
K bodu rokovania č. 8 

 
 

       
 

Spišská Nová Ves, 08.03.2017 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
dňa 16.03.2017 
  
PREDMET: 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – II. etapa – rozšírenie a doplnenie 
modernizovanej infraštruktúry verejného osvetlenia 

 
 
Predkladá:   PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
    Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 

Spracoval:   Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu 

 
Prerokované:  doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. 
 
Dôvod predloženia:   
 
Prizvaný:   
 
Podpisy:   
 
 
 
Návrh na nariadenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 

1. schvaľuje 
rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia – II. etapa – rozšírenie a doplnenie 
modernizovanej infraštruktúry verejného osvetlenia 

 
  



K bodu rokovania č. 8 

Dôvodová správa 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – II. etapa – rozšírenie 
a doplnenie modernizovanej infraštruktúry verejného osvetlenia 

Úvod 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi svojim uznesením č. 78/2015, zo dňa 
15.06.2015 schválilo prijatie Koncesnej zmluvy na zabezpečenie modernizácie a prevádzky 
sústavy verejného osvetlenia v predloženom znení. Financovanie projektu bolo realizované 
z prostriedkov zhotoviteľa. Splácanie pohľadávky mestom je formou mesačných splátok po 
dobu 120 mesiacov. 
 
Modernizácia verejného osvetlenia – I. etapa 

Parametre verejného osvetlenia závisia od mnohých podmienok a okolností 
vzťahujúcich sa na konkrétne miestne komunikácie a predpisujú ich technické normy. Ich 
splnenie sa dá optimálne zabezpečiť novými, energeticky efektívnymi osvetľovacími 
sústavami. Zastarané a energeticky náročné osvetľovacie sústavy zvyčajne nespĺňajú všetky 
potrebné normatívne požiadavky. 

Zámer modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia (ďalej len „modernizácia 
osvetlenia“) v meste Spišská Nová Ves vychádzal z týchto požiadaviek s cieľom 
zabezpečenia tejto služby na nadchádzajúce obdobie. Deficit v počte svetelných miest, ktoré 
zostali nemodernizované a neposkytujú požadované parametre osvetlenia vznikol okrem 
iného aj v dôsledku nedôslednej pasportizácie pred zadaním rozsahu modernizácie osvetlenia. 

Na základe údajov v Správe z auditu verejného osvetlenia mesta Spišská Nová Ves 
(ďalej len „audit“) bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa modernizácie 
osvetlenia v meste. Rozsah modernizácie osvetlenia bol stanovený na základe 
kvantifikovaných údajov z auditu. Modernizáciu osvetlenia realizovala spoločnosť, ktorá 
vzišla z procesu obstarávania, vykonanom mestom v roku 2015. V rámci modernizácie 
osvetlenia boli nasadzované moderné LED svietidlá renomovaného výrobcu, výmena 
nevyhovujúcich stožiarov, repasácia elektrovýzbroje stožiarov, výmena vedení v určených 
úsekoch, výmena rozvádzačov a celkové sfunkčnenie a zefektívnenie prevádzky verejného 
osvetlenia. 

Počas realizácie modernizačných prác prebiehala neustála kontrolná a preberacia 
činnosť zo strany mesta. V rámci kontrolnej činnosti mesto taktiež zadalo nezávislému 
subjektu vykonať meranie fotometrických parametrov vybraných komunikácií 
s modernizovaným osvetlením. 
 
Súčasný stav 

Súčasným prevádzkovateľom verejného osvetlenia je koncesionár, ktorý vykonal 
modernizáciu osvetlenia v rozsahu prvej etapy a v súčasnosti vykonáva prevádzku a údržbu 
verejného osvetlenia, vrátane dodávky elektrickej energie do všetkých odberných miest. 
V doterajšej prvej etape modernizácie osvetlenia koncesionár inštaloval v rámci jej rozsahu 
všetky komponenty verejného osvetlenia, ktoré boli predmetom modernizácie osvetlenia 
formou dodávky materiálov a prác a sú podľa koncesnej zmluvy majetkom koncesionára po 
dobu trvania koncesnej zmluvy. 

