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       Hlavné mesto SR Bratislava 

       Primaciálne nám. 1 

       P. O. BOX 192 

       814 99 Bratislava I 

 

       Bratislava, 6. 7. 2017 

 

VEC: Žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Identifikačné údaje žiadateľa:  

 

Ing. Martin Borguľa 

Chorvátska 2 

811 08 Bratislava 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

 

Hlavné mesto SR Bratislava 

Primaciálne nám. 1 

P. O. BOX 192 

814 99 Bratislava I 

 

Označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje: 

 

Názov predmetu zákazky:   Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 

 

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie plnenia verejnej 

služby verejného osvetlenia v Hlavnom meste SR 

Bratislave prostredníctvom jeho modernizácie, prevádzky 

a údržby s cieľom zníženia investičného dlhu na 

infraštruktúre verejného osvetlenia prostredníctvom 

investícií do jej modernizácie a rekonštrukcie, zníženie 

energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia ako 

príspevok k zníženiu emisií CO2 v hlavnom meste, 

vytvorenie technických predpokladov na poskytovanie 

nových, inteligentných služieb pre obyvateľov mesta 

(Smart City) vrátane vybudovania a prevádzky 

komunikačnej siete umožňujúcej zabezpečenie týchto 

inteligentných služieb. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  143 697 471,00 EUR bez DPH 

 

Oznámenie o vyhlásení VO: Vestník ÚVO č. 106/2017 zo dňa 30.05.2017, značka: 

7663 - MSS  

 Úrad pre vydávanie publikácii Európskej únie  č. 2017/S 

101-201943 zo dňa 27.05.2017 
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Označenie porušenia postupu: Žiadosť o nápravu osoby, ktorej práva alebo právom 

chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom 

verejného obstarávateľa proti podmienkam uvedeným v 

súťažných podkladoch, v súťažných podmienkach alebo 

v iných dokumentoch poskytnutých verejným 

obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk podľa       

§ 164 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov: 

 

Verejný obstarávateľ – Hlavné mesto SR Bratislava vyhlásil civilnú zákazku na poskytnutie 

služby:  Zabezpečenie verejného osvetlenia postupom verejnej súťaže.  

 

Predpokladaná hodnota tejto zákazky je 143 697 471,00 EUR bez DPH.  

 

Zmluva o prevádzke systému verejného osvetlenia, ktorá je súčasťou súťažných podkladov sa 

má uzatvoriť na 20 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy s možnosťou predĺženia o ďalších 12 

kalendárnych mesiacov – opcia. V oznámení v bode II.2.11) Informácie o opciách Oznámenia 

o vyhlásení verejného obstarávania je uvedené, že opcia nie je, čo je v rozpore so súťažnými 

podkladmi – návrhom zmluvy, ktorá v bode 7.2 opciu uvádza a teda aj pripúšťa. Uvedená 

skutočnosť je v rozpore s princípom transparentnosti a teda aj zákonom o verejnom 

obstarávaní, keďže nie je zrejmé na aké dlhé obdobie sa nakoniec zákazka uzatvorí.  

 

Verejnému obstarávateľovi je v súlade s § 6a ods. 2, písm. g) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov „ vyhradené zabezpečovať verejné 

osvetlenie, najmä budovanie a údržbu siete osvetlenia ulíc a iných verejných priestranstiev.“ 

 

Predmetom zákazky podľa bodu 2.3 Stručný opis predmetu zákazky súťažných podkladov je: 

„zabezpečenie plnenia verejnej služby verejného osvetlenia v hlavnom meste prostredníctvom 

modernizácie, prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia s cieľom zníženia investičného 

dlhu historicky vzniknutého na infraštruktúre sústavy verejného osvetlenia, prostredníctvom 

operatívneho zabezpečenia investícií do jej modernizácie a rekonštrukcie, zníženie energetickej 

náročnosti sústavy verejného osvetlenia ako príspevok k zníženiu emisií CO2 v hlavnom meste, 

vytvorenie technických predpokladov na poskytovanie nových, inteligentných služieb pre 

obyvateľov mesta (Smart City) vrátane vybudovania a prevádzky komunikačnej siete 

umožňujúcej zabezpečenie týchto inteligentných služieb. Zákazka sa vzťahuje výlučne na 

zariadenia sústavy verejného osvetlenia, ktorá je aktuálne vo vlastníctve a v správe verejného 

obstarávateľa a netýka sa zariadení verejného osvetlenia, ktoré nie sú vo vlastníctve verejného 

obstarávateľa.“ 

 

Z predmetu zákazky, ako i ustanovení návrhu zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov 

jednoznačne vyplýva, že verejný obstarávateľ – hlavné mesto SR Bratislava prenáša časť 

svojich oprávnení a povinností v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2, písm. g) zákona č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na súkromný 

hospodársky subjekt, t.j. na úspešného uchádzača. Z citovanej právnej úpravy expressis verbis 

nevyplýva, že by verejný obstarávateľ nemohol preniesť časť svojich oprávnení a povinností 

na súkromný subjekt. V každom prípade však môže tak urobiť len na základe koncesie, čo 

znamená, že predmetom zákazky nie je poskytovanie služby, ale koncesia na službu.   



