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9 Návrh plánu investícií pre Dopravný podnik mesta 
Vydanie: 

Prešov, a. s. na rok 2015 
Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 7. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

dňa: 01.06.2015 číslo: /2015 

k Návrhu plánu investícií pre Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. na rok 2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
finančná, plánovacia a správy mestských organizácii 

po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

dňa:01.06.2015 čfslo: /2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
finančná, plánovacia a správy mestských organizácií 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

návrh plánu investícií pre Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. na rok 2015 schváliť nasledovne: 

Nákup vozidiel MHD: 
- autobusy - štandardné - 12 rn dÍžka 
- autobusy- kÍbové - 18 m dÍžka 

Ostatné investície: 

3 ks á 180 000,-
2 ks á 270 000,-

- rekonštrukcia TR dráhy na Duklianskej ulici 
- rekonštrukcia TR dráhy na Budovateľskej ulici 

Spolu: 

540 000,- € 
540 000,- € 

105 000,- € 
500 000,- € 

1685 000,-€ 

Financovanie investícií bude realizované z vlastných zdrojov akciovej spoločnosti a z bankového 
úveru. 
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e Návrh plánu investícií pre Dopravný podnik mesta 
Vydanie: 

Prešov, a. s. na rok 2015 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme komisii MsZ mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy mestských 
organizácii na prerokovanie návrh plánu investícií pre Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. na 
rok 2015 na základe požiadavky tejto spoločnosti. Tento plán bol prerokovaný v predstavenstve 
akciovej spoločnosti dňa 9. septembra 2014. Uznesenie zo zasadnutia tvorí pn1ohu materiálu. 
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Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, 
Ul. Bardejovská 7, Ľubotice, pošta: P.O.BOX 170, 081 70 Prešov 

spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sa, vl. č. 253/P 

Mestský úrad 
Hlavná ul. č. 73 
080 O 1 Prešov 

Ľubotice 8.4.2015 

VEC: Schválenie investícií Dopravného podniku mesta Prešov, akciová spoločnosť v MsZ. 

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, stanovami Dopravného podniku 
mesta Prešov, akciová spoločnosť a umesením predstavenstva akciovej spoločnosti 36!2014 
zo dňa 9.9.2014 Vám predkladáme na schválenie v MsZ plán investicií na rok 2015. 

Nákup vozidiel MHD : 
- autobusy- štandardné - 12 m dÍžka 
- autobusy- ki bo vé - 18 rn dÍžka 

Ostatné invest[cie : 
- rekonštrukcia TR dráhy na Duklianskej ulici 
- rekonštrukcia TR dráhy na Budovateľskej ulici 

Spolu: 

3 ks á 
2ks á 

180 000,- € 
270 000,-€ 

540 000,- € 
540 000,-€ 

105 000,-€ 
soo 000,-€ 

l 685 000,- € . 

Priemerný vek autobusov používaných v MHD bol k 31. 12. 2014 9,31 roka. Napriek 
realizovaným nákupom vozidiel je v prevádzke naďalej používaných ll autobusov starších ako 
15 rokov, z toho 3 staršie ako 20 rokov. Takýto stav tvorí riziko, ktoré môže ohrozovať 
bezpečnosť cestujúcich MHD. Vek týchto vozidiel je za hranicou technickej i morálnej 
životnosti, preto je potrebné realizovat' ich obnovu postupným nákupom nových autobusov, inak 
môže dôjsť k priamemu ohrozeniu bezpečnosti cestujúcich, resp. k nutnosti redukovať MHD 
z dôvodu nedostatku bezpečných vozidiel. Pre MHD je nutné zabezpečiť ďalší nákup nových 
plne klimatizovaných nízko podlažných vozidiel, ktoré zvýšia bezpečnosť a komfort pri 
prevádzke MHD a znížia nepriaznivú vekovú štruktúru vypravovaných autobusov. Na obnovu 
vozidiel MHD nepočíta rozpočet mesta Prešov so žiadnym kapitálovým transferom, a tak. nákup 
vozidiel pre zaistenie poskytovania kvalitných a bezpečných služieb MHD bude akciová 
spoločnosť nútená realizovať z vlastných zdrojov a z úveru. 