Realizátor modernizácie osvetlenia si pre svoju potrebu, ako nevyhnutný podklad na 
realizáciu prác, dal vypracovať aktuálny pasport sústavy verejného osvetlenia v skutkovom 
stave (zahŕňa pasport svetelných miest, pasport rozvádzačov RVO, pasport miestnych 
komunikácií) a realizačný projekt modernizácie osvetlenia vrátane príslušných svetelno-
technických výpočtov. Po ukončení prác bola vypracovaná dokumentácia skutkového 
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vyhotovenia, ktorá zahŕňa aktuálny pasport v stave po modernizácii osvetlenia, revízne správy 
sústavy verejného osvetlenia aj geodetické zameranie nových (resp. rekonštruovaných) 
úsekov vedení. 

Dá sa konštatovať, že dokumentácia skutkového vyhotovenia najrelevantnejšie 
vystihuje a vyjadruje stav sústavy verejného osvetlenia v roku 2016, po modernizácii sústavy, 
pri čo najlepších vedomostiach o častiach pôvodnej sústavy (týka sa najmä topológie 
pôvodných vedení určovanej orientačne), ktoré zostávajú naďalej v prevádzke. 
 
Zdôvodnenie potreby realizácie II. etapy 

Hlavným dôvodom potreby realizácie II. etapy je potreba zahustenia svetelných miest 
v tých častiach, kde sú svietidlá inštalované na betónových stožiaroch distribučnej sústavy 
elektrického rozvodu. V súlade s konvenciami uplatňovanými v minulosti sa svietidlá zvykli 
inštalovať iba na každý druhý stožiar. Takáto sústava nemôže zabezpečiť potrebné parametre 
osvetlenia. Optimálnym opatrením je inštalovanie svietidiel ich doplnením na doteraz 
neosadené stožiare, čo znamená zvýšenie počtu svetelných miest. 

Po vypracovaní aktuálneho pasportu sústavy verejného osvetlenia bol potvrdený 
zistený nesúlad medzi skutkovým stavom a stavom uvádzaným v audite. Rozdiely v počte 
svetelných miest boli zisťované už v priebehu realizácie prác. Ako dočasné riešenie bolo 
prijaté opatrenie, kedy sa demontované zachovalé svietidlá relatívne novších typov 
nainštalovali aspoň na významnejšie komunikácie. Toto opatrenie však nemôže byť trvalým 
riešením, nakoľko neposkytuje potrebné parametre osvetlenia a vzhľadom na dostupný počet 
zachovaných svietidiel je rozsah tohto opatrenia len obmedzený. Čo sa týka technických 
prostriedkov, je veľmi dôležité snažiť sa v sústave verejného osvetlenia zachovávať 
unifikáciu svietidiel a ďalších prvkov osvetľovacej sústavy. Optimalizuje sa tak proces údržby 
z hľadiska technického zabezpečenia a prirodzene aj nákladov. Naopak, neunifikovaná 
sústava je neprehľadná. 

V neposlednom rade je taktiež potrebné zahrnúť požiadavky jednotlivých mestských 
výborov, ako aj obyvateľov mesta, na doplnenie svetelných bodov v rôznych lokalitách 
mesta. 
 
Verejné obstarávanie – II. etapa 

Proces verejného obstarávania je zabezpečovaný externe, odborne spôsobilou osobou. 
Na základe súpisu technických prostriedkov modernizácie osvetlenia v II. etape bol 
realizovaný prieskum trhu za účelom stanovenia predbežnej hodnoty zákazky. Po 
vyhodnotení predbežného prieskumu trhu bola forma zákazky stanovená ako koncesia, podľa 
§4 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Cena koncesie po vyhodnotení prieskumu trhu bola stanovená vo výške 2 391 600 € 
s DPH. Splácanie koncesie mestom by bolo vo forme mesačných splátok po dobu 96 
mesiacov, čo predstavuje navýšenie mesačnej splátky o sumu 24 912,50 €. 

Vzhľadom na široký záber prvej etapy a nutnosť odstránenia najkritickejších miest 
pôvodného verejného osvetlenia, sa v súčasnosti nachádzajú v sústave kombinácie nových 
a starých prvkov vzájomne previazaných svojou polohou, vytvárajúc jednu svetelnú jednotku 
– svetelný bod. Časti verejného osvetlenia prvej etapy a pripravovanej druhej etapy 
modernizácie sa vo svojich rozsahoch vzájomne prekrývajú a nedajú sa technicky od seba 
oddeliť. Zároveň všetky rozvádzače sú majetkom koncesionára. Za existujúceho skutkového 
stavu je technicky nemožné oddeliť modernizáciu v prvej etape od pripravovanej druhej 
etapy. 

