
Rekonštrukcia verejného osvetlenia      
v meste Banská Štiavnica

od starého k novému
od vysokej spotreby k úsporám

Sídlisko Drieňová



2011 – Začiatkom roka    

Prvé dve verejné obstarávania neboli úspešné

2009 – Prvý výber zhotoviteľa nebol v súlade so základnými princípmi 
verejného obstarávania a ochrany hospodárskej súťaže.

2010 – Druhé obstarávanie bolo zrušené - pre technické nedostatky 
v projektovom riešení rekonštrukcie verejného osvetlenia, 
za nerealizovateľné označili navrhované technické riešenie samotné 
firmy, ktoré sa o zákazku uchádzali.

2011 – Začiatkom roka    
projekt prevzalo 
nové zastupiteľstvo.
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Prizvaný odborník na verejné osvetlenie zistil           
v dokumentácii projektu závažné rozpory              
v dvoch hlavných oblastiach: 

1/ Rozpory v jednotlivých častiach žiadosti o NFP:
- rozpor v technicko-ekonomickej analýze a 
projekte VO „Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
v meste Banská Štiavnica“, ktorá je prílohou 
žiadosti o NFP
- rozpory v opise projektu a výkaze výmer

Zistenia

2/ Rozpory medzi posudzovaným projektom 
a skutočným stavom sústavy VO na sídlisku
Drieňová:
- rozdielne počty rozvádzačov,
- nesúlad v počte svetelných bodov a svietidiel,
- nesúlad v umiestnení svetelných bodov.
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Čo sa s tým dá robiť? 
január – marec 2011 – opakované konzultácie v SIEA v Banskej Bystrici

Žiadosti o zmenu
apríl - žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu
október - žiadosť o zmenu technického riešenia

Konzultácie
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Nový projekt a nová technicko-ekonomická analýza 

- boli pripravované od apríla do septembra 2011

Riešenie

Výška rozpočtu zostala

pôvodnápôvodná

- zachovanie rozpočtu  

vo výške 249 992,60 €,

bolo jednou zo základných

podmienok pre

schválenie zmeny

projektového riešenia
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Nové obstarávanie 

Realizácia za 45 dní

3. 2. 2012 – oznámenie o vyhlásení obstarávania vo vestníku verejného

obstarávania, verejnej súťaže sa zúčastnilo a cenové ponuky zaslalo       

6 uchádzačov

16. 5. 2012 – podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom 

v celkovej cene 149 997,60 € s DPH 

(zníženie predpokladaných nákladov o cca 100 tis. €)

Realizácia za 45 dní
30. 6. 2012 – ukončenie

rekonštrukciu verejného

osvetlenia v meste 

Banská Štiavnica
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Financovanie

• Vzhľadom na krátkosť termínu sme si nemohli uplatniť predfinancovanie
projektu, platbu sme museli zrealizovať v plnej výške. 

• Za pomoci krátkodobého úveru sme realizáciu zaplatili a následne po 
kontrole celej realizácie projektu sme požiadali o platbu NFP                      
na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

• Po obdržaní finančných • Po obdržaní finančných 
prostriedkov sa nám 
podarilo krátkodobý úver 
do 31. 12. 2012 splatiť. 
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Úspešné ukončenie

Vďaka rekonštrukcii máme dnes na sídlisku Drieňová modernú sústavu 
verejného osvetlenia, čo je dobrý predpoklad zníženia nákladov              
na elektrinu a údržbu. 

Napriek tomu, že pri prevzatí projektu v roku 2011 sme považovali 
projekt za nerealizovateľný a pri celom procese sme sa stretli            
s mnohými problémami, nakoniec sme za výraznej pomoci SIEA  
a Ministerstva hospodárstva rekonštrukciu úspešne ukončili. 
Ďakujeme za pomoc.
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Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť
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