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Pripravené a prezentované pre Mesto Sereď

Zhrnutie stavu MBPS
Situácia MBPS je nevyhovujúca a bez pokračovania zmien dlhodobo neudržateľná 
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Súčasný stav spoločnosti je nevyhovujúci a nezodpovedá štandartom fungovania ekonomického subjektu v 
podmienkach trhovej ekonomiky „Corporate Governance“. 

- Externé príčiny: 

� zateplovanie a všeobecný tlak na úsporu energií 

� zánik niektorých podnikateľských subjektov

� rast cien energie

� v minulosti nedostatočná podpora zo strany mesta v pripojovaní nových subjektov (napr: obchodné 
reťazce alebo školské zariadenia, ktoré  majú vlastné kotolne) 

- Interné príčiny: 

� podinvestovaná oblasť revitalizácie existujúcich aktív – teplovody (vysoké tepelné straty  a nedostatočné 
investície do majetku) 

� neefektívne riadenie spoločnosti (nedostatočné plánovanie, nízka delegácia právomoci a zodpovednosti)

� nízka úroveň kontroly zo strany majiteľa (dlhodobá akceptácia strát, úroveň kontroly dozornej rady a 
zastupiteľstva, stanovenie finančných cieľov) 

� prepojenie podnikania vo výrobe tepla a správe bytov (rôzne typy podnikania s protichodnými zámermi, 
rozdielne postupy, rozdielna úroveň rizika, konflikt záujmov najmä v oblasti realizácie zatepľovania) 

� nevyhovujúca úroveň pracovných postupov a procesov (zastaralosť systémov a softwaru a postupov, 
veľmi časovo náročné sledovanie akýchkoľvek parametrov a ich kontrola) 

� nedostatočný stav úrovne plánovania, manažérskeho reportingu a následného vyhodnocovania údajov o 
výkonnosti spoločnosti (chybné vedenie evidencie)
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Zhrnutie stavu MBPS
Negatívne fakty
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Medzi hlavné oblasti problémov patrí:

� dlhodobo negatívna ziskovosť (kumulatívna strata od roku 2002 dosiahla skoro 800tis. €)

� výrazný pokles odberov tepla (od r. 2002 do roku 2012 pokles o 42%), predimenzované výrobné kapacity

� straty v rozvodnej sieti a dosahujú približne 20% (limit je 7,5%)

� hodnota dlhodobého majetku dlhodobo klesá – bez Geoterm (dlhodobo sa investovalo pod úrovňou
odpisov, t.j. pod minimálnou úrovňou reprodukcie)

� neadekvátna veľkosť investície Geoterm vzhľadom k veľkosti spoločnosti 1,7mil. €

� zlý stav likvidity ako dôsledok nedostatočného zabezpečenie externých zdrojov do geotermálneho vrtu (cca.
600tis. € rozdiel medzi úverom a investíciou)

� riziko spojené s udržateľnostou prevádzky geotermálneho vrtu nakoľko sa nachádza v pásme nie v
najvhodnejšom na vybudovanie geotermálneho vrtu

� nedobudovanie tretej fázy projektu geotermálneho vrtu t.j. prepojenie na K4, príp. K9

� chybná správa pohľadávok vznikajúcich pri správe bytov (v súčasnosti sa hradí z prostriedkov získaných z
tepelného hospodárstva)

� evidenčné problémy: nezaradenie časti majetku do aktív, nerobila sa inventarizácia majetku, metodicky
nesprávne účtovanie faktúr za energie, pravdepodobne nesprávne účtovanie správy bytov, neodpisovanie
pohľadávok

� napriek nízkej úrovni elektronickej evidencie, spoločnosť má 7 typov softwaru, nedobudovaný dispečing,
rôzne technológie navzájom nekomunikujúce

� dlhodobá stratovosť správy bytov – ak nealokované náklady rozrátame medzi dve hlavné činnosti rovnakým
podielom, tak strata zo správy za posledné tri roky je 123tis €
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Ako pokračovať ďalej?
Tri základné ciele v tepelnom hospodárstve
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Platí princíp, že nie je možnosť „dosiahnuť“ všetky cieľe, nakoľko sa navzájom vylučujú, je len možnosť 
pokúsiť sa nastaviť vyvážený a udržateľný stav – „pohyb v trojuholníku“

ČO najnižšia -
cena tepla pre 

obyvateľov

ČO najvyššie  –
investície do 
technológie a 
infraštruktúry

ČO najvyššií  –
výnos pre 
majiteľa

MBPS
kam ísť? 

Medzi pozitívne aspekty patrí :

� postavenie regionálneho monopolu v oblasti 
tepla

� možnosť zmeny prístupu mesta pri umožnení 
budovania vlastných tepelných zdrojov

� možnosť zvýšenia príjmov zo správy bytov 
(samozrejme, zvýšiť kvalitu služieb) 

� kvalita vybraných ľudí 

� snaha majiteľa zmeniť stav a prevziať 
zodpovednosť
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Cieľe na najbližšie obdobie
Cieľe sú veľmi komplexné a preto ich plnenie bude náročné.