Zámerom je rozšíriť doterajší rozsah modernizácie osvetlenia o tie svetelné miesta, 
ktoré sú v pôvodnom stave, neboli doteraz modernizované z dôvodu kvantifikačného 
nesúladu medzi pôvodnou auditovou dokumentáciou a skutočnosťou zistenou pri realizácii 
modernizácie osvetlenia vykonávanej v rozsahu dohodnutých zmluvných limitov 
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a požiadaviek mestských výborov. Predmetom dodatočnej modernizácie osvetlenia má byť 
výmena svietidiel, výmena stožiarov a výmena výložníkov príp. výmena alebo inštalovanie 
podružných rozvodníc: 

 počet svietidiel na výmenu alebo doplnenie:  817 ks 
 počet stožiarov na výmenu:    232 ks 
 počet výložníkov na výmenu alebo doplnenie: 575 ks 
 počet podružných rozvádzačov na výmenu:  050 ks 
 počet nasvietenia priechodov pre chodcov:  018 ks 
 počet reflektorov na výmenu:   050 ks 
 výmena káblových prepojov:         12 000 m 

Predmetom rozšírenia je aj nevyhnutné doplnenie svietidiel s výložníkmi na 
existujúcich podperných bodoch distribučnej sústavy elektrického rozvodu, ako aj 
vybudovanie osvetlenia prechodov pre chodcov (14 ks), výmena 50 ks svetlometov na 
ilumináciu a plošné osvetlenie. Podrobný súpis prác tvorí Prílohu č. 1. 

Vzhľadom na nemožnosť technického oddelenia prvej etapy sa preto ani nedajú 
spoľahlivo stanoviť parametre plnenia a jednoznačné podmienky pre druhú etapu dané pre 
výber iného vykonávateľa druhej etapy rekonštrukcie a jej následného prevádzkovateľa. 
Vytvorením takýchto nejednoznačných parametrov a podmienok pre druhú etapu by boli 
automaticky vytvorené nerovnaké podmienky pre výber uchádzačov. 

Záverom sa dá konštatovať, že tak, ako sa odporúča v audite, modernizácia osvetlenia 
sa má vykonávať komplexným systémovým prístupom. To znamená uvažovať rozsah 
modernizácie celej sústavy verejného osvetlenia okrem tých častí, ktoré boli modernizované 
a rekonštruované v období posledných 10 rokov (centrálne námestie) a vzhľadom na svoje 
funkčné určenie poskytujú vyhovujúce parametre osvetlenia a majú prijateľné úžitkové 
a účinnostné parametre. 
 
Záver 

Z uvedených dôvodov je zámer rozšírenia rozsahu modernizácie osvetlenia 
nevyhnutný. Zabezpečí sa tým prevádzkyschopnosť sústavy verejného osvetlenia 
a poskytovanie parametrov osvetlenia v zmysle technickej normy. 

Z uvedeného sa taktiež javí priechodným riešenie, aby II. etapu modernizácie 
osvetlenia vykonal a následné prevádzkovanie už celej siete verejného osvetlenia prevzal 
súčasný koncesionár vzhľadom na nemožnosť fyzického oddelenia rozsahu prvej etapy od 
pripravovanej druhej etapy a naopak.  
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 08.03.2017 
 
 
Spracované na základe správy od doc. Ing. Dionýza Gašparovského, PhD. zo dňa 16.01.2017 
s názvom Odborné stanovisko k nevyhnutnosti rozšírenia rozsahu rekonštrukcie a 
modernizácie verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves. 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu 



SUPIS TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV - MODERNIZÁCIA SIETE VO SPIŠSKÁ NOVÁ VES - II. ETAPA

SO 2.01.

SO 2.02.

SO 2.03.

SO 2.04.

SO 2.05.

SO 2.06.

SO 2.07.

SO 2.08.

SO 2.09.

SO 2.10.

SO 2.11.

SO 2.12.

SO 2.13.

SO 2.14.

SO 2.15.

