
Zmluva na zabezpečenie 

prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina 

č. 7/2021 

 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva") 

 

Čl. I.  ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:  

 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.  

 

Sídlo:      Kvačalova 2, 011 40 Žilina 

Zástupca vo veciach zmluvných :   Ing. Ján Barienčík , PhD. 

Zástupca vo veciach technických:  Ing. Henrich Varecha, PhD. 

IČO:      36007099 

DIČ:      2020447583 

IČ DPH:     SK2020447583 

Bankové spojenie:         Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:                     SK78 0200 0000 0027 2107 1158 

SWIFT:     SUBASKBX 

Kontaktný email:    henrich.varecha@dpmz.sk   

       jan.bariencik@dpmz.sk  

Telefónne číslo:    +421 908 979 119; +421 41 566 01 13 

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ: 

 

ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.  

Sídlo:                              Račianska 162, 831 54 Bratislava  

Zástupca vo veciach zmluvných:          Ing. Marián Borodáč, predseda predstavenstva  

Zástupca vo veciach technických:          Ondrej Kredatus, stavbyvedúci   

IČO:                                                       31322999            

IČ DPH:                                    SK2020447946 

OR:                                                Okresného súdu Bratislava I, 

                                                                Oddiel. Sa, Vložka číslo: 3421/B                                           

Bankové spojenie:                                  Tatra banka a. s.         

IBAN:                                        SK93 1100 0000 0026 2602 4249                    

SWIFT:                        TATRSKBX  

Kontaktný email:            elzaza@elza.sk 

Telefónne číslo:           +421 41 5624 774 

 

(ďalej ako „poskytovateľ“) 

(ďalej objednávateľ a poskytovateľ spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

mailto:henrich.varecha@dpmz.sk
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Čl. II. PREAMBULA 

 

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 

korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú 

prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a  vyžadujú od svojich vlastných 

zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 

Čl. III. PREDMET  ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie služobnej prevádzky a údržby sústavy 

verejného osvetlenia v meste Žilina (ďalej ako „verejné osvetlenie“ alebo aj ako „VO“) 

v rozsahu v zmysle prílohy č. 7 tejto Zmluvy, ktorá je vo vlastníctve alebo užívaní 

objednávateľa, mimo dodávky elektrickej energie potrebnej na prevádzku VO, 

s garantovanou funkčnosťou v súlade s platnými technickými normami a súvisiacou 

platnou legislatívou, pričom služobnou prevádzkou a údržbou sa rozumejú aj všetky 

prípravné a stavebno-montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu Zmluvy. 

Popis súčasného stavu a technického rozsahu sústavy VO je uvedený v prílohe č. 7 tejto 

Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje v priebehu trvania tejto Zmluvy zabezpečovať 

služobnú prevádzku a údržbu všetkých svetelných bodov, ako súčastí VO, t.j. aj tých, 

ktoré do sústavy VO pribudnú v priebehu trvania Zmluvy. 

 

2. VO je zabezpečované formou viacerých druhov svetelných bodov, a to v zmysle prílohy 

č. 7 tejto Zmluvy. 

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby podľa tejto Zmluvy s odbornou 

starostlivosťou, v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, v súlade s platnými 

právnymi predpismi, pričom rozsah služieb ako predmet Zmluvy je podrobne určený 

prílohou č. 1 - Rozsah činností služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného 

osvetlenia, v rámci ktorej sú definované záväzné podmienky ich realizácie, práva 

a povinnosti zmluvných strán, a to všetko v zmysle obsahu príloh č. 1 – 11 k tejto 

Zmluve. 

 

4. Poskytovateľ je oprávnený použiť na splnenie predmetu Zmluvy subdodávateľov. 

Zoznam subdodávateľov poskytovateľa, vrátane ich podielu na objeme prác, v prípade, 

ak v čase uzatvorenia Zmluvy má poskytovateľ vedomosť o využití subdodávateľa, resp. 

subdodávateľov, tvorí prílohu tejto Zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej doby 

realizácie predmetu Zmluvy spĺňať podmienky § 41 ods. 1  zákona č. 343/2015 Z. z. 

v platnom znení. V prípade, ak poskytovateľ v priebehu trvania Zmluvy uzatvorí 

akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie predmetu Zmluvy 

a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je poskytovateľ 

povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena 

subdodávateľa, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane 

jeho identifikačných údajov a zmluvu, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú 

v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy.  

 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa prevádzkovanie a údržbu sústavy 

VO za podmienok a v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve a všetkých jej prílohách 



vyplývajúcich zo súťažných podkladov ako podkladov pre spracovanie cenovej ponuky 

do súťaže o uzavretie tejto Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje prevádzkovať a udržiavať vo vlastnom mene, na svoj účet a na 

vlastné nebezpečenstvo sústavu VO v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave a to počas 

doby trvania Zmluvy. 

7. Počas prevádzkovania je poskytovateľ povinný zabezpečiť stav, kedy maximálne možné 

množstvo svetelných bodov, ktoré nebudú v aktívnej prevádzke, je 184 svetelných bodov 

(zodpovedá cca 98 % svietivosti sústavy verejného osvetlenia) a maximálne množstvo 

svetelných bodov na jednej ulici, ktoré  nebudú v prevádzke, sú 3 svetelné body. 

Výnimkou sú prípady, keď dôjde k poškodeniu sústavy verejného osvetlenia v dôsledku 

zásahu vyššej moci alebo mimoriadnej udalosti, ktorú nespôsobil poskytovateľ, ktorú 

nebolo možné predvídať ani jej zabrániť s použitím dostupnej technológie (ide hlavne o 

škody vzniknuté – záplavami, požiarmi, prírodnými katastrofami, demonštráciami, 

vojnovými udalosťami a pod.), zlyhaním energetických zariadení, ktoré nie sú 

predmetom tejto Zmluvy.  

 

8. Poskytovateľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto 

Zmluvou v zmysle všetkých jej príloh ako neoddeliteľných súčastí tejto Zmluvy a  že sú 

mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné poskytnutie služieb v zmysle 

tejto Zmluvy vrátane všetkých jej príloh tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej 

odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase 

predloženia súťažnej ponuky poskytovateľa. 

 

9. Poskytovateľ na služby v zmysle tejto Zmluvy a jej príloh poskytuje záručné doby 

v zmysle čl. XII bod 7 tejto Zmluvy. 

 

10. Pre potreby tejto Zmluvy vrátane jej príloh a pre zabezpečenie jednoznačnosti výkladu sa 

definujú pojmy použité v tejto Zmluve vrátane jej príloh nasledovne: 

 

Pojem Definícia 

Svietidlo 

Zariadenie, ktoré rozdeľuje, filtruje alebo mení svetlo 

vyžarované z jedného alebo niekoľkých svetelných 

zdrojov a ktoré okrem samotných svetelných zdrojov 

obsahuje všetky časti potrebné na upevnenie a ochranu 

svetelných zdrojov a ak je to potrebné, aj pomocné obvody 

spolu s prostriedkami pre ich pripojenie na elektrické 

napájanie. Svietidlá sú pre účely plnenia predmetu tejto 

Zmluvy ďalej kategorizované v prílohe č. 8 - 

Aplikovateľné prvky sústavy verejného osvetlenia 

Osvetľovací stožiar 

Podpera jedného alebo viacerých svietidiel skladajúca sa 

z jedného alebo viacerých dielcov: drieku, prípadne 

nadstavca a výložníka, neplatí pre trakčné a distribučné 

stožiare, neplatí pre iné spôsoby uchytenia svietidiel ako 

sú lanové prevesy, fasádne výložníky atď.  Stožiare sú pre 

účely plnenia predmetu tejto Zmluvy ďalej kategorizované 

v prílohe č. 8 - Aplikovateľné prvky sústavy verejného 

osvetlenia 



 

Výložník 

Súčasť, ktorá má držať svietidlo v určitej vzdialenosti od 

okraja osvetľovanej komunikácie a s určitým uhlom 

sklonu k vodorovnej rovine. Môže byť uchytený na 

osvetľovací, trakčný alebo distribučný stožiar, zvislú stenu 

(fasádu) alebo inú nosnú podperu. Môže mať, jedno 

rameno alebo viacero ramien. Výložníky sú pre účely 

plnenia predmetu tejto Zmluvy ďalej kategorizované v 

prílohe č. 8 - Aplikovateľné prvky sústavy verejného 

osvetlenia 

Svetelný bod 
Svietidlo, časť zariadenia verejného osvetlenia s jedným 

svetelným zdrojom. 

Svetelné miesto 

Sústava jedného alebo viacerých svietidiel umiestnená na 

jednom podpernom bode, čo môže byť osvetľovací alebo 

iný stožiar, rameno na stenu alebo samotné svietidlo 

nainštalované pomocou kotviaceho prvku na stene, strope, 

zemi alebo závese. 