Trolejbusová dráha na Duklianskej ulici v úseku od vozovne trolejbusov do centra mesta, 
z dôvodu vysokej frekvencie jazdy trolejbusov pri výjazdoch a vjazdoch, má opotrebované 
trolejové vedenie na prípustné hraničné hodnoty. Z dôvodu zabezpečenia plynulej a bezpečnej 
prevádzky trolejbusov je nutná výmena tohto trolejového vedenia s výmenou všetkých armatúr • 
uchytení, výhybiek, kríženi. Trakčné stožiare budú ponechané pôvodné bezo zmien. 



Trolejbusová dráha na Budovateľskej ulici, vrátane obratiska bola vybudovaná v roku 1965. 
Pôvodné trakčné stožiare sú po dobe životnosti, trolejové vedenie je opotrebované a celý závesný 
trubkový systém je potrebné nahradiť novými armatúrami a výhybkami do fahového systému 

· s diaľkovým ovládanfm. Obdobne je potrebné vykonať rekonštrukciu trolejového vedenia na 
križovatke ulíc Budovateľská, ~kultétyho s kompletnou výmenou armatúr starého závesného 
systému za nové v ťahovom systéme, ktoré zabezpečia plynulejší a bezpečnejší prejazd cez 
križovatku. ·, 

Tieto investície zabezpečia zvýšenie spoľahlivosti, bezpečnosti a kvaity poskytovaných služieb 
MHD. 

Ing. 
vý1 

RJWN\' P::n;:•-liK 
•~sta Pr-ľ~1\.'V 

a cio~'rí spoločnos( 



Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Ul. Bardejovská7, 080 06 Ľubotice, po§ta: P.O.BOX 170,081 70 Prešov 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka čislo: 253/P 

Uznesenie 
z riadneho zasadnutia predstavenstva akciovej spoločnosti, 

konaného dňa 9. septembra 2014 

Predstavenstvo akciovej spoločnosti sa na svojom zasadnutí dňa 9.septembra 2014 
uznieslo na nasledovnom : 

31/2014 
Predstavenstvo akciovej spoločnosti berie na vedomie rozbor hospodárskej činnosti a. s. za I. 
polrok 2014. 

32/2014 
Predstavenstvo na základe poklesu atraktivity MHD, poklesu počtu prepravovaných 
cestujúcich, zníženia tržieb z MHD za prvý polrok 2014 o 4,2 % a z dôvodu možností 
čerpania finančných prostriedkov z fondov EU, bezodkladne žiada mesto Prešov 
o spracovanie dopravno plánovacej dokumentácie - genere1 dopravy, plán udržat~ľnej 
mestskej mobility, plán dopravnej obslužnosti, preferencia verejnej osobnej dopravy na území 
mesta a pod., ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre žiadosti o finančné zdroje na obnovu 
a modernizáciu vozidiel MHD zo zdrojov EU. 

33/2014 
Predstavenstvo žiada mesto Pr~ov počas týždňa mobility 16.9. - 22.9.2014 vytvoriť na 
vhodných úsekoch cestných komunikácií samostatné jazdné pruhy - BUS pruhy pre vozidlá 
:MHD, záchranných zložiek a polície, ako predstavenie a ukážku možnosti preferencie :MHD 
z dôvodu jej skvalitnenia a zrýchlenia. · 

34/2014 
Predstavenstvo žiada mesto Prešov vyčleniť v rozpočte mesta na rok 2015 investície na 
vytvorenie BUS pruhov podľa požiadaviek DPMP, a. s. 

35/2014 
Predstavenstvo akciovej spoločnosti z dôvodu čerpania prostriedkov zo zdrojov EU schvaľuje 
plán investícií akciovej spoločnosti. Nákup trolejbusov podľa plánu bude realizovaný 
v prípade schválenia externých zdrojov z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
2014-2020. 