7

– Zabrániť prehĺbeniu úpadku Spoločnosti 

� zvýšiť krátkodobú likviditu spoločnosti

� zvýšiť efektívnosť výroby tepla

� odvrátiť úbytok klientov, a zvýšiť výnosy zo správy 
bytov

� znížiť fixné náklady vrátane osobných (vrátane 
personálnych zmien) 

� odstrániť právne nedostatky a riziká

– Pripraviť spoločnosť na rozdelenie 

� mimoriadna účtovná závierka

� identifikácia všetkých aspektov a dokumentov 
správy bytov

� časový harmonogram

� zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov na 
pokrytie strát zo správy v prechodnom období

� vyriešiť pohľadávky po splatnosti 

� zmeniť informačný systém CRM (customer 
relationship management) 

� zvýšiť konkurencieschopnosť správy bytov, pro-
klientský prístup 

– Zabezpečiť efektívnosť výroby a dodávky tepla

� zabezpečiť dodatočné finančné zdroje na investície

� zrealizovať tretiu fázu v projekte Geoterm t.j.
prepojenia K5 a K4

� začať s obnovou teplovodou (zníženie strát)

� automatizácia procesov a zmena MIS (manažérsky
informačný systém)

� dlhodbý cieľ hľadanie alternatívneho paliva k plynu

� získanie nových zákazníkov

� príprava podmienok pre URSO

� zabezpečenie plynu na budúci rok

– Nájsť súkromného partnera?

� pripraviť podmienky, kritéria a materiály pre výber

� tlak na čas – precízna príprava vhodného modelu
vstupu a časový harmonogram

� zabezpečiť realizáciu a kontrakty

– Ostatné cieľe

� stabilizovať ziskovosť dodávania vody

� odstránenie nedostatkov v účtovnej evidencii

� precenenie majetku
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Základné možnosti budúcej existencie
Ako dosiahnuť cieľe - vybrať si čo najviac z oboch „svetov“
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Ponechanie MBPS

- Opis:
� Mesto si ponechá vlastníctvo MBPS a 

bude zodpovedné za prevádzku

- Výhody pre mesto:
� ponechanie si úplnej kontroly nad 

majetkom a prevázkou
� kontrola cenotvorby pre obyvateľov

- Nevýhody pre mesto:
� potreba dodatočných finančných 

zdrojov na revitalizáciu spoločnosti a 
aktív

� nutnosť dodatočných personálnych 
odborných kapacít na zabezpečenie 
kontroly a prevádzky spoločnosti

� podozrievania z korupcie a 
neefektívneho nakladania z majetkom

� celá zodpovednosť na pleciach mesta 
� v minulosti sa model neosvedčil

- Pohľad súkromného partnera:
� n.a.

- Náročnosť na proces :
� veľmi náročné na zvrátenie súčasného 

stavu a nastavenie trvalo udržatelľný 
rozvoj bez dodatočných  finančných a 
personálnych zdrojov 

Predaj MBPS

- Opis:
� Mesto predá časť alebo väčšinový 

podiel v MBPS
Výhody pre mesto:
� možnosť dodatočného  jednorázového 

finančného výnosu
� získanie strategického partnera 
� získanie možnosti prístupu k finančným 

zdrojom a know-how partnera 
� čiastočná zníženie zodpovednosti

- Nevýhody pre mesto:
� je to neodvratný proces, prakticky 

nemožné zmeniť 
� investor bude očakávať návratnosť 

vloženého kapitálu t.j. tlak na 
zvýšovanie ceny tepla

� získanie jednorázového finačného 
výnosu (zväčša sa použije na spotrebu a 
nie investíciu) 

� politicky nepopulárne rozhodnutie

- Pohľad súkromného partnera:
� zvyčajne preferovaná varianta, veľký 

manevrovací priestor do budúcna 

- Náročnosť na proces :
� vysoko náročné na prípravu procesu, 

výber a prevod (zmluvy atď.) 

Spolupráca zo súkromným sektorom

- Opis:
� Mesto si vyberie partnera na vopred 

definovaný rozsah spolupráce a času
Výhody pre mesto:
� ponechanie si úplnej kontroly nad 

majetkom 
� možnosť nepriamo ovplyvniť 

cenotvorbu, a definovať si zmluvné 
parametre a meniť ich v čase

� možnosť získanie dodatočných fin. 
zdrojov pre mesto aj pre spoločnosť

� zdielanie know-how

- Nevýhody pre mesto:
� strata prevádzkovej kontroly
� delenie sa o rozhodovanie s 

nakladaním majetku počas doby 
zmluvy

� nutnosť poskytnúť dlhý čas na 
realizáciu 15 rokov a viac 

- Pohľad súkromného partnera:
� vzhľadom na sektor zaujímavá 

príležitosť ale musia byť poskytnuté 
obojstranne výhodné podmienky 
zmluvy

- Náročnosť na proces :
� možnosť efektívneho nastavenia 

procesu a zmlúv 
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Rozdelenie zodpovedností

Verejno-súkromné partnerstvo a možnosti jeho aplikácie v MBPS
Mesto Sereď je zodpovedné za parametre a efektívnosť zásobovania teplom, vodou a správy bytov.  

