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Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 
Informatívnu správu o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. Peter Duč, zástupca primátora 
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Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej 

plavárne 

 
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 29/2018, zo dňa 

19.12.2018, predkladáme informatívnu správu o stave rekonštrukčných prác na objekte 

Mestskej plavárne.  

Od druhej polovice decembra 2018 začali prebiehať rokovania medzi mestom 

Trebišov, Úradom vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) a Protimonopolným úradom SR (ďalej len 

„PMÚ SR“) ohľadne žiadosti o regionálny príspevok 041/2017/TV v sume 316 000 €, 

určený na rekonštrukciu objektu Mestskej plavárne v Trebišove. K finálnej verzii tejto 

žiadosti napokon PMÚ SR neuplatnil žiadne pripomienky. V súčasnosti sa predmetná 

žiadosť nachádza na medzirezortnom pripomienkovom konaní a k jej schváleniu by malo 

dôjsť v horizonte jedného až dvoch mesiacov.  

V súvislosti s dotáciou v sume 500 000 €, určenej na rekonštrukciu objektu Mestskej 

plavárne v Trebišove, boli v žiadosti o dotáciu doplnené údaje na základe požiadaviek 

a pripomienok ÚV SR. Finálna verzia žiadosti bola na ÚV SR odoslaná dňa 11.01.2019. 

Momentálne čakáme na jej schválenie a následné poukázanie finančných prostriedkov 

v sume 500 000 € na účet mesta Trebišov. 

Okrem vyššie spomenutých procesov boli zahájené i práce na príprave podkladov pre 

verejné obstarávanie (ďalej len „VO“). Samotný proces VO, vzhľadom na nadlimitnú 

zákazku, bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Na základe podkladov z jestvujúcej 

projektovej dokumentácie bol pripravený definitívny rozpočet stavebnej časti pre VO. 

 Z celkovej sumy 1 951 000 €, určenej na rekonštrukciu objektu Mestskej plavárne, bude 

okrem už Ing. arch. Patrikom Pandom prezentovanej stavebnej časti (prezentácia sa konala 

na komisii výstavby a majetku dňa 12.12.2018), realizovaná aj bazénová technológia. 

V súčasnej dobe prebieha proces vyhotovenia rozpočtu bazénovej technológie. Po jeho 

vyhotovení bude zahájený proces VO k stavebnej i technologickej časti.  

 

 

 

V Trebišove 24.01.2019 

 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Duč, zástupca primátora 

Schválil: PhDr. Marek Čižmár, primátor 


