továrne, pod taktovkou skúseného develo-
pera YIT. Prví nájomcovia by sa mali do ori-
ginálnych kancelárií sťahovať koncom tohto 
roku a v priebehu roku 2021.

Komunitný manažment  
ako súčasť správy budovy
Firma Colliers International bola poverená 

nielen prenajatím budovy, ale aj zabezpe-

čením jej profesionálnej správy. Okrem pro-
fesionálneho výkonu štandardných služieb 
spojených so zabezpečením starostlivosti o 
budovu, bude mať tím správy budov Colliers 
International REMS za úlohu vytvoriť komu-
nitu užívateľov budovy a jej marketing.

„Našou úlohou bude nielen udržiavať bez-
problémový chod budovy, ale zabezpečovať 
aj komunitný manažment. Sme presvedčení, 
že jedinečný charakter tejto budovy pritiahne 

ľudí, ktorí sú na rovnakej vlnovej dĺžke. Pra-
diareň 1900 ponúkne dostatok spoločných 
priestorov aj aktivít pre nájomcov, aby sa 
táto komunita formovala prirodzene. Veríme, 
že sa nám tak podarí podporovať vzájomnú 
interakciu, prúdenie nápadov a ideí,“ hovorí 
Marek Sokol, zodpovedný za správu Pria-
diarne 1900.

(key-comm/kd)
Foto: YIT

Colliers International získal mandát na prenájom a správu...



STAVEBNÉ NOVINY / streda 25. marca 2020 / 5

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Výzvy na predkladanie ponúk

Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach
Verejný obstarávateľ: mesto Bojnice
> Viac informácií...

Cyklochodník a chodník pre peších, 
Martin-Tomčany, prvá etapa
Verejný obstarávateľ: mesto Martin
> Viac informácií...

Rekonštrukcia atletického areálu UMB, 
Banská Bystrica
Verejný obstarávateľ: Univerzita Mateja 
Bela (UMB) v Banskej Bystrici
> Viac informácií...

Družstevná pri Hornáde, výstavba škôlky
Verejný obstarávateľ: obec Družstevná pri 
Hornáde

> Viac informácií...

Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov v obci Ložín
Verejný obstarávateľ: obec Ložín
> Viac informácií...

Komunitné centrum, Vyšný Orlík
Verejný obstarávateľ: obec Vyšný Orlík
> Viac informácií...

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo
a jeho adaptácia na ekocentrum
Verejný obstarávateľ: Bratislavský samo-
správny kraj
> Viac informácií...

Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku
v Liptovskom Hrádku
Verejný obstarávateľ: mesto Liptovský 
Hrádok

> Viac informácií...

Spojená škola internátna, Michalovce, 
zateplenie
Verejný obstarávateľ: Spojená škola inter-
nátna, Michalovce
> Viac informácií...

Havarijné opravy s 24-hod. dispečingom 
v Bratislave
Verejný obstarávateľ: Hlavné mesto SR 
Bratislava
> Viac informácií...

Zateplenie obecného úradu, Ohradzany
Verejný obstarávateľ: obec Ohradzany
> Viac informácií...

Materská škola v obci Lúčky
Verejný obstarávateľ: obec Lúčky
> Viac informácií...

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/441817
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/441940
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/441948
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/441980
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/442004
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/442035
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/442067
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/442068
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/442069
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/442104
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/442088
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/442094

