
Dôvodová správa: 

 

      Mesto je povinné sa o svoj majetok starať. Zveľaďovať ho, modernizovať, využívať na 
aktivity pre občanov a podobne. Denne to počúvame, čo všetko sme ako mesto povinní. 
Mesto nevlastní jednu konkrétnu budovu či areál, u ktorej je práve dopyt na rekonštrukciu. 
Máme budovy základných, stredných, materských, špeciálnych školských zariadení, 
kultúrnych, či športových zariadení, cesty, chodníky, parky, zberný dvor a iné aktíva. Okrem 
toho musíme zabezpečovať činnosti, ktoré obciam prináležia zo zákona a v neposlednom rade 
sú to bežné výdavky na údržbu mesta, či dotácie na činnosť združení, príspevky, dávky a iné. 

      Rekonštrukcia starších budov je neraz drahšia ako postavenie novej. A obzvlášť je to 
platné u pamiatok. Kým v novej budove si zadáme presne veľkostí miestností podľa aktuálnej 
potreby – my teraz už máme hotové miestnosti s ich predošlým záujmom využitia. Ten je 
však už dávno iný ako bol ich pôvodný zámer a my tým, že ide o kultúrnu pamiatku – 
miestnosť predeliť len tak priečkou či iným nemôžeme. Pamiatkari trvajú na pôvodných 
rysoch a materiáloch spred mnohých rokov – čo je veľmi nákladné. Navyše, tieto práce môže 
vykonávať len obmedzené množstvo dodávateľov. Preto aj úspora pri verejnom obstarávaní je 
nepatrná. Zvýšené náklady na prevádzku súvisia aj s tým, že pamiatku Vám nikto nedovolí 
napríklad zatepliť. Energeticky prekúrite o 50 až 100 percent viac ako na stavbe, ktorá je 
poriadne zateplená nová s rovnakými rozmermi. 

Mesto nedokáže rekonštruovať mnohé svoje aktíva samostatne zo svojho rozpočtu a ani čo 
i len s čiastočnými dotáciami. Potrebujeme mať jasnú predstavu, čo nás pri každej investičnej 
akcii bude prestavba stáť až po vymedzený konečný cieľ. Nielen čiastkové úpravy 
a investície, ktoré by pohltili mestský rozpočet resp. by nás posunuli do špirály viazanosti, či 
nebodaj zadlženia sa. Preto je potrebné neraz zvažovať možnosť vstupu do investičného 
zámeru aj druhej či nebodaj tretej strany – nájsť spoluinvestora do procesu rekonštrukcie. A to 
robíme vo viacerých aktuálnych projektoch. 