 

3 

 

 

Koncesná zmluva je zmluvným typom verejno-súkromného partnerstva. Koncesiu môže 

uzatvoriť ako vo veci samej verejný obstarávateľ na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Hlavné mesto SR Bratislava je teda oprávneným subjektom uzatvoriť takúto zmluvu na základe 

zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Koncesia na služby je upravená v ustanovení § 4 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 

nasledovne: „Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na poskytnutie služby 

s tým rozdielom, že protiplnením za služby, ktoré sa majú poskytnúť, je buď právo využívať 

poskytované služby na dohodnutý čas alebo je toto právo spojené s peňažným plnením.“ 

 

Z ustanovení Zmluvy o prevádzke systému verejného osvetlenia, ktorá je súčasťou súťažných 

podkladov vyplýva, že verejný obstarávateľ na dobu účinnosti zmluvy odovzdá verejnému 

obstarávateľovi sústavu verejného osvetlenia (majetok) úspešnému uchádzačovi.  

 

Podľa § 11 ods. 5, písm. d) zákona č. 377/1990 Zb. mestskému zastupiteľstvu je vyhradené 

určovať pravidlá nakladania s majetkom Bratislavy a so štátnym majetkom prenechaným 

Bratislave a schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať 

hospodárenie s ním. 

 

Podľa čl. 80 ods. 2 písm. y) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje  koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na 

poskytnutie služby uzatvorené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Vzhľadom na uvedené máme za to, že predmetná dokumentácia verejného obstarávania – 

oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady mali byť predmetom 

schvaľovania mestského zastupiteľstva ešte pred vyhlásením verejného obstarávania, 

nakoľko zmluvu s úspešným uchádzačom nie je možné uzatvoriť v zmysle § 56 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní v rozpore so súťažnými podkladmi a predloženou ponukou 

úspešného uchádzača a rovnako máme za to, že predmetná zákazka mala byť zadávaná ako 

koncesia, čím konal verejný obstarávateľ v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.   

 

Na podporu nášho záveru uvádzame, že okrem hlavného mesta SR Bratislavy boli vyhlásené aj 

ďalšie verejné obstarávania na zabezpečenie verejného osvetlenia, t.j. zadávané verejným 

obstarávateľom: Mesto Košice a Mesto Pezinok, ktorí tieto zákazky zadávajú ako koncesiu.  

 

Okrem hore uvedených pochybení zákona o verejnom obstarávaní ďalej uvádzame, že aj keby 

tvrdil verejný obstarávateľ, že nebol povinný uzatvoriť koncesiu na služby, v žiadnom prípade 

nemal postupovať tak, ako postupoval, t.z., že vyhlásiť verejné obstarávanie na poskytnutie 

služby.  

 

Ustanovenie § 30 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní stanovuje, že „zákazka, ktorej 

predmetom je uskutočnenie stavebných prác a dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác 

a poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru a poskytnutie služby 

sa zadáva použitím postupu platného pre hlavný predmet zákazky.“ 
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Z ustanovenia § 30 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že „zákazka zahŕňajúca 

službu uvedenú v prílohe č. 1 a inú službu a zákazka zahŕňajúca službu a tovar sa zadáva 

podľa pravidiel platných pre tú časť predmetu zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je 

najvyššia.“ 

 

Z predloženého návrhu výpočtu ceny zákazky, ktorý je obsiahnutý v súťažných podkladoch 

vyplýva, že najvyššiu hodnotu zákazky a hlavným predmetom zákazky bude zložka - cena energií 

– t.j. cena za dodanú elektrickú energiu.  

 

S poukazom na ustanovenie § 30 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní platí, že aj 

v prípade, že by verejný obstarávateľ nemusel zadať zákazku ako koncesiu na služby, musí 

dospieť k záveru, že zákazka mala byť zadávaná ako zákazka na dodanie tovaru s poukazom na 

ustanovenie § 30 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.     

 

Z dôvodu tohto závažného pochybenia sa napríklad subjekty dodávajúce elektrinu nemuseli ani 

dozvedieť o tomto verejnom obstarávaní, nakoľko ani v opise predmetu zákazky a ani 

v hlavných kódoch CPV nie je ani zmienka o obstarávaní elektrickej energie, ktorá môže tvoriť 

až 90 % predpokladanej hodnoty zákazky.  

 

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu: 

 

Vzhľadom na hore uvedené porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ako i skutočnosť, že 

tieto porušenia mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a nie je už možné vykonať 

nápravu, žiadame zrušiť verejné obstarávanie na predmet zákazky: Zabezpečenie verejného 

osvetlenia v Bratislave.  

 

 

S úctou  

 

 

                 Ing. Martin Borguľa 

                     mestský poslanec 

  

 


