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Dôvodová správa 
 
 

PREDMET:  Informácia o detailnom chronologickom zozname krokov, úkonov 
a iných činnostiach Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o zabezpečení verejného osvetlenia na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonaných od 
1.12.2014 do 31.12.2016 a od 1.1.2017. 

 
Všetky predchádzajúce materiály zo zasadnutí mestského zastupiteľstva sú verejne dostupné 
na webovej stránke http://www.bratislava.sk/informacie-a-uznesenia/ds-
11007222/p1=11082243, predkladaný materiál obsahuje aktuálne informácie ku dňu 
30.03.2017 k danej problematike. 
 
Postup zadávania zákazky „Dodávka služby svietenia na stanovenej úrovni 
poskytovania služieb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave“ 
 
 
História vzniku potreby zadania zákazky: 
 
08.11.1996 - bola so spoločnosťou Siemens, s.r.o. (ďalej len „Siemens“), ako výsledok 
verejného obstarávania, uzavretá hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len 
„HM SR BA“) Zmluva o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave (ďalej len 
„pôvodná zmluva“), prostredníctvom ktorej bola až do roku 2016 (t.j. počas cca 20 rokov) 
zabezpečovaná zákonom uložená povinnosť HM BA SR podľa § 6a ods. 2 písm. g) zákona 
č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, t.j. zabezpečovať verejné 
osvetlenie, najmä budovanie a údržbu siete osvetlenia ulíc a iných verejných priestranstiev. 
Pozn.: Pôvodná zmluva bola koncipovaná tak, že HM BA SR bolo povinné na prevod 
zariadenia, ktorý predstavoval prevod práva prevádzkovania osvetľovacích zariadení, 
ktoré sa nachádzali vo vlastníctve HM SR BA na Siemens, s.r.o. ku dňu platnosti 
pôvodnej zmluvy a po dobu jej platnosti (t. j. týkala sa táto povinnosť aj 
novovybudovaných zariadení). Prevod všetkých zariadení tvoriacich infraštruktúru 
verejného osvetlenia bolo možné uskutočniť po ukončení platnosti pôvodnej zmluvy 
(31.12.2016). 
 
Roky 1996 až 2016 – bolo uzavretých celkom 33 dodatkov k pôvodnej zmluve. 
 
1. 1. 2004 –uskutočnila sa posledná inventarizácia stavu infraštruktúry verejného osvetlenia. 
 
2. polrok 2015 – identifikácia potreby zadávania zákazky na základe inventarizácie 
existujúcich zmluvných vzťahov a ich prvotnej internej analýzy kapacitami magistrátu. 
 
- komunikácia so zmluvným partnerom týkajúca sa aktualizácie stavu infraštruktúry 
a návrhov pri zabezpečovaní služby po ukončení zmluvy vrátane spôsobu a nárokov na 
organizáciu a zabezpečenie odovzdania a prevzatia zariadení, ktoré prevádzkoval zmluvný 
partner. 
 
Február 2016 – na základe interných informácií o stave verejného osvetlenia sme dospeli 
k rozhodnutiu využiť služby zmluvného partnera mesta pre objektivizáciu získaných 
informácií a ich doplnenie.  
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Apríl 2016 – príprava procesu posudzovania stavu verejného osvetlenia externým partnerom. 
 
 
Máj až september 2016 – realizácia projektu „Posúdenie stavu verejného osvetlenia“. 
 – posúdenie plnenia povinností vyplývajúcich z pôvodnej zmluvy a návrh postupu z hľadiska 
existujúceho právneho stavu spracované externým subjektom so záverom že ďalším 
rozširovaním pôvodnej zmluvy, resp. uzatváraním nových dodatkov rozširujúcich  pôvodný 
predmet plnenia podľa zmluvy o nové plnenia by došlo k porušeniu základných princípom 
verejného obstarávania, a zároveň k porušeniu povinnosti verejného obstarávateľa uzatvoriť 
zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní, čím by sa verejný obstarávateľ vystavil riziku 
sankcií podľa zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko neboli naplnené zákonné dôvody na 
ďalšie zmeny pôvodnej zmluvy.  
 
Máj až september 2016 – analýza technického stavu zariadení, prostredníctvom ktorých bolo 
prevádzkované verejné osvetlenie nezávislým subjektom. 
 