Nákup vozidiel MHD: 
- trolejbusy- š~andardné- 12 !U dÍžka 4ks á 380 000,- € l 520 000,- € 
- trolejbusy- klbové- 18 m dlžk~ 7 ks á 510 000,- € 3 570 000,- € 
- autobusy- št,andardné - 12 ~ dlžka 2 ks á 180 000,- € 360 000,- € 
- autobusy- klbové- 18 m dlžka l ks á 270 000,- € 270 000,- € 
- autobusy- midi - 9 m dÍžka 6ks á 110 000,- € 660 000,- € 



Ostatné investície : 
- palubné počítače vozidiel MHD a rádiová sieť 

(obnova- up grade palubných počítačov) 265 000,- € 

6 645 000,- € Spolu: 

Predstavenstvo poveruje výkonného' riaditel'a predložit' investície pre schválenie na najbližšie 
rokovanie MsZ v Prešove. 

36/2014 
Predstavenstvo berie na vedomie predložený finančný plán a plán investícií na roky 2015 -
2017. Po spracovaní a schválení plánu dopravnej obslužnosti bude požiadavka na úhradu 
straty z výkonov vo verejnom záujme z rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 aktualizovaná 
a spresnená. 

37/2014 
Predstavenstvo prerokovalo predloženú kúpnu zmluvu s mestom Prešov a komunikáciu 
s MsÚ Prešov a Finančnou správou SR a súhlasí s ocenením majetku pre nepeňažný príjem 
pre daňové účely (do daňového priznania). 

38/2014 
Predstavenstvo nemá námietky proti zavedeniu linky :MHD pre obsluhu ulíc Vodárenská 
a Hviezdna. 

39/2014 
Predstavenstvo po schváleni investícií v MsZ nemá námietky obstarať midibusy Rošero First 
od Dopravného podniku mesta Košice, a. s. 

40/2014 
Predstavenstvo berie na vedomie návrh dodatku č. l ku podnikovej kolektívnej zmluve a bude 
o tomto návrhu rokovať s jediným akcionárom. 

V Ľuboticiach 9.9.2014 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH. 
predsedníčka predstavenstva 



Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Ul. Bardejovská 7, Ľubotice, pošta: P.O.BOX 170,081 70 Prešov 
Spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sa, vl. č. 253/ P 

Plán investícii na roky 2015- 2017 
Investície nad 33 tis. € 

Rok2015 

- trolejbusy - štandardné - 12 m dÍžka 
- trolejbusy- kÍbové- 18 m dÍžk:a 
-autobusy- štandardné -12 p:1 d.Ížk:a 
- autobusy- kÍbové- 18 m dlžka 
- rekonštrukcia TR dráhy na Duklianskej ulici 
-rekonštrukcia TR dráhy Budovateľskej ulici 
Spolu: 

Rok2016 

l ks á 380 000,-
2 ks á 510 000,-
3 ks á 180 000,-
2 ks á 270 000,-

-trolejbus- štandardný- 12 m dÍžka l ks á 3 80 000,-
- trolejbusy- kÍ bo vé- 18 m dÍžka 2 ks á 51 O 000,-
- autobusy- štandardné- 12 m dÍžka 2 ks á 180 000,-
- autobusy- k:Íbové- 18 m dÍžka 3 ks á 270 000,-
- rekonštrukcia TR dráhy na úseku Nám. mieru - Dúbrava 
sp o l u 

Rok2017 

- trolejbus - štandardný - 12 II} dÍžka 
- trolejbusy - k:Íbové- 18 m dlžk:a 
- autobusy- štandardné - 12 m dÍžka 
- autobusy- kÍbové- 18 m dižka 
-rekonštrukcia TR dráhy na ul. 17. Novembra 
Spol u 

V Ľuboticiach25. 8. 2014 

l ks á 380 000,-
2 ks á 510 000,-
2 ks á 180 000,-
3 ks á 270 000,-

I· 'jl Jctn.US 

1ý riaditeľ 

380 000,- € 
1 020 000,- € 

540 000,- € 
540 000,- € 
105 000,- € 
500 000,- € 

3 085 000,- € 

380 000,-€ 
l 020 000,- € 

360 000,- € 
810 000,- € 
400 000,-€ 

2 970 000,- € 

380 000,- € 
l 020 000,- € 

360 000,- € 
810 000,- € 
435 000,- € 

3 005 000,-€ 