Mesto Sereď - akcionár MBPS

� má rozhodovaciu právomoc nad MBPS
� primárne zodpovedá za zabezpečenie:

� výroby a rozvodu tepla 
� správy nehnuteľností 
� výroby a dodávky vody

MBPS – nástroj obce

� realizuje zámery mesta Sereď 
� vlastní teplárenskú infraštruktúru a 

expertízu ohľadom jej budovania a 
prevádzkovania

� vlastní a prevádzkuje infraštruktúru k 
správe bytov 

� vlastní vodárenskú infraštruktúru  
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Verejno-súkromné partnerstvo a možnosti jeho aplikácie v MBPS
Bez revitalizácie bude potrebné, aby sa mesto Sereď spolupodieľalo na financovaní MBPS.

Úverová dôveryhodnosť v 
overených podmienkach

Bezproblémový prístup k výhodným 
finančným zdrojom

Určitá úverová dôveryhodnosť
Spoľahlivé zdroje refinancovania a 

zabezpečenie úverov

Udržateľné krytie nákladov
Predvídané pozitívne dopady zmien 

nákladov v dlhodobom horizonte

Krytie nákladov
Ziskové, ale nie udržateľné v 

dlhodobom horizonte

Hotovosť „z ruky do úst“ Potreba čerpať investičné dotácie

Neživotaschopné, stratové 
spoločnosti

Potreba čerpať prevádzkové dotácie

Možnosti financovania MBPS pre rôzne úrovne finančnej udržateľnosti

Si
tu

ác
ia

 M
B

P
S

Vlastné záruky
(MBPS)

Záruky 
mesta

Verejný
(mesto Sereď)
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� Obchodné vzťahy, kde vstupuje verejný 
a súkromný subjekt do partnerstva, vznikajú 
s cieľom vybudovania infraštruktúry 
a poskytovania služieb, obvykle zabezpečované 
sektorom verejnej správy.

� Verejno-súkromné partnerstvá je forma 
spolupráce medzi verejným a súkromným 
sektorom s cieľom financovania, výstavby, 
rekonštrukcie, prevádzky a údržby infraštruktúry 
a poskytovania služieb pomocou tejto 
infraštruktúry.

� Verejno-súkromné partnerstvo môžeme 
definovať, ako dlhodobú, zmluvne upravenú 
spoluprácu medzi verejným a súkromným 
sektorom, za účelom uspokojovania verejných 
potrieb, pri ktorej sú požadované zdroje 
umiestnené pod spoločné riadenie a riziká 
projektu sú rozdelené medzi partnerov 
proporcionálne na základe ich schopností  tieto 
riziká znášať.

� Súkromný partner zabezpečuje výstavbu a údržbu 
infraštruktúry a poskytuje služby súvisiace 
s využívaním takejto infraštruktúry za poplatky od 
užívateľov alebo od verejného partnera. 

� Súkromný partner zdieľa určité ekonomické riziká 
súvisiace s realizáciou výstavby a údržbou 
infraštruktúry. 

� Predpokladané investičné náklady prekračujú 
možnosti verejných rozpočtov. 

� Súkromný partner disponuje znalosťami, ktoré nie 
sú dostupné verejnému partnerovi. 

� Ide o dlhodobé zmluvné vzťahy. 

Základné črty verejno-súkromných projektov

Verejno-súkromné partnerstvo a možnosti jeho aplikácie v MBPS
Súkromný partner poskytuje verejnému partnerovi svoje kompetencie a znalosti.

Vybrané definície verejno-súkromných projektov

Zhrnutie

� PPP nie je forma privatizácie ... 

� ... je to moderný spôsob financovania a 
prevádzkovania náročných projektov.

� Verejný sektor špecifikuje, zadáva parametre a 
objednáva činnosti. Súkromný sektor tieto činnosti 
vykonáva a financuje, za čo dostáva odmenu.

� Jednoducho, PPP štruktúry sú vlastne formou 
zabezpečenia finančných a iných zdrojov 
súkromným sektorom na rozvoj a poskytovanie 
verejných statkov a služieb, pričom verejný sektor 
sa nevzdáva vlastníctva zariadení a majetku.
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Verejno-súkromné partnerstvo a možnosti jeho aplikácie v MBPS
... dôvodom je snaha verejného partnera poskytovať profesionálne a efektívne verejné služby.

- Dôvody praktického použitia verejno-súkromných projektových štruktúr sú:

� nedostatok finančných prostriedkov zo zaužívaných zdrojov (vlastné zdroje, bankové úvery alebo štátne 
či obecné dotácie)

� nedostatok financií v krátkodobom ako aj dlhodobom horizonte na rozsiahlejšie a menej návratné 
investičné projekty, resp. potreba financií na rozvoj verejných zariadení a poskytovanie verejných služieb

� zdieľanie rizík a zodpovednosti medzi verejnými a súkromnými partnermi

� zaangažovanie širšieho spektra odborníkov do implementácie najnovších expertíznych a technologických 
poznatkov.