Október 2016  - verejná prezentácia stavu a potrieb infraštruktúry verejného osvetlenia pre 
poslancov mestského zastupiteľstva  na základe spracovanej analýzy. 
 
Október 2016 – rozhodnutie o spôsobe dosiahnutia účelu pripravovanej zákazky 
spočívajúceho v zabezpečení verejnej služby  na základe výsledkov uskutočnenej analýzy 
technického stavu, právnej analýzy plnenia a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu  
a skutočnosti, že vtedy aktuálne riešenie riadenia verejného osvetlenia je riešením vo 
vlastníctve pôvodného dodávateľa.  
 
Postup zadania zákazky: 
 
November 2016 – dodanie znaleckého posudku vo veci zistenia oprávnenosti použitia 
priameho rokovacieho konania vo vzťahu k možnému nahradeniu existujúceho technického 
riešenia riadenia verejného osvetlenia iným zodpovedajúcim riešením so zameraním na 
existenciu hospodárskej súťaže pri zabezpečení definovaného účelu zadávania zákazky.  
- odôvodnenie: Súdny znalec na základe vykonaného skúmania dospel k záveru, že pri 
zohľadnení technologického hľadiska je možné v rámci dosiahnutia definovaného účelu 
zadávania zákazky úspešne realizovať projekt iba s využitím systému Siemens SLM 
Lightning ako jediného systému spĺňajúceho všetky kritické technologické kritériá.  
 
November – december 2016 – spustenie procesu zadávania zákazky priamym rokovacím 
konaním a odoslaná výzva na rokovanie spoločnosti Siemens, s.r.o. 
Odôvodnenie: V zmysle § 6a ods. 2 písm. g) zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave je hlavnému mestu uložená povinnosť zabezpečovať verejné 
osvetlenie, najmä budovanie a údržbu siete osvetlenia ulíc a iných verejných priestranstiev. 
Na zabezpečenie zákonnej povinnosti bola v roku 1996 uzavretá zmluva so spoločnosťou 
Siemens, s.r.o., ktorá končí v roku 2016. Na základe pôvodnej zmluvy je zariadenie 
zabezpečujúce verejné osvetlenie odovzdané počas jej trvania aktuálnemu dodávateľovi, ktorý 
zabezpečuje celý systém riadenia verejného osvetlenia v Bratislave. K spätnému prevodu 
zariadenia môže dôjsť až po ukončení zmluvy, pričom inventarizácia stavu majetku a jeho 
protokolárny prevod vyžaduje podľa skúseností z roku 1996 cca 10 až 12 mesiacov, počas 
ktorých je však mesto povinné zabezpečiť službu všeobecného záujmu. Na základe 
komunikácie s dodávateľom bolo identifikované technické riešenie riadenia verejného 
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osvetlenia, ktorého súčasťou je aj riadiaci informačný systém. Na riešenie opísaného stavu, 
verejný obstarávateľ určil účel zadávania tejto zákazky, ktorým je kontinuálne zabezpečenie 
verejnej služby osvetlenia mesta, vychádzajúce z existujúceho technického riešenia, ku 
ktorému z dôvodu jednoznačnosti verejný obstarávateľ dal vyhotoviť znalecký posudok 
súdnym znalcom, vo vzťahu k možnému nahradeniu existujúceho technického riešenia iným 
zodpovedajúcim riešením so zameraním na existenciu hospodárskej súťaže pri zabezpečení 
definovaného účelu zadávania zákazky.  
 
8.12.2016 - bolo odoslané Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Oznámenie o dobrovoľnej 
transparentnosti ex ante 
 
10.12.2016 – zverejnené oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante v Dodatku 
Vestníka Európskej únie pod značkou 2016/S 239-436068. 
 
13.12.2016 - zverejnené oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 242/2016. 
 
24.12.2016 - uplynula jedenásťdňová lehota podľa § 56 ods. 9 ZVO, v ktorej boli subjekty 
oprávnené podať námietku proti zámeru uzavrieť zmluvu. V tejto lehote námietky podané 
neboli. 
 
27.12.2016 - uzavretie a zverejnenie Zmluvy o úrovni poskytovania služieb. 
 
28.12.2016 – január 2017 – komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie v súvislosti 
s administratívnymi úkonmi 
 


