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Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje koncesnú zmluvu medzi mestom Spišská Nová Ves a víťazným uchádzačom spoločnosťou 
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava IČO: 35925094, ktorej obsahom je komplexné zabezpečenie rekonštrukcie, 
modernizácie, prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta. 
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Dôvodová správa 

Úvod: 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 18.7.2014 prerokovalo v rámci bodu 12. 
Navrh postupu komplexneho ries enia verejneho osvetlenia v meste. 
 
V predkladanom bode udelil primátor mesta Ing. Bednárovej slovo, aby informovala o vysledku auditu verejneho osvetlenia, 
realizovaneho v rokoch 2013 a 2014, z ktoreho je zrejme, z e verejne osvetlenie v meste si vyz aduje komplexnu rekons trukciu a 
modernizáciu, nakol ko zariadenia su na urovni 70-tych rokov a je potrebne ich modernizovat  . 
 
Z uvedených informácii bolo prijaté uznesenie, ktorým MsZ uložilo primátorovi vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie 
komplexnej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v meste Spišská nová Ves. 
 
 
Na analýzu ekonomických a technických možnosti mesta na zabezpečenie komplexného riešenia verejného osvetlenia, mesto 
oslovilo externú firmu na predloženie návrhov variantných riešení pre čo najefektívnejšie  riešenia s ohľadom na aktuálne možnosti 
financovania.  
 

Analýza aktuálneho stavu verejného osvetlenia 
 
Mesto Spišská Nová Ves vykonalo  v predchádzajúcom období analýzu stavu verejného osvetlenia za účelom stanovenia rozsahu 
investícií potrebných na jeho rekonštrukciu.  
Na základe výsledkov analýzy boli vypracované podklady a technické špecifikácie, ktoré sa stali podkladom pre prieskum trhu na 
stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.  
Podklady a technická špecifikácia sú uvedené v prílohách tohto dokumentu. 
Výsledky prieskumu trhu sú uvedené v prílohách tohto dokumentu. 
 

Analýza možností realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia 
 
Finančná analýza 
 
Na základe prieskumu trhu ( zo dňa 22.10.2014 ) bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky pre realizáciu rekonštrukcie 
vybraných častí verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves podľa podkladov a technickej špecifikácie (získanej zo svetelno 
technického auditu) na investíciu v objeme 2 111 448,01 Eur s DPH. 
 
Spolu s investičnými nákladmi bola zároveň stanovená priemerná hodnota nákladov súvisiacich s prevádzkou a údržbou verejného 
osvetlenia na základe investícií a nákladov z minulých období na hodnotu 493 630,80 Eur s DPH. 
 

Názov 
2011 2012 2013 

s DPH s DPH s DPH 

Náklad el.energia 334 002,00 € 329 256,00 € 364 189,20 € 

Náklady na údržbu 155 575,20 € 159 039,60 € 138 830,40 € 

Spolu 489 577,20 € 488 295,60 € 503 019,60 € 

Priemerný náklad za rok 493630,80€ 
 
Na základe expertného odhadu vychádzajúceho z technických špecifikácií a podkladov z prieskumu trhu bola stanovená  
predpokladaná úspora na nákladoch na prevádzku a údržbu nasledovne : 
 
Náklady na elektrické energie  
- predpokladaná úspora vo výške 30 percent oproti priemernej hodnote za posledné 3 roky. 
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- vzhľadom na celkový počet svetelných bodov a samotný rozsah rekonštrukcie je potrebné vziať do úvahy, že pomerne veľká časť 
verejného osvetlenia zostáva zatiaľ bez zmien nakoľko rekonštrukcia nie je nutná. Tento fakt bol zohľadnený pri odhade možných 
energetických úspor. 
 
Náklady na údržbu 
- predpokladaná úspora vo výške 50 percent oproti priemernej hodnote za posledné 3 roky. 
- vzhľadom na celkový počet svetelných bodov a samotný rozsah rekonštrukcie je potrebné vziať do úvahy, že pomerne veľká časť 
verejného osvetlenia zostáva zatiaľ bez zmien nakoľko rekonštrukcia nie je nutná, čo však neznamená zníženie nákladov na bežnú 
údržbu potrebnú pre zachovanie funkčnosti. Tento fakt bol zohľadnený pri odhade možných energetických úspor. 
 