PČ Typ Kód MJ Množstvo

3 M 3484301380 ks 73,000
4 M 3484301380 ks 192,000
5 M 3484301380 ks 242,000
6 M 3484301380 ks 51,000
7 M 3484301380 ks 58,000

14 K 210201964 ks 616,000
57 K 210204103 ks 216,000
58 M 3160301401 ks 216,000

21 K 210201964 ks 222,000
15 K 210201855 ks 222,000
16 M 3484301500 ks 37,000
17 M 3484301500 ks 11,000
18 M 3484301500 ks 78,000
19 M 3484301500 ks 96,000
20 K 210201880 ks 222,000
21 M 12377 KS 222,000
22 K 210204103 ks 222,000
23 M 3160301401 ks 222,000
45 K 210962069 ks 222,000

Objekt: SO 2.03. - Doplnenie a zahustenie svetelných bodov       (AKT svietidla = 2C)

PČ Typ Kód MJ Množstvo

5 M 3484301350 ks 5,000
6 M 3484301350 ks 38,000
7 M 3484301350 ks 83,000
8 M 3484301350 ks 11,000

12 K 210201964 ks 137,000
13 K 210204102 ks 137,000
14 M 3160301500 ks 137,000

Objekt: SO 2.04. - Oprava stožiarov(nové nátery, uzemňovacia sústava, uvedenie do prevádzy bezpečného stavu)

PČ Typ Kód MJ Množstvo

4 K 783102812 m2 900,000

10 K 210251365 m2 900,000

1 K 783124720 m2 900,000

16 K 210201880 ks 450,000
17 M 12377 KS 450,000
4 K 210220021 m 1 000,000

18 K 001300021 ks 450,000

Objekt:

Objekt:

Objekt:
PČ Typ Kód MJ Množstvo

12 K 210191563 ks 50,000
13 M 3570177500 ks 50,000
14 K 210220021 m 500,000
28 K 210963141 ks 50,000

Objekt:

Objekt:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

22 M 3484301390 ks 28,000

23 K 210201854 ks 28,000

24 M 3484301490 ks 28,000

25 K 210201880 ks 28,000
26 M 12377 KS 28,000
27 K 210201964 ks 28,000
28 K 210204103 ks 28,000
29 M 3160301401 ks 28,000

Objekt:
PČ Typ Kód MJ Množstvo

48 K 210201810 ks 28,000
47 K 210201964 ks 28,000
44 K 210204105 ks 14,000
45 M 3160301600 ks 14,000
5 K 210220021 m 40,000

13 K 210800186 m 90,000
14 M 3410350085 m 90,000
15 K 210800199 m 250,000
16 M 3410350098 m 250,000

Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 
CYKY 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený 
Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 
CYKY 5x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený 

Montáž svietidla na stožiar  do 10 kg
Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 
Dvojvýložník oceľový pozinkovaný
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 

Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, 

SO 2.10. - Rekonštrukcia osvetlenia podjazdu (nové rozvody, nové výložníky)
Popis

Výložník oceľ. pozink. dl. 2 m

Montáž 7m stožiara so zemným koncom pre 
Osvetľovací stožiar so zemným koncom pre 
prechody pre chodcov
Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku
Stož.výzbroj 1-okruh
Montáž svietidla na stožiar  do 10 kg
Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 

Svietidlo LED pre prechody pre chodcov na stĺp 
a výložník

SO 2.09. - Vybudovanie Prechodov pre chodcov (14 ks)

Popis

SO 2.08. - Oprava káblovývh porúch (150 ks)

Demontáž skrine RVO 6, 8
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 

Osadenie skrine rozvádzača verejného 
Podružný rozvádzač

SO 2.07. - Výmena podružných rovádzačov (50 ks)
Popis

SO 2.06. - Nový káblový prepoj v zelených plochách (10 000 bm)

Označenie stožiarov

S 2.05. - Nový káblový prepoj v spevnených plochách (2000 bm)

Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku
Stož.výzbroj 1-okruh
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 

Odhrdzenie a očistenie podľa TP

Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných 
D syntetické základné - 35μm

Popis

Odstránenie starých náterov z oceľových 

Svietidlo LED typu C na stĺp a výložník
Svietidlo LED typu D na stĺp a výložník
Montáž svietidla na stožiar  do 10 kg
Výložník oceľový jednoramenný - na betónový 
Výložník na bet. stĺp 0,5 -1m

Svietidlo LED typu Ana stĺp a výložník
Svietidlo LED typu B na stĺp a výložník

Popis

Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného 
Výložník oceľ. pozink. 

