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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. schvaľuje  

 

1. uzatvorenie dohody medzi Mestom Žilina, so sídlom: Námestie obetí 

komunizmu 1, Žilina, IČO: 00321796, Dopravným podnikom mesta Žiliny 

(ďalej tiež „DPMŽ, s.r.o.“), s.r.o., so sídlom: Kvačalova 2, Žilina, IČO: 

36007099 a spoločnosťou Siemens, s.r.o., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 

Bratislava, IČO: 31349307,  ktorou mesto Žilina spätne prevezme všetky práva 

a povinnosti zo Zmluvy o dielo č. D/4/039/P1/Z001, uzatvorenej dňa 

11.03.2005, vrátane jej platných dodatkov, a to v rozsahu plnenia posledného 

platného Dodatku č. 8, uzatvoreného dňa 03.07.2017 (na strane Dopravného 

podniku mesta Žiliny, s.r.o.), medzi spoločnosťami Siemens, s.r.o. a DPMŽ, 

s.r.o., v celkovej sume 7.294.486,06 € vrátane DPH, 

2. poverenie primátora mesta Žilina Ing. Igora Chomu na všetky s tým spojené 

právne a iné úkony, 

3. poverenie štatutárnych zástupcov spoločnosti DPMŽ, s.r.o., resp. generálneho 

riaditeľa spoločnosti, resp. konateľa spoločnosti DPMŽ, s.r.o.,  ako 100%-tnej 

dcérskej spoločnosti Mesta Žilina, na všetky s tým spojených právne a iné 

úkonov. 

 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mesto Žilina na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvorilo dňa 11.03.2005 zmluvu 

o dielo č. D/4/039/P1/Z001 so spoločnosťou Siemens s.r.o. V rámci nasledovných právnych 

úkonov došlo k postúpeniu projektu na spoločnosť Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

 

Z pohľadu záväzkového práva je možné za súhlasu a súčinnosti mesta Žilina, spoločnosti 

Siemens s.r.o. a spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. uzatvoriť dohodu, na základe 

ktorej mesto Žilina preberie práva a povinností spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

zo zmluvy o dielo č. D/4/039/P1/Z001. Mesto tak efektívne prevezme späť projekt 

rekonštrukcie, modernizácie a výstavby nového verejného osvetlenia, a  to v rozsahu platného 

dodatku č. 8 uzatvoreného dňa 03.07.2017 (na strane Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o.), 

medzi spoločnosťami Siemens, s.r.o. a DPMŽ, s.r.o., v celkovej sume 7.294.486,06 € vrátane 

DPH. 

V zmysle uznesenia MZ č. 15/2017, financovanie realizácie je zabezpečené prostredníctvom 

investičného úveru. 

Materiál nemá dopad na rozpočet mesta. 

Finančná komisia a Komisia územného plánovania a výstavby odporúčajú schváliť. 

MATERIÁL 
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Mesto Žilina na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvorilo dňa 11.03.2005 zmluvu 

o dielo č. D/4/039/P1/Z001 so spoločnosťou Siemens s.r.o. V rámci nasledovných právnych 

úkonov došlo k postúpeniu projektu na spoločnosť DPMŽ s.r.o., a to Dohodou o postúpení práv 

a prevzatí povinnosti z 22.6.2009. 

 

Z pohľadu záväzkového práva je možné za súhlasu a súčinnosti mesta Žilina, spoločnosti 

Siemens s.r.o. a spoločnosti DPMŽ s.r.o. uzatvoriť dohodu, na základe ktorej mesto Žilina 

preberie práva a povinností spoločnosti DPMŽ s.r.o. zo zmluvy o dielo č. D/4/039/P1/Z001. 

Mesto tak efektívne prevezme späť projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby nového 

verejného osvetlenia, a  to v rozsahu platného dodatku č. 8 uzatvoreného dňa 03.07.2017 (na 

strane DPMŽ, s.r.o.), medzi spoločnosťami Siemens, s.r.o. a DPMŽ, s.r.o., v celkovej sume 

7.294.486,06 € vrátane DPH. 

 

Uzatvorenie dohody podľa predchádzajúceho odseku predstavuje na strane mesta, okrem iného, 

prevzatie záväzku na zaplatenie ceny za dielo. Ide o majetko-právny úkon v zmysle, ako ho 

chápe zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Kompetencie primátora pri vykonávaní majetko-právnych úkonov sú obmedzené, kompetenciu 

mestského zastupiteľstva je v zmysle konštantnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej 

republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nutné vykladať extenzívne. Uzatvorenie 

dohody, ktorou mesto opätovne preberie projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby 

nového verejného osvetlenia, preto podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva. 

 

Zmeny zmluvy o dielo č. D/4/039/P1/Z001 ako zmluvy, ktorá bola uzatvorená na základe 

výsledkov verejného obstarávania, musia byť v súlade s aktuálne platným a účinným zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Prevzatie projektu z 

pohľadu označeného zákona nie je zakázané, keďže zákon problematiku zmeny obstarávateľa, 

resp. verejného obstarávateľa, výslovne neupravuje. Prevzatím projektu však nesmie dôjsť k 

inej zmene zmluvy o dielo č. D/4/039/P1/Z001. Nejde o podstatnú zmenu zmluvy, mesto už v 

minulosti túto zmluvu obstaralo. Samotné prevzatie projektu nie je zákazkou, teda nie je 

potrebné, a z pohľadu logiky a predmetu tohto úkonu ani možné, ho obstarávať. Prevzatie 

projektu od spoločnosti kontrolovanej v 100% rozsahu mestom za situácie, že projekt pôvodne 

obstarávalo samotné mesto, nie je ani obchádzaním postupov verejného obstarávania - mesto 

sa opäť stane zmluvnou stranou v záväzkovom právnom vzťahu, ktorý v minulosti riadne 

obstaralo. 

 

Financovanie predmetu dodatku č. 8 zmluvy o dielo č. D/4/039/P1/Z001 (zhotoviteľ: Siemens 

s.r.o.) je zabezpečené zmluvou o termínovanom úvere zo dňa 11.05.2017, ktorú uzatvorilo 

mesto Žilina s VUB, na základe uznesenia MZ č. 15/2017. To znamená, že uzatvorením dohody 

o prevzatí práv a povinností medzi Siemens s.r.o., mestom Žilina a DPMŽ, na základe ktorej 

by mesto Žilina prevzalo práva a povinnosti spoločnosti DPMŽ zo zmluvy o dielo č. 

D/4/039/P1/Z001 v znení jej dodatkov č. 1 – 8, by bolo obstaranie zatiaľ účtovne 

nezrealizovaného technického zhodnotenia VO (Dodatok č. 8 zmluvy o dielo) ako aj jeho 

financovanie zabezpečené mestom Žilina. 

 

Prevod práv a povinností je možné realizovať teda len na základe súhlasu MZ a formou 

trojstrannej dohody. V prípade jej schválenia MZ, dôjde k reverzu pôvodných zmluvných práv 

a povinností, bez priameho dopadu na rozpočet mesta Žilina. 