Z expertného odhadu boli následne vypočítané nasledovné hodnoty : 
 

Aktuálny 
stav 

1.rok 2.rok 3.rok ... 15.rok 

Prevádzka a 
údržba 

 151 148,40 €   151 148,40 €   151 148,40 €   ...   151 148,40 €  

El.energia  342 482,40 €   342 482,40 €   342 482,40 €   ...   342 482,40 €  

 
 

Nový stav - 
Rekonštrukcia VO 

1.rok 2.rok 3.rok ... 15.rok 

Náklady na 
rekonštrukciu 

 2 111 448,01 €   -   €   -   €   ...   -   €  

Prevádzka a 
údržba 

 75 574,20 €   75 574,20 €   75 574,20 €   ...   75 574,20 €  

El.energia  239 737,68 €   239 737,68 €   239 737,68 €   ...   239 737,68 €  

 
Spolu pri zachovaní aktuálnych nákladov súvisiacich s prevádzkou a údržbou za obdobie 15 rokov : 
 

Spolu náklady za 15 rokov Aktuálny stav Rekonštrukcia VO 

Prevádzka a údržba 2 267 226,00 € 1 133 613,00 € 

El.energia 5 137 236,00 € 3 596 065,20 € 

Rozdiel 2 674 783,80 € 
 
Pri zachovaní odhadov úspor na prevádzku a údržbu je teoreticky možné dosiahnuť návratnosť finančnej investície v období  13 
rokov. 
(Predpoklad nezohľadňuje potrebu zvýšených nákladov na prevádzku a údržbu rovnako ako nezohľadňuje možné výkyvy v 
zmenách percentuálnej úrokovej sadzby úveru) 
 
Pre účely financovania komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia bol vykonaný prieskum trhu za účelom odhadu úverových 
možností a úverového zaťaženia mesta v prípade financovania vlastnými zdrojmi na základe úveru z komerčnej banky. 
Priemerná úroková sadzba na obdobie poskytnutia úveru bola stanovená na hodnotu 2% p.a. počas celej doby splácania úveru. 
 
Celkové náklady na financovanie úveru na obdobie 15 rokov sú  2 432 135,95 Eur  s mesačnou splátkou vo výške 13 587,35 Eur 
(anuitný spôsob splácania úveru s fixnou mesačnou splátkou). 
 
Celkové náklady na financovanie úveru na obdobie 10 rokov sú  2 311 951,33 
Eur  s mesačnou splátkou vo výške 19 428,16Eur (anuitný spôsob splácania úveru s fixnou mesačnou splátkou). 
 
Možnosti financovania prostredníctvom koncesie 
 
Využitie koncesie v prípade prefinancovania rekonštrukcie verejného osvetlenia so zabezpečením následnej prevádzky a údržby 
vrátane zabezpečenia dodávok elektrickej energie pre verejné osvetlenie je jednou z efektívnych možností financovania bez 
zbytočného zvyšovania úverového zaťaženia mesta. 
 
Samotná koncesia umožní prefinancovanie v kratšej lehote ako 15 rokov bez nutnosti navyšovania rozpočtu mesta. 
 
 
 
 
 
 



K bodu rokovania č.  

Modelový príklad koncesie na 10 rokov : 
 

Zhrnutie pri financovaní cez koncesiu (10 ročné obdobie) 

Investícia s DPH 0,00 € 

Počet koncesných splátok 120 

Úverové náklady mesto (istina+úroky) 0,00 € 

Priemerné úverové náklady mesto za rok 0,00 € 

Náklady na prevádzku (priemerný náklad) = koncesná splátka 493 630,80 € 

Úspora nákladov na prevádzku za rok s DPH 0,00 € 

Celkové priemerné ročné náklady za rok 493 630,80 € 

Celkové náklady za 10 r. 4 936 308,00 € 
 
Modelový príklad úveru na 10 rokov : 

Zhrnutie pri financovaní cez úver (10 ročné obdobie) 