� Zabezpečenie vyššej efektívnosti a nižších nákladov obstarávanej investície

� Nastavenie a zabezpečenie efektívnej prevádzky zariadení 

� Nezvyšovanie schodku verejných rozpočtov

� Zabezpečenie služieb nevyhnutných vo verejnom záujme bez potreby vlastníctva vybudovanej 
infraštruktúry 

� Vybudovanie významných verejných statkov aj bez dostatočného finančného krytia na začiatku projektu, 
t.j. projektov na ktoré v súčasnosti nie dostatok finančných zdrojov vo verejnom sektore

� Realizácia projektov, ktoré sú pri účasti iba verejného sektora nenávratné, avšak pri zaangažovaní 
súkromného partnera sú dosiahnuté také úspory, že projekt je pre takéhoto súkromného partnera 
dostatočne návratný, t.j. ekonomicky zaujímavý  

- Účel PPP projektov

13



Pripravené a prezentované pre Mesto Sereď

Verejno-súkromné partnerstvo a možnosti jeho aplikácie v MBPS
Verejno-súkromné partnerstvo je alternatívny zdroj financovania a/alebo zabezpečenia prevádzky.

- Verejno – súkromné partnerstvo dovoľuje zaangažovanie súkromných finančných zdrojov a know – how, na 
realizáciu rozsiahlych investičných akcií.

- Tieto princípy vzťahu verejného a súkromného partnera vznikli prirodzene počas dlhého obdobia aplikácie 
rôznych foriem týchto partnerstiev v ekonomickej praxi. Vzhľadom k pôvodu týchto schém z praxe sú aj 
najdetailnejšie aspekty týchto partnerstiev teoreticky detailne popísané. Úzkym miestom je však práve 
mimoriadna praktická rozmanitosť takýchto partnerstiev, takže konkrétne parametre týchto projektov sú 
špecifické pre každý individuálny projekt.

- Návrh konkrétnej štruktúry verejno-súkromného projektu by mal zohľadniť uspokojenie konkrétnych potrieb 
a cieľov VS, ako i požiadaviek SS a mal by rešpektovať:

� verejný prospech - súlad s cieľmi a potrebami verejného sektora

� efektívnosť v súťaži s inými alternatívami financovania alebo prevádzky

� otvorenosť a transparentnosť

� uspokojenie konkrétnych potrieb a cieľov obce, resp. jej dcérskej spoločnosti

� atraktivitu pre súkromného investora

� vyvážené rozdelenie rizík a odplaty medzi partnermi

- Konkrétne nastavenie vzťahov medzi VS a SS vo verejno-súkromnom projekte je potom detailne definovaný 
v projektovej zmluve. 
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- Verejno – súkromné partnerstvá sú už dlhú dobu v mnohých krajinách zaužívanou a populárnou schémou aj 
na stimulovanie ekonomického rozvoja a oživovanie komerčného potenciálu inak ťažko realizovateľných 
projektov vo verejnom ale i privátnom sektore.

- Verejno-súkromné partnerstvá sú mimoriadne rozšírené, bežné a úspešné v Severnej Amerike a v krajinách 
„Západnej Európy“, ale udomácnili sa v strednej Európe, a postupne aj na Slovensku (napr. cesta R1).

- Na rozdiel od Českej republiky, na Slovensku doposiaľ nie sú tak rozsiahle skúsenosti s implementáciou 
väčších PPP projektov, ale za posledné roky sa urobil výrazný pokrok v tejto oblasti. 

- Skúsenosti vo svete potvrdzujú, že súkromný partner stavia a prevádzkuje efektívnejšie a lacnejšie. Pre 
dokonalý úspech projektu je potrebné správne podchytiť kľúčové povinnosti súkromného partnera a 
príslušný mechanizmus.  

- Spoluprácou so súkromným sektorom postupne verejný sektor získa: 

� efektívnosť súkromného sektora, čím sa zvýši konkurencieschopnosť VS 

� know-how a zručnosti súkromného sektora

� vychová team vlastných projektových manažérov

� kontakty a skúsenosť s prácou externých poradcov 

- Verejný sektor zostane garantom koncepčného rozvoja energetiky v aglomerácii Sereď

Verejno-súkromné partnerstvo a možnosti jeho aplikácie v MBPS
Verejno-súkromné partnerstvá sú rozšírené a spokojnosť závisí od úvodného nastavenia vzťahov.
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Projekty verejno-súkromného partnerstva modifikujú úlohy verejného sektora – ciele verejného sektora však 
zostávajú: 

- súkromný sektor 

� poskytuje služby priamo užívateľom verejných alebo iných služieb

- verejný sektor 

� definuje potrebnú infraštruktúru a služby, najíma si súkromný sektor a nepretržite monitoruje jeho 
výkony podľa dohodnutých zmlúv

� zachováva si konečné právo a zodpovednosť definovať normy poskytovaných služieb

Angažovanosť verejného sektora (napr. obce) počas verejno-súkromného partnerstva

slabá stredná silná silná slabá 
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Verejno-súkromné partnerstvo a možnosti jeho aplikácie v MBPS
VS definuje potrebu a štandardy požadovaných služieb a SS ich napĺňa a realizuje.
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Verejno-súkromné partnerstvo a možnosti jeho aplikácie v MBPS
Štruktúra vzorovej zmluvy

- V praxi existuje mnoho rôznych typov vzorových zmlúv, ktoré upravujú spoluprácu verejného a súkromného 
sektora, najmä z dôvodu, že existuje veľký počet praktických variant spolupráce. 