Osvetľovací stožiar so zemným koncom - 7m
Osvetľovací stožiar so zemným koncom - 8m
Osvetľovací stožiar so zemným koncom - 10m
Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku
Stož.výzbroj 1-okruh
Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 

Montáž stožiara so zemným koncom pre uličné 
Osvetľovací stožiar so zemným koncom - 5m

Montáž svietidla na stožiar  do 10 kg

SO 2.02. - Výmena starých stožiarov za oceľové pozinkované                        (AKT stožiara = 2X; 2Y)

Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 
Výložník oceľ. pozink. do dl. 2 m

Svietidlo LED typu A na stĺp a výložník
Svietidlo LED typu B na stĺp a výložník
Svietidlo LED typu C na stĺp a výložník
Svietidlo LED typu D na stĺp a výložník
Svietidlo LED typu E na stĺp a výložník
Montáž svietidla na stožiar  do 10 kg

Vybudovanie Prechodov pre chodcov (14 ks)

Rekonštrukcia osvetlenia podjazdu (nové rozvody, rozvádzač, nové podperné elementy)

Inžinierska činnosť

SO 2.01. - Výmena výbojkových svietidiel za LED svietidlá                      (AKT svietidla = 2A; 2B)

Popis

Terénne úpravy a uvedenie priestorov do pôvodného stavu

Výmena reflektorov

Výmena svetelných bodov medzi radnicou a kostolom

Výmena svietidiel - prípadná úprava - Česká ulica a Zimný štadión

Kód

Výmena výbojkových svietidiel za LED svietidlá

Výmena starých stožiarov za oceľové pozinkované

Doplnenie a zahustenie svetelných bodov

Oprava stožiarov(nové nátery, uzemňovacia sústava, uvedenie do prevádzkybezpečného 

Nový káblový prepoj v spevnených plochách (2000 bm)

Nový káblový prepoj v zelených plochách (10 000 bm)

Výmena podružných rovádzačov (50 ks)

Oprava káblovývh porúch (150 ks)



Objekt:
PČ Typ Kód MJ Množstvo

12 K 210251575 hod 300,000
2 K 000300031 hod 200,000

10 K 000400021 eur 1,000
11 K 000400022 eur 1,000
3 K 000500021 hod 150,000
9 K 001300021 eur 1,000

Objekt:

Objekt:
PČ Typ Kód MJ Množstvo

8 K 210040301 ks 50,000
9 M 2048096 ks 50,000
6 K 210201923 ks 50,000
7 M SRE000000021 ks 50,000

Objekt:
PČ Typ Kód MJ Množstvo

10 K 210201810 ks 10,000

16 M 3484301500 ks 10,000

15 K 210201855 ks 10,000

16 M 3484301500 ks 10,000

19 K 210204103 ks 10,000

20 M 3160301401 ks 10,000

Objekt:
PČ Typ Kód MJ Množstvo

2 K 210201810 ks 54,000
3 M 3484301380 ks 54,000
4 K 210201964 ks 54,000

18 K 210204107 ks 18,000
19 M 3160306200 ks 18,000

Výložník oceľový trojramenný - do hmotn. 70 
Výložník trojramenný pozinkovanný

SO 2.15. - Výmena svietidiel - prípadná úprava - Česká ulica a Zimný štadión
Popis

Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, 
Svietidlo LED typu D na stĺp alebo výložník
Montáž svietidla na stožiar  do 10 kg

Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 
kg
Výložník oceľ. pozink. 

Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, 
LED
Svietidlo typu C vhodné do umiestnenia medzi 
radnicu a kostol
Montáž stožiara pre uličné svietidlá

Osvetľovací stožiar 3-5m

SO 2.14. - Výmena svetelných bodov medzi radnicou a kostolom
Popis

Montáž konzoly
Konzola reflektorová pozinkovaná
Montáž reflektora na konzolu do 5 kg
Reflektor LED pre osvetlenie nehnuteľnosti

SO 2.13. - Výmena reflektorov
Popis

Príprava staveniska - vytýčenie inžinierskych 
Kompletačná a koordinačná činnosť - 

SO 2.12. - Terénne úpravy a uvedenie priestorov do pôvodného stavu

SO 2.11. - Inžinierska činnosť
Popis

Vystavenie východzej revíznej správy
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe 
Projektové práce - projekt skutočného 
Projektové práce - doplnenie pasportu