Investícia s DPH 2 111 448,01 € 

Investicia celkom bez DPH 1 759 540,00 € 

Počet splátok 120 

Úverové náklady mesto (istina+úroky) 2 311 951,33 € 

Priemerné úverové náklady mesto za rok 231 195,13 € 

Náklady na prevádzku (po rekonštrukcii) 315 311,88 € 

Úspora nákladov na prevádzku za rok s DPH   178 318,92 € 

Celkové priemerné ročné náklady za rok 546 507,01 € 

Celkové náklady za 10 r. 5 465 070,13 € 
 
Pri porovnaní s modelom financovania prostredníctvom úveru je možné vyčísliť úsporu mesta pri voľbe koncesného modelu 
financovania na čiastku 528 762,13 Eur za 10 rokov.  
 
Koncesný model je založený na predpoklade udržania nákladov na úrovni priemernej hodnoty nákladov na prevádzku a údržbu 
verejného osvetlenia vrátane energií. Pri samotnom výberovom konaní je možné  vyjednať aj nižšiu výšku koncesnej splátky, čím sa 
zvýši efektívnosť celkového modelu s možnými finančnými úsporami na strane mesta. 
 
Zhrnutie  
 
V prípade riešenia rekonštrukcie formou koncesie je možné vyhnúť sa zbytočnému úverovému zaťaženiu s možnosťou 
finančných úspor v prípade dojednania koncesnej splátky na nižšej úrovni ako je aktuálna priemerná úroveň nákladov na 
prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vrátane energií. Zároveň je týmto zabezpečená aj prevádzka a údržba vrátane 
dodávky energií pre verejné osvetlenie na celé obdobie trvania koncesie. 
 

Analýza k verejnému obstarávaniu formu koncesie 
 
Forma obstarávania : 
 
Verejné obstarávanie formou koncesie na stavebné práce na 10 rokov (120 mesiacov). Súťaž bude realizovaná ako súťažný dialóg 
pre vybraný okruh záujemcov spĺňajúcich kritériá pre výber záujemcov (podmienky účasti). 
 
Predpokladaná cena zákazky : 
 
4 936 308,00 Eur s DPH 
 
Spôsob výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky bol realizovaný na základe výsledkov prieskumu trhu na realizáciu stavebných prác 
a dodania tovarov súvisiacich s realizáciou rekonštrukcie  verejného osvetlenia a na základe prieskumu trhu v oblasti poskytovania 
úverov (prieskum možností poskytnutia úveru vo vybraných bankových inštitúciách). 
Na základe týchto informácií bola spracovaná analýza, ktorá preukázala opodstatnenosť a vhodnosť realizácie verejného 
obstarávania formou koncesie. 
 



K bodu rokovania č.  
Predmet zákazky : 
 
Komplexná rekonštrukcia, modernizácia, správa, údržba a prevádzka verejného osvetlenia vo vybraných lokalitách podľa technickej 
špecifikácie. 
 
Koncesionárovi za realizáciu stavebnych prác (modernizáciu zariadení) nebude poskytnutá žiadna odplata. Namiesto odplaty 
koncesionár získa právo počas koncesnej doby zabezpečovať celkovú prevádzku a údržbu verejného osvetlenia v meste SNV podľa 
technickej špecifikácie za odplatu. 
 
Koncesionár bude znášať súvisiace náklady s nutnosťou dosiahnuť rekonštrukciou takú úsporu, z ktorej bude schopny financovať 
všetky náklady na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ako aj dosiahnuť primerany zisk.  
 
 
Nedosiahnutie plánovanej úspory, alebo nezískanie dodatočnych tržieb (z prípadných komerčnych služieb), môže mať za následok 
nepokrytie nákladov koncesionára na realizáciu rekonštrukcie. 