- Medzi štandardné a podstatné prvky takejto zmluvy patria tieto témy: 

� vlastnícke a ďalšie práva

� nové investície

� poskytovanie služieb

� platby

� cenotvorba

� vonkajšie udalosti

� zmeny

� zodpovednosť, odškodnenie a poistenie

� personálne otázky

� skončenie zmluvy a odovzdanie zariadenia späť

� predčasné ukončenie a kompenzácie

17
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Spolupráca so súkromným sektorom
Neexistuje univerzálna perfektná schéma verejno-súkromného partnerstva.
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- Formy spolupráce VS a SS sú rôznorodé. Princíp je jednoduchý, ale samotné projekty sú štruktúrované podľa 
preferencií, zámerov a cieľov partnerov. Neexistuje jedna univerzálna perfektná schéma. 

- Pri uvažovaní o zapojení súkromného partnera je treba mať na zreteli, že participácia súkromného sektora 
nie je bezodplatný príspevok. Súkromný sektor, aby vôbec existoval, pracuje pre profit svojich vlastníkov a 
nie pre všeobecný osoh. Tento zaisťuje verejný sektor.

- Hlavným aspektom pre definovanie spôsobu spolupráce je stupeň kontroly, právomocí a zodpovedností 
súkromného partnera a miera jeho angažovania. Každá teoretická štruktúra má silné aj slabé stránky. 

Ako zabezpečiť, aby aj málo ziskový projekt bol zaujímavý pre súkromného investora ? 

- Nie každý projekt je ekonomicky zaujímavý pre súkromného partnera. Taktiež spoluprácu je možné 
realizovať len, keď existuje taký súkromný partner, ktorý splní ciele projektu a akceptuje rozdelenie rizík a 
toky platieb.

- Súkromný investor dokáže obvykle podstatne znížiť investičné a prevádzkové náklady „projektu“, čím môže 
aj málo ziskový projekt byť zaujímavý pre súkromného partnera, a to napr.: 
� efektívnym riadením – strategickým, operatívnym, finančným, výrobným
� použitím moderných technológií a zavedením moderných žiadaných zákazníckych služieb 
� prístupom k plánovaniu a obstarávaniu investícií, neskôr aj k výstavbe a prevádzke
� rýchlosťou reakcie na zmeny prostredia, situácie alebo požiadaviek zákazníkov 

- Cenová regulácia je kľúčový element pri posúdení návratnosti investície a atraktivite pre súkromného 
partnera.

- Pokiaľ je projekt finančne deficitný aj napriek „synergiám SS“ môže VS (mesto) pokryť deficit príjmov
� zvýšenou platbou užívateľa služby 
� príspevkom obce – platba za dostupnosť (vlastné zdroje alebo kapitálový grant napr. z EÚ fondov)
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Spolupráca so súkromným sektorom
Typické formy schém verejno-súkromného partnerstva vznikli pre veľké a komplexné projekty.

19

- Základné modelové formy štruktúr verejno-súkromného partnerstva vychádzajú z veľkých projektov (>20mil. 
€) a komplexných projektov, pri ktorých dochádza k výstavbe rozsiahlych investičných celkov a projektov, 
ktoré sú návratné či už samostatne alebo s dotáciou verejného sektoru (VS). 

- Pre ilustráciu uvádzame krátky popis modelových štruktúr, aj ako východisko pre zadefinovanie 
aplikovateľného návrhu konkrétnej a použiteľnej schémy v prípade revitalizácie MBPS: 

� DB – Design and Build (Naprojektovanie a Výstavba). Súkromný sektor (SS) zabezpečuje naprojektovanie 
a výstavbu zariadenia alebo infraštruktúry pri splnení cieľov VS.

� DBO – Design, Build and Operate (Naprojektovanie, výstavba a prevádzka). SS zabezpečuje 
naprojektovanie a výstavbu zariadenia pri splnení požiadaviek v oblasti výkonov a noriem, 
špecifikovaných VS a následne je zodpovedný za prevádzku a údržbu zariadenia počas vopred 
dohodnutého obdobia. 

� BOOT – Build, Own, Operate and Transfer (Výstavba, vlastníctvo, prevádzka a transfer). SS financuje 
výstavbu zariadenia a z právneho hľadiska je vlastníkom zariadenia až do skončenia zmluvy. Nesie 
zodpovednosť za prevádzku zariadenia počas trvania zmluvy a svoje náklady pokrýva iba z platieb VS. Po 
ukončení zmluvy sa vlastníctvo zariadenia prevedie späť na VS.

� DBFO – Design, Build, Finance, Operate (Naprojektovanie, výstavba, financovanie a prevádzka) SS je 
zodpovedný za naprojektovanie, výstavbu a financovanie zariadenia a jeho následnú prevádzku. 
Vlastníctvo zariadenia takto zostáva v rukách dodávateľa zo SS. 

