
Dôvodová správa: 

Mestský úrad v Seredi predkladá  na rokovanie Mestského zastupiteľstva zámer modernizácie 
verejného osvetlenia, s cieľom zvýšenia efektívnosti osvetlenia a dosiahnutia úspory 
elektrickej energie. 
 
     Na rokovaní dňa 11.6.2013 boli poslanci MsZ informovaní o možnosti modernizácie 
verejného osvetlenia v Seredi. Mesto dalo následne vyhotoviť Audit verejného osvetlenia 
v meste, ktorý popisuje súčasný stav kvality osvetlenia, stožiarov a vedenia, rozvádzačov a 
spotrebu elektrickej energie. Stručne zhrnuté a podčiarknuté je to v bode 2.7.: Dá sa 
konštatovať, že modernizácia verejného osvetlenia je potrebná z hľadiska optimalizácie 
technicko-prevádzkových podmienok, s cieľom podstatného zvýšenia energetickej 
efektívnosti osvetlenia a dosiahnutia pozitívnych úspor elektrickej energie. Ďalším faktorom 
je produkcia CO2 v meste, kde je predpoklad zníženia o ¾ oproti súčasnému stavu.  
       Ďalším  krokom  bolo  zosúladenie    príkonov  od   distribútorov    energií  a  začali sme 
s výmenou ističov, čím  sme ušetrili v nákladoch  15 tisíc €. 
    To boli všetky kroky, ktoré  sme ako mesto mohli urobiť. Teraz pristúpime k poslednej fáze 
– dodávke : 

1. 1.390 ks svietidiel  
2.  výmena minimálne 150 ks výložníkov podľa potreby 
3. Výmena rozvodov podľa potreby  
4.  kompletná výmena 26 ks RVO za nové – s výzbrojou, vrátane základov a montáže  
5. výherca zároveň  bude zabezpečovať verejné osvetlenie po dobu 10 rokov,  elektrickú 

energiu, údržbu verejného osvetlenia a zabezpečovať všetky nutné revízie pre chod 
osvetlenia. 
(všetkých 5 bodov ďalej už len ako „PREDMET SÚŤAŽE“). 

      Uvedeným krokom chceme dosiahnuť úsporu nákladov na prevádzku verejného 
osvetlenia v meste (údržbu, revízie  a elektriku) za udržania, ba až zvýšenia kvality osvetlenia. 
Nové svetlá musia zároveň spĺňať podmienky osvetlenia komunikácií.  

      Výherca súťaže zabezpečí výmenu verejného osvetlenia v meste v zmysle platných  noriem 
prostredníctvom vymenených svetelných zdrojov za LED svietidlá. Projektovú prípravu 
a dokumentáciu, nákup a inštaláciu svetiel, vydanie revíznych správ – toto všetko bude 
uhrádzané zo zdrojov dodávateľa – výhercu. 

      Zároveň sa výherca súťaže zaväzuje, že predmet súťaže spolu ako celok odpredá po 
desiatich rokoch od podpísania zmluvy za jedno euro (1 €) mestu Sereď. 
 
Dodávateľ musí garantovať minimálne nasledujúce náležitosti: 

• Vypracovanie pasportu aktuálneho stavu VO a svetelnej štúdie 
• Kvalitu nového osvetlenia ulíc bude potrebné preukázať meraniami po inštalácii 

predmetu súťaže.  
• Požiadavka na splnenie STN sa týka všetkých ulíc, kde sa bude meniť verejné 

osvetlenie 
• Merný výkon svietidiel minimálne 111 lm/W pri okolitej teplote Ta = +25° C 

v prevádzkovom stave. 
• Minimálne 10 rokov záruky na svetlá od prevzatia diela 
• Minimálna garantovaná životnosť svietidiel musí byť 100.000 hodín / L80 pri 

prevádzkovej teplote medzi – 40° C až + 60° C 



• Činiteľ údržby pre svietidlo musí byť najmenej 0,8 
• Svietidlo je vybavené na stmievanie, chladenie, samočistiace, s ochranou pred UV 

žiarením 
 
Dodávateľ musí spĺňať uvedené náležitosti: 

• Mať oprávnenie na uvedenú činnosť, musí disponovať technickým zabezpečením 
osobou, ktorá má vzdelanie v oblasti svetelnej techniky s minimálnou praxou 4 roky. 

• Mať referenciu aspoň na 1.200.000 € (slovom jedenmilióndvestotisíc eur) v podobnej 
zákazke na výmenu verejného osvetlenia, z toho aspoň jedna nad 500.000 € 

• Mať vlastné zdroje, resp. úverový prísľub banky na celú vysúťaženú sumu. 
      Hodnotiacim kritériom určenia víťaza súťaže – elektronickou aukciou – bude ten 
dodávateľ, ktorý ponúkne pri splnení všetkých podmienok objednávateľa najvýhodnejšiu cenu 
za dodávku predmetu súťaže na 10 rokov.  Táto výsledná suma sa vydelí počtom 120 
(mesiace za 10 rokov) a dostaneme mesačnú cena svietenia v meste Sereď (aj za nevymenené 
svietidlá vo verejnom osvetlení) – čo bude mesačný splátkový kalendár, ktorý mesto Sreď 
bude hradiť výhercovi OVS po dobu 10 rokov. 
  
V nasledujúcej tabuľke vidíme náklady na VO v € počas minulých rokov: 

 

stav 
31.12. 

stav 
31.12. 

stav 
31.12. stav 30.9. rozpočet rozpočet rozpočet 

  2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016 
spolu 166 809 179 178 180 300 124 855 184 000 120 000 90 000 
energie 121 549 133 940 126 305 84 550 123 000 40 000   
údržba 45 260 44 955 53 995 40 305 55 000 20 000   
ostatné   283     6 000 60 000 100 000 
 

Predpokladom uskutočnenia zámeru modernizácie verejného osvetlenia je jeho nájom 
výhercovi súťaže. 