Spôsob realizácie obstarávania (právna analýza) 
 
V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov a v 
zmysle Metodického usmernenia č. 4662-5000/2014 z dňa 20.5.2014 vyplýva pre vybranú formu obstarávania nasledovné: 
 
Verejny obstarávateľ je povinny postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru, zákazky 
na uskutočnenie stavebnych prác a zákazky na poskytnutie služieb (§ 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní), ako aj v súvislosti so 
zadávaním koncesie na stavebné práce a koncesie na služby, pričom sa v danej súvislosti musí uplatňovať princíp rovnakého 
zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti 
(odsek 3 tohto ustanovenia). 
Zákon o verejnom obstarávaní definuje zákazku (§ 3 ods. 1), ako zmluvu s peňažnym plnením uzavretú medzi jednym alebo 
viacerymi verejnymi obstarávateľmi na jednej strane a jednym alebo viacerymi úspešnymi uchádzačmi na strane druhej, ktorej 
predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebnych prác alebo poskytnutie služieb. Zákazkou na uskutočnenie stavebnych prác 
na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebnych prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie 
a uskutočnenie stavebnych prác súvisiacich s niektorou z činností uvedenych v oddiele 45 Spoločného slovníka obstarávania7) (ďalej 
len „slovník obstarávania“), alebo uskutočnenie stavby. Stavba na účely tohto zákona je vysledok stavebnych prác ako celku, ktory 
spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu, a uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa alebo 
obstarávateľa. 
Zákon o verejnom obstarávaní upravuje definíciu koncesie na stavebné práce ako zákazku rovnakého typu ako je zákazka na 
uskutočnenie stavebných prác s tým rozdielom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť je buď len právo na 
využívanie stavby na dohodnutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. V koncesnej zmluve verejny obstarávateľ a 
koncesionár dohodnú rozsah práva na využívanie stavby, ktorého súčasťou môže byť aj poberanie úžitkov z nej, ako aj vyšku a 
podmienky prípadného peňažného plnenia. 
Charakteristickým znakom koncesie je, že uzavretím koncesnej zmluvy koncesionár nadobúda právo užívať, resp. prevádzkovať 
predmet koncesnej zmluvy počas dohodnutej koncesnej lehoty. Právo užívať predmet koncesnej zmluvy koncesionárovi umožňuje 
požadovať odplatu od osôb, ktoré zhotovené dielo využívajú. Koncesionár nadobúda od verejného obstarávateľa právo na príjem z 
užívania predmetu koncesnej zmluvy. S právom užívať predmet koncesnej zmluvy prechádza na koncesionára aj riziko spojené s 
jeho užívaním. Verejny obstarávateľ v súlade s koncesnou zmluvou môže koncesionárovi poskytnúť čiastočné peňažné plnenie, 
avšak toto finančné plnenie zo strany verejného obstarávateľa nesmie byť takého charakteru, že koncesionárovi zaručí náhradu 
vynaloženych finančnych prostriedkov a odstráni tym podstatnú časť rizika, ktoré koncesionár nesie. 
Právo na využívanie stavieb ako hlavny znak koncesie, vždy znamená prenos prevádzkového rizika ekonomickej povahy na 
koncesionára vrátane možnosti, že sa mu nevrátia investície vynaložené a náklady vzniknuté pri prevádzkovaní stavby, aj keď časť 
rizika zostáva na verejnom obstarávateľovi. 
Zadanie koncesie by teda nebolo odôvodnené, ak by verejny obstarávateľ oslobodil hospodársky subjekt od akejkoľvek prípadnej 
straty tym, že by mu zaručil minimálny príjem rovnaky alebo vyšší ako vynaložené investície a náklady, ktoré hospodársky subjekt 
musí vynaložiť v súvislosti s plnením zmluvy. 
 
Pokiaľ ide o koncesiu, ktorej predpokladná hodnota je nižšia ako 5 000 000 Eur bez DPH, vychádzajúc z ustanovenia § 66 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní, na zadávanie takejto koncesie sa povinnosť postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní 
nevzťahuje. To znamená, že pre rozsah plnenia vyplývajúceho z koncesie s predpokladanou hodnotou nižšou ako 5 000 000 Eur 
neupravuje zákon o verejnom obstarávaní  žiadne pravidlá a postupy pri zadávaní takejto koncesie. 
 