- Jedinečnosť každého projektu vychádza z rôznorodosti cieľov a potrieb VS, existujúcich a očakávaných rizík a 
konkrétnych reálnych podmienok zamýšľaného projektu od návrhu, cez realizáciu, financovanie až k 
prevádzke počas doby jeho životnosti.
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Spolupráca so súkromným sektorom
Typické formy štruktúr
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Typ schémy Hlavné črty Aplikovateľnosť Silné stránky Slabé stránky

� DB – Design 
and build
(Projekt a 
výstavba)

� kontrakt so 
súkromnou 
spoločnosťou na 
projekt a výstavbu 
verejného 
zariadenia

� zariadenie je 
financované a 
vlastnené VS

� hlavným zámerom 
je transfer rizika 
projektovania a 
výstavby

� kapitálové 
projekty s 
malými 
požiadavkami 
na prevádzku

� investičné 
projekty, kde si 
VS mieni 
ponechať 
zodpovednosť 
za prevádzku 

� prenos rizika 
projektovania a 
výstavby

� potenciál na 
zrýchlenie výstavby

� možný konflikt medzi 
plánovaním a 
životným prostredím

� možný nárast rizika 
prevádzky

� podmienky kontaktu 
sú dôležité

� obmedzený záujem pri 
projektovaní o úspory 
z prevádzky 

� málo atraktívny pre 
súkromné zdroje
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Spolupráca so súkromným sektorom
Typické formy štruktúr
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Typ schémy Hlavné črty Aplikovateľnosť Silné stránky Slabé stránky

� BOT – Build 
Operate and 
Transfer 
(Projekt, 
výstavba 
a prevádzka)

� projekt, výstavba 
a prevádzka 
verejného 
zariadenia za 
dohodnutý čas, 
potom 
odovzdanie späť 
verejnému 
sektoru

� zariadenie je 
financované VS a 
zostáva vo 
vlastníctve VS 
počas doby 
kontraktu

� zámerom je 
transfer 
prevádzkového 
rizika dodatočne 
k riziku 
projektovania a 
výstavby

� projekty, 
ktorých 
prevádzka je 
významná

� obzvlášť 
vhodné pre 
sektor 
vodárenstva, 
odpadového 
hospodárstva a 
energetiky

� prenos rizika 
projektovania, 
výstavby a 
prevádzky

� potenciál na 
urýchlenie výstavby

� podnecuje 
zohľadňovať pri 
dizajne prevádzkové 
úspory 

� umožňuje využiť 
inovácie od 
súkromného 
partnera a zlepšiť 
„value for money“

� zlepšiť kvalitu 
prevádzky a údržby

� obec sa môže 
zamerať na riešenie 
kľúčových 
problémov –
odbremenenie VS

� možný konflikt medzi 
plánovaním a životným 
prostredím

� komplexné kontrakty a 
dlhý proces výberu 
partnera

� potreba budovať nové a 
väčšie projekty alebo 
investičné celky

� potreba vytvoriť 
dôslednú a kompetentnú 
kontrolu a monitorovanie 
výkonu súkromného 
partnera

� vysoké náklady pri výbere 
nového partnera, ak sa 
pôvodný ukáže ako 
nespôsobilý

� málo atraktívny pre 
súkromné zdroje a 
vyžaduje od VS 
zabezpečiť dlhodobé 
zdroje



Pripravené a prezentované pre Mesto Sereď

Spolupráca so súkromným sektorom
Typické formy štruktúr
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Typ schémy Hlavné črty Aplikovateľnosť Silné stránky Slabé stránky

� DBFO –
Design Build 
Finance and 
Operate
(Projekt, 
výstavba, 
financovanie 
a prevádzka)

� projektovanie, 
výstavba, prevádzka 
a financovanie 
zariadení počas 
dohodnutej doby s 
odovzdaním 
zariadenia späť 
verejnému sektoru

� zariadenie vlastní 
súkromná 
spoločnosť počas 
doby kontraktu a 
náklady sú hradené 
z platieb VS

� zámerom je využiť 
súkromné financie a 
previesť riziko 
projektovania, 
výstavby a 
prevádzky

� existuje mnoho 
variantov líšiacich sa 
a rozdelením 
zodpovedností

� projekty, 
ktorých 
prevádzka je 
významná

� obzvlášť 
vhodné pre 
sektor 
vodárenstva a 
odpadového 
hospodárstva, 
pre cestnú 
infraštruktúru 
a energetiku 

� ako BOT plus 

� atraktívnejšie 
pre súkromné 
financie

� atraktívne pre 
bankové zdroje

� prináša 
prehľadnejší a 
vypočítateľnejší 
rámec pre odhad 
nákladov

� väčší potenciál 
pre urýchlenie 
výstavby

� širší transfer 
rizika poskytuje 
väčšie stimuly 
pre súkromného 
partnera na 
projektovanie 
prevádzkovo 
efektívneho 
zariadenia

� možný konflikt medzi 
plánovaním a 
životným prostredím

� komplexnejšie 
kontrakty a dlhší 
proces výberu 
partnera ako pri BOT

� potreba vytvoriť 
kompetentnú kontrolu 
a monitorovanie 
výkonu SS

� náklady pri výbere 
nového partnera ak sa 
pôvodný ukáže ako 
nespôsobilý

� možná požiadavka na 
garancie pre 
poskytovateľov 
financovania

� zmena manažérskeho 
systému
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Spolupráca so súkromným sektorom
Typické formy štruktúr
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Typ schémy Hlavné črty Aplikovateľnosť Silné stránky Slabé stránky

