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Za posledných 7 rokov sa podarilo zrealizovať približne 
450 projektov rekonštrukcie verejného osvetlenia 
financovaných z podporných mechanizmov.  

PREDPOKLADY

Cenné skúsenosti z ich realizácie i následnej prevádzky 
je možné využiť pri návrhu nových projektov.

Ako zabezpečiť trvalú udržateľnosť nových projektov?



Podporné mechanizmy na Slovensku zásadne ovplyvnili 
oblasť verejného osvetlenia pozitívne i negatívne.

AKO?

- Priniesli vidinu ľahko dosiahnuteľných peňazí pre 
samosprávy aj dodávateľov

AKÝ JE STAV 

- Umožnili presadenia sa firiem bez skúseností 
so špekulatívnym zámerom 
- Šancu dostali aj iracionálne riešenia
- Zbagatelizovala sa zodpovednosť konečného prijímateľa 
a prevádzkovateľa, cieľom bolo získať príspevok
- Verejné obstarávanie neumožňovalo vybrať najkvalitnejšie 
riešenie, rozhodujúca bola cena



ZREÁLNENIE  OČAKÁVANÍ NA STRANE SAMOSPRÁV A 
DODÁVATEĽOV 
- o TECHNICKÝCH MOŽNOSTIACH 
(nie všetko, čo ponúka trh, je racionálne)
- o MOŽNOSTIACH FINANCOVANIA 

ČO BUDE NASLEDOVAŤ? 

- o MOŽNOSTIACH FINANCOVANIA 
(nie všetko sa bude dať prefinancovať), 
- o ČASOVÝCH MOŽNOSTIACH 
(nie všetko sa stihne zrealizovať)

BUDE NASLEDOVAŤ OČISTA TRHU?



AKO NIE – AKTUÁLNY STAV

SPOLUFINANCUJÚCI 

PODFINANCOVANÝ 
PROJEKTANT 

Stanovenie technických 
parametrov podľa toho, 

ktorý realizátor  viac platí, 
nie podľa toho, čo obec 

potrebuje

SAMOSPRÁVA 
Nositeľ zodpovednosti -

Stanovenie podmienok vzťahu 
so zhotoviteľom neurčuje

KONTROLA ROZSAHU 

PLATCA DANÍ -
užívateľSamospráva sa stáva 

majiteľom diela, ktoré má 
technologické parametre, 

ktoré nechcela. Kvalitatívne 
parametre môžu byť rovnaké, SPOLUFINANCUJÚCI 

SUBJEKT 
SORO, banka, ktoré nemajú 

šancu overiť 
opodstatnenosť a 

užitočnosť cieľov projektu

PROCES VÝBERU 
ZHOTOVITEĽA 

v zmysle 25/2006 Z.z.

ZHOTOVITEĽ 
S dodávkami prác a 

tovarom v legitímnej snahe 
zarobiť 

PROCES KONTROLY 
POSTUPOV VÝBERU 

ZHOTOVITEĽA –
opakovanie obstarávaní

KONTROLA ROZSAHU 
A KVALITY 

Formálna zo strany SORO, 
vecná zo strany investora, 

respektíve samosprávy  
nie je zvykom – „Veď to 

neplatíme“ 

parametre môžu byť rovnaké, 
ale aj horšie, ako pred 

rekonštrukciou.



AKO ÁNO 

SPOLUFINANCUJÚCI 

PROJEKTANT
PRENESENÝ NOSITEĽ  
ZODPOVEDNOSTI ZA 

TECHNICKÉ RIEŠENIE. 
Stanovenie technických 
parametrov na základe 

potrieb samosprávy

SAMOSPRÁVA 
Nositeľ zodpovednosti –
stanovenie podmienok 

vzťahu so zhotoviteľmi –
zodpovednosť, záruky, 

pokuty

KONTROLA ROZSAHU 
A KVALITY: formálna 

zo strany SORO a vecná 
zo strany investora, 

respektíve samosprávy  -
kvalita osvetlenia, 

spotreba elektrickej 
energie

SPOLUFINANCUJÚCI 
SUBJEKT: SORO, banka s 

odborným vedením 
zadávateľa

PROCES VÝBERU 
ZHOTOVITEĽA 

v zmysle 25/2006 Z.z

ZHOTOVITEĽ
S DODÁVKAMI PRÁC A 

TOVAROV
PROCES KONTROLY 
POSTUPOV VÝBERU 

ZHOTOVITEĽA 

pri zistených chybách si 
prijímateľ  zvolí korekcie 
alebo opakovanie VO, na 

ktoré nie  je čas

energie

PLATCA DANÍ -
užívateľ



- o technických riešeniach a ich výhodách a nevýhodách

- o nutnosti vybrať dôsledného  nezávislého a odborne 
fundovaného projektanta, ktorý 

- detailne zmapuje pôvodný stav 
- poučí samosprávu o možnostiach a rizikách 

NUTNOSŤ ZVÝŠIŤ INFORMOVANOSŤ SAMOSPRÁV 

- poučí samosprávu o možnostiach a rizikách 
- navrhne riešenia užitočné pre obec a jej obyvateľov

- povinnosti  dodržať vopred stanovený rozpočet – ak 
podceníte úvodné mapovanie, výdavky navyše sú 
neoprávnené 



Pri projektovom cykle vo fáze:

- prípravy zámeru a projektu – svetelnotechnická štúdia 
- prípravy  žiadosti a vymedzenia indikátorov projektu 
- prípravy a realizácie verejného obstarávania 
- pri kontrole procesu verejného obstarávania s rovnakým 
zaobchádzaní a právne záväzným stanoviskami

POTREBA URČIŤ ADRESNÚ ZODPOVEDNOSŤ

- pri realizácii – stavebný dozor na strane obce 
– stavbyvedúci za zhotoviteľa

- pri nezávislej kontrole kvalitatívnych a vecných 
parametrov projektu – revízia elektrického zaradenia 

– revízia kvality osvetlenia
– svetelnotechnické meranie 



Ďakujem za pozornosť
Rad zodpoviem na Vaše otázky.

Ing. Eduard KačíkIng. Eduard Kačík
PODPREDSEDA SSTS 