Obstarávanie 
 
Mestom vysúťažená externá spoločnosť na verejné obstarávanie na základe navrhnutého spôsobu obstarania koncesnej zmluvy na 
zabezpečenie komplexného riešenia verejného osvetlenia oslovilo viaceré renomované firmy na predloženie cenovej ponuky pre: 
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Názov zákazky: „Rekonštrukcia, prevádzka a správa verejného osvetlenia 
Obsah plnenia: Zabezpečenie komplexnej rekonštrukcie a dobudovania verejného osvetlenia podľa technickej špecifikácie, údržba 
a správa v rozsahu podľa technickej špecifikácie formou koncesie. 
Druh zákazky: Koncesia na stavebné práce, tovary a služby 
 
Primátor požiadal o spoluprácu odborníkov zo  Slovenskej technickej univerzity, Ústav elektroenergetiky a aplikovanej 
elektrotechniky (FEI) Bratislave za účelom garantovania odborného posúdenia technicky najvhodnejšieho riešenia a konfrontácii 
s požadovanými parametrami v rámci výzvy. 
 
Ďalej primátor mesta menoval odbornú komisiu na posúdenie všetkých ekonomických, právnych a odborných aspektov 
predkladaných ponúk. 
 
Komisia na posúdenie ponúk zahŕňala zástupcov za : 
 
Mesto:  
 
PhDr. Ján Volný, PhD. - Primátor mesta  – predseda komisie 
 
Ing. Jela Bednárová – Prednosta mestského úradu - člen komisie 
 
Ing. Juraj Sad, PhD. – vedúci Oddelenia komunálneho servisu - člen komisie 
 
Zástupca za komisie pri mestskom zastupiteľstve: 
 
Ing. Marián Bubeník – predseda komisie komunálneho rozvoja – člen komisie  
Bc. Ing. Janka Brziaková - predseda finančnej komisie – člen komisie  
 
Zástupcovia za odbornú komisiu STU: 
 
Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. – odborný člen komisie 
Ing. Peter Janiga, PhD. – odborný člen komisie  
 
Zástupca externej firmy pre verejné obstarávanie 
 
Mgr. Juraj Vlček – člen komisie  
 
V rámci predkladania ponúk si mesto na odporúčanie odborných garantov určilo za kľúčové kritéria nielen najnižšiu cenu, ale aj 
technické parametre, ktoré budú garantovať dlhodobú udržateľnosť a kontinuitu rozvoja aj po skončení platnosti koncesnej zmluvy. 
 
Z oslovených firiem predložili svoje ponuky traja uchádzači, s ktorými následne mesto uskutočnilo výberové konanie rozdelené do 
niekoľkých etáp. 
 

1. Výber uchádzačov, ktorí splnili kritéria ( Ekonomické technické a odborné ) 
2. Absolvovanie tzv. Vyvzorovanie konkrétneho ponúkaného svetelného bodu. 
3. Súťažný dialóg s úspešnými uchádzačmi 

 
Ku každému kroku zasadla určená komisia, ktorá vždy ukončila jednotlivé etapy protokolárnym zápisom a odborným stanoviskom. 
 
Mesto v poslednej fáze viedlo súťažný dialóg s dvoma uchádzačmi ktorí splnili všetky predchádzajúce kritéria . Základným cieľom 
bolo dosiahnutie ekonomicky čo najefektívnejšie podmienky a v rámci predložených ponúk vyjednať možnosť získania iných 
nefinančných benefitov. V rámci diskusie s uchádzačmi boli otvorené viaceré otázky ohľadom koncesnej zmluvy, prevádzky, platieb 
a iných pripomienok. 
 
Výsledkom tohto dialógu bolo odporúčanie členov komisie uzavrieť koncesnú zmluvu s víťaznou firmou  spoločnosťou 
FIN.M.O.S.,a.s., ktorá splnila všetky kritériá, predložila najnižšiu cenovú ponuku bola zároveň ekonomicky najefektívnejšia pri 
zachovaní všetkých technických parametrov. Víťazná firma ďalej pri predložení ponuky ponúkla v rámci dialógu nefinančný benefit 
formou osvetlenia vybraných priechodov pre chodcov. 
Všetky zápisnice, odborné posudky a stanoviská tvoria prílohu,  ktorá je  súčasťou tohto dokumentu. 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 10.5.2015                                                                                                                Ing. Juraj Sad, PhD. 
                                                                                                                                                vedúci oddelenia komunálneho servisu 