� Koncesia � ako DBFO okrem 
toho, že 
súkromný 
partner pokrýva 
svoje náklady z 
poplatkov 
užívateľa

� zámerom je 
„platí, kto užíva“ 

� transfer rizika 
projektovania, 
výstavby a 
prevádzky

� výhodné pre 
projekty, ktoré 
poskytujú 
príležitosť pre 
zavedenie 
poplatkov užívateľa

� obzvlášť vhodné 
pre vodárenstvo,
odpadové 
hospodárstvo,
cestnú 
infraštruktúru a 
energetiku 

� ako pri DBFO plus

� uľahčuje 
implementáciu 
princípu „platí, 
kto užíva“

� zvyšuje mieru 
transferu rizika 
dopytu a 
podporuje tvorbu 
tržieb od tretích 
strán

� Ako DBFO plus

� nemusí byť politicky 
akceptovateľné

� vyžaduje efektívny 
manažment 
alternatív napr. 
alternatívne 
transportné cesty, 
možnosti likvidácie 
odpadu, atď.
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Spolupráca so súkromným sektorom
Východiská projektu revitalizácie MBPS
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Východiská k schéme zapojenia súkromného partnera v projekte revitalizácie MBPS:

- Ako sme uviedli, v praxi existuje mnoho variant schém zapojenia súkromného partnera. Konkrétna forma 
spolupráce je daná konkrétnymi podmienkami. 

- Schéma spolupráce so súkromným partnerom by mala byť jednoduchá a transparentná, avšak dostatočne 
motivačná na dosahovanie cieľov podobných ako má mesto Sereď, vzhľadom k tomu že revitalizácia a 
dlhodobá hospodárnosť prevádzky MBPS je „projekt“, ktorý:  

� nevyžaduje vybudovanie konkrétneho a rozsiahleho investičného celku

� aktíva sú už vybudované, a hoci potrebujú rekonštrukciu, prioritou je zabezpečenie efektívnej a odbornej 
prevádzky spolu s postupnou realizáciou potrebných investícií   

� je veľmi malý a „nezaplatí“ prípravu, nastavenie a zrealizovanie schémy veľkých a komplexných 
infraštruktúrnych projektov, ktorej realizácia môže potrvať aj 9-16 mesiacov

� je veľmi malý a pri vyšších nákladoch procesu a požiadavke na účasť v dlhodobom procese výberu 
partnera môže súkromných partnerov odrádzať   

� mesto Sereď nemá záujem úzko spolupracovať  pri operatívnom alebo strategickom riadení MBPS v 
oblasti výroby a rozvodu tepla a správy bytového fondu:

� teplárenstvo je regulované podnikanie s fixným ziskom, ktorý sa odvíja od regulačného príkonu, ktorý v 
prípade MBPS dlhodobo sústavne klesá a je veľmi nízky

� predimenzovaná a pritom zastaralá tepelná infraštruktúra, vysoké straty a neudržiavaná rozvodná sieť, 
zanedbané procesy a riadenie, zastaralé informačné systémy, žiadna voľná úverová kapacita MBPS 
vedúca k nedostatku zdrojov na investície čím je vážne ohrozená životaschopnosť dlhodobých projektov

� správa bytov je typická dlhodobou návratnosťou a nízkymi výnosmi; v prípade MBPS je vysoko stratová a 
vlastníci bytov odmietajú zvýšenie poplatkov za správu
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Spolupráca so súkromným sektorom
Požiadavky mesta smerom k budúcnosti MBPS
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Požiadavky mesta Sereď na súkromného partnera (SP) pri jeho prevádzke MBPS:

� SP prevezme zodpovednosť za komplexnú prevádzku tepelného hospodárstva, správy bytov a dodávky vody

� SP prevezme zodpovednosť za rozvojové aktivity v každej z kľúčových činností MBPS

� SP prehodnotí a dotiahne (napr. zrealizuje chýbajúce vyvolané investície) investíciu Geoterm, tak aby 
dosiahla optimálne prevádzkové a ekonomické parametre

� SP prevezme zodpovednosť za finančnú stabilitu MBPS v krátkodobom ale i dlhodobom horizonte, t.j. 
zabezpečí likviditu ako i solventnosť MBPS

� SP prevezme investičný úver a zabezpečí jeho amortizáciu v zmysle úverovej zmluvy 

� SP zabezpečí prevádzkovanie MBPS, tak aby sa mesto finančne nezúčastňovalo na financovaní investícií ale 
ani prevádzky MBPS

� SP prevezme riziko inkasa platieb resp. manažmentu cash flow MBPS

� SP zabezpečí, aby mesto inkasovalo výnos z hospodárenia MBPS  

� SP prevezme riziko dostupnosti, t.j. zabezpečenie dodávok tepla v zákonom vyžadovaných parametroch

� SP prevezme riziko dopytu, avšak mesto Sereď zmení koncepciu mesta pri zásobovaní teplom t.j. SP 
zodpovedá za dopyt po teple z CZT v meste Sereď