Svetelný zdroj 

Časť svietidla, ktorá po pripojení napájacieho napätia 

emituje svetlo. Do svietidla sa pripája buď pomocou 

štandardizovanej pätice – platí najmä pre výbojkové 

zdroje, žiarovky a žiarivky (napr. E27, E40, GU10, G9, 

GU4) alebo iným spôsobom uchytenia definovaným 

výrobcom svietidla – platí najmä pre LED moduly, ktoré 

nepatria do skupiny tzv. retrofitov aplikovateľných do 

štandardizovanej pätice. 

Dizajn svietidla 

Dizajn svietidla predstavuje súbor estetických parametrov 

svietidla ako výtvarné prevedenie v zmysle: tvaru, farby, 

spôsobu osvetlenia objektov a priestorov, spôsobu 

umiestnenia v priestore na stĺpe alebo 

výložníku/výložníkoch. Stĺp a výložník/y sú nedielnou 

súčasťou dizajnu svietidla v historickej zóne mesta a musia 

byť posudzované spolu so svietidlom. 

 

Rozvádzač verejného 

osvetlenia 

(RVO) 

Zariadenie predstavujúce kombináciu jedného alebo 

niekoľkých nízkonapäťových spínacích prístrojov spolu s 

pridruženým riadiacim, meracím, signalizačným, 

ochranným, regulačným zariadením atď., vrátane všetkých 

vnútorných elektrických a mechanických spojov 

a konštrukčných častí, určené na distribúciu elektrickej 

energie do koncových obvodov verejného osvetlenia. Je 

miestom odberu elektrickej energie označeným príslušným 

identifikačným číslom (EIC). Rozvádzač musí byť 

vybavený konštrukčnou dokumentáciou vo vytlačenej 

forme umiestnenou priamo v rozvádzači a v elektronickej 

forme vo formáte *.dwg umiestnenou u objednávateľa. 

Súčasťou rozvádzača je aj jeho platná revízia v zmysle 

platnej legislatívy. RVO sú pre účely plnenia predmetu 

tejto Zmluvy ďalej kategorizované v prílohe č. 8 - 

Aplikovateľné prvky sústavy verejného osvetlenia 

Plán služobnej 

prevádzky a 

údržby sústavy 

verejného 

osvetlenia (VO) 

Súbor naplánovaných úkonov poskytovateľa definovaných 

okrem iného v prílohe č. 10 – Plán údržby a prevádzky 

sústavy verejného osvetlenia tak, aby boli splnené 

požiadavky definované v prílohe č. 2 - Riadna údržba 



Sústava verejného 

osvetlenia (VO) 

Súbor všetkých zariadení a súčastí osvetlenia vrátane 

svetelných zdrojov, svietidiel, osvetľovacích stožiarov a 

výložníkov, rozvádzačov verejného osvetlenia, koncových 

obvodov verejného osvetlenia, napájacích vedení 

osvetlenia a rozvádzačov verejného osvetlenia, riadiacich 

a komunikačných systémov, atď., ktoré sú vo vlastníctve 

alebo užívaní objednávateľa a sú predmetom služobnej 

prevádzky a údržby podľa tejto Zmluvy. 

Dodatkové 

zariadenia 

Technické zariadenia, ktoré sú napojené na odberné miesta 

pre zariadenia sústavy verejného osvetlenia, napr. 

dodatkové slávnostné osvetlenie, kamery, merače 

rýchlosti, informačné tabule, osvetlenie zastávok MHD, 

výdajné automaty cestovných lístkov, reklamné stavby 

alebo ekvivalentné zariadenia obdobného významu a 

funkcie určené objednávateľom . 

Úroveň svietivosti 

Bezporuchový stav sústavy verejného osvetlenia vyjadrený 

podielom počtu bezporuchových svetelných miest 

zabezpečujúcich svoju funkciu podľa platných noriem, 

predpisov a požiadaviek objednávateľa a aktuálneho 

celkového počtu svetelných miest v sústave verejného 

osvetlenia. 

STN, EN, TNI 

CEN/TR 

Skratky pre: Slovenská technická norma, Európska norma, 

Technická normalizačná informácia 

Komunikácia alebo 

priestor triedy 

M,C, P 

Triedy osvetlenia sú definované normou TNI CEN/TR 

13201-1. Podľa tejto normy sú roztriedené komunikácie a 

priestory do jednotlivých tried osvetlenia. 

 

Služobná prevádzka 

a údržba 

(správa) 

Súhrn práv a povinností poskytovateľa k sústave verejného 

osvetlenia v rozsahu podľa týchto súťažných podkladov, 

ktoré sú vykonávané na základe prístupu poskytovateľa k 

zariadeniam verejného osvetlenia, za účelom poskytnutia 

služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného 

osvetlenia. Vlastnícke a iné práva objednávateľa k 

zariadeniam verejného osvetlenia alebo jeho pôvodným 

častiam, vrátane dodaných a inštalovaných nových súčastí 

sústavy verejného osvetlenia, nie sú ich prenechaním do 

služobnej prevádzky dotknuté. 