� SP prevezme prevádzkovanie správy bytov ako i dodávky vody 

� SP sa bude pri rozvoji MBPS snažiť dosahovať pozitívne externality v meste Sereď 
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Prenájom podniku
Výber správneho partnera začína definíciou podmienok. 
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- Vyhlásenie tendra na výber strategického partnera spoločnosti MBPS, ktorého výsledkom bude uzatvorenie
nasledovných zmlúv a víťazom :

� zmluvy o nájme, predmetom ktorej bude prenájom podstatnej časti nehnuteľného majetku
a hnuteľného majetku (hmotného investičného majetku) vo vlastníctve spoločnosti MBPS na obdobie 20
rokov

� zmluvy o postúpení / správe, kde bude správa obežného majetku vo vlastníctve spoločnosti

� zmluva o prevode pracovnoprávnych vzťahov týkajúcich sa všetkých súčasných zamestnancov
spoločnosti

- Navrhujeme zvážiť dvojkolový tender, v prvom kole v trvaní minimálne <.......> dní bude prebiehať
registrácia záujemcov a posudzovanie splnenia podmienok účasti a v druhom kole v trvaní minimálne
<........> dní budú záujemcom sprístupnené základné informácie a dokumenty týkajúce sa majetku
spoločnosti vrátane podmienok na základe ktorých záujemcovia predložia svoje ponuky.

- Podmienky pre uchádzača:

� záujemca nesmie byť pasívne legitimovaný v akomkoľvek súdnom alebo inom konaní

� skúsenosti osobné aj spoločnosti s prevádzkou tepelných rozvodov a reštrukturalizáciou v energetike

� záujemca nesmie byť v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky vyhlasovateľa súťaže a iných
štátnych inštitúcií (daňový úrad, sociálna poisťovňa...)

- Zábezpeka, dva typy:

� úhrade akýchkoľvek pohľadávok, vyplývajúcich vyhlasovateľovi voči záujemcovi z nájomnej zmluvy

� úhrade trov účasti záujemcu v ponukovom konaní (eliminácia šírenia informácii, len vážni záujemcovia).
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Povinnosti partnera
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� kontrolná a revízna činnosť (odborné prehliadky a skúšky) v zmysle platných predpisov

� pravidelná údržba a opravy; odstraňovanie havárií a vykonávanie opatrení na predchádzanie havarijným
stavom

� modernizácia a rekonštrukcia majetku po prerokovaní s prenajímateľom a v súlade so strategickým plánom,
energetickou koncepciou a rozvojovými zámermi mesta

� prenajímateľ má právo na vlastné náklady dať preskúmať účtovné knihy a záznamy nájomcu, súvisiace s
prenajatým majetkom prostredníctvom nezávislého audítora

� po ukončení nájomného vzahu všetky práva prechádzajú na prenajímateľa

� bude investovať do modernizácie a rekonštrukcie majektu spôsobom, že po ukončení platnosti zmluvy bude
kontinuálne zachovaná prevádzka

� predkladá návrhy ceny za teplo na schválenie na nasledujúci kalendárny rok

� prenajímateľ nemôže predať majetok prenajatý tretej strane bez súhlasu nájomcu počas celej doby nájmu

� zaväzuje sa poskytnúť na požiadanie prenajímateľovi všetky požadované informácie
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Prenájom podniku
Ponechať si kontrolu nad závažnými rozhodnutiami 
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- Pre kordináciu činností súvisiacich s prevádzkovaním majetku sa odporúča zriadiť komisu, zloženú zo
zástupcov mesta a nájomcu napr. štyria členovia za prenajímateľa a traja členovia za nájomcu.

- Členov komisie za prenajímateľa schvaľuje mestské zastupiteľstvo a budú sa riadiť príkaznou zmluvou. Do
ich výlučnej právomoci bude patriť sa vyjadrovať (návrhy predkladá nájomca) k:

� schvaľovanie plánu investícií na nadchádzajúci rok a zámer na päť rokov

� prerokovanie a vyjadrovanie sa k plánu opráv a údržby

� prerokovanie a vyjadrovanie sa k návrhu ceny tepla predkladaného nájomcom

� prerokovanie skutočnej ceny tepla za predchádzajúci rok tak i

� prerokovanie efektívnosti zrealizovaných investícií

- Inak nájomca je oprávnený vykonávať činnosti samostatne, a prenajímateľ (mesto) mu udeľuje defacto plnú
moc na právne úkony voči tretím osobám, s ktorými je nájomca oprávnený konať pri zabezpečení prevádzky
zariadenia.

- Nominácia členov nájomcu do orgánov MBPS.
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- Kritéria výberu sú protichodné, preto treba nájsť rovnováhu medzi výškou investície, výškou nájomného a
výškou ceny tepla.

- Navrhujeme zvážiť:

� Kvalitu podnikateľského zámeru a koncepciu rozvoja teplárenských aktivít (úsporu nákladov)

� Garancie a prístup k stanoveniu ceny za teplo

� Výšku investícií v € bez DPH

� Celkovú výšku finančného príjmu pre mesto

� Dodatočné prínosy k rozvoju mesta

� Riešenie pre správu bytov a garancie pokrytia možných rizík a strát