Riadna údržba 

Vykonanie pravidelných úkonov zameraných na 

zabezpečenie správneho fungovania sústavy verejného 

osvetlenia uvedených v prílohe č. 2 - Riadna údržba tejto 

Zmluvy, jej prevádzku, údržbu, opravy, ktoré sú 

následkami jej bežného opotrebenia, používania a/alebo 

straty obvyklej životnosti. Patrí sem najmä výmena 

špecifických súčiastok, pre ktoré sa predpokladá 

pravidelná výmena ako svetelné zdroje, poistky a pod. 

Dispečing sústavy 

verejného 

osvetlenia 

Súbor služieb a sústavy softvéru a hardvéru nainštalované 

v dotknutých zariadeniach tak, aby bolo možné vykonávať 

Dispečing sústavy verejného osvetlenia, tak ako je 

definované v prílohe č. 6 - Dispečing sústavy verejného 

osvetlenia   

LC modul 

Elektronické zariadenie určené na komunikáciu medzi 

RVO s nainštalovaným systémom riadenia a svietidlom s 

podrobnou špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 8 - 

Aplikovateľné prvky sústavy verejného osvetlenia 

 



Čl. IV.  ČAS a SPÔSOB PLNENIA 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa tejto Zmluvy objednávateľovi 

priebežne pravidelne počas celej doby trvania Zmluvy, pri zohľadnení všetkých 

podmienok podľa tejto Zmluvy, tak aby bola zabezpečená riadna a funkčná prevádzka 

VO, pričom poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať časový harmonogram aktívnej 

prevádzky verejného osvetlenia, ktorý je prílohou č. 4 tejto Zmluvy. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa 

o akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu Zmluvy 

a ktorá by mala vplyv na riadnu prevádzku a fungovanie VO. Uvedená povinnosť sa 

vzťahuje aj na objednávateľa. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť stanovenú dobu svietenia, aplikáciu podmienok 

zmeny intenzity osvetlenia a aplikáciu modelov stmievania všade, kde to je technicky 

možné podľa prílohy č. 4 – Časový harmonogram aktívnej prevádzky verejného 

osvetlenia. Ak objednávateľ zmení resp. upraví časový harmonogram aktívnej prevádzky 

verejného osvetlenia, oboznámi o tejto skutočnosti poskytovateľa a ten zahrnie zmenený 

resp. upravený harmonogram do aktívnej prevádzky verejného osvetlenia najneskôr do 

30 dní od doručenia nového harmonogramu. 

4. Poskytovateľ je povinný odovzdávať všetky vyžiadané údaje v dokumentoch doručených 

v elektronickej forme v bežnom formáte súborov (napr. textové údaje – doc, pdf,  

tabuľkové údaje -xls, výkresy technickej dokumentácie -dwg,..) bez obmedzenia ich 

editovateľnosti. V prípade, ak je poskytovateľ povinný niektorú dokumentáciu v zmysle 

Zmluvy odovzdať aj v tlačenej podobe, musí byť obsah elektronickej formy 

dokumentácie zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme. Akákoľvek 

dokumentácia vypracovaná poskytovateľom podľa tejto Zmluvy, resp. v súvislosti 

s vykonávaním predmetu tejto Zmluvy musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. 

Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, je poskytovateľ povinný odovzdávať dokumentáciu 

v elektronickej forme, a to elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú 

v záhlaví Zmluvy na strane objednávateľa. Typ a formát vyžiadaného súboru je 

poskytovateľ povinný vopred elektronicky odsúhlasiť s objednávateľom. 

 

 

Čl. V.  CENA 

 

1. Cena je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle prílohy č. 9  - Cenová ponuka.  

 

2. Cena je uvedená bez DPH, pričom je vyčíslená aj DPH v súlade s platnou právnou 

úpravou Slovenskej republiky a cena spolu.  Cena sa bude  účtovať podľa platnej 

právnej úpravy v Slovenskej republike (Zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení 

neskorších predpisov) v danom roku trvania tejto Zmluvy. Dojednaná cena sa môže v 

súvislosti s prípadnou zmenou právnej úpravy týkajúcej sa DPH vyplývajúcou zo 

zmeny zákona meniť. 

 

3. Akékoľvek zmeny ceny v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny predmetu Zmluvy 

musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami a v súlade so Zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, 



prípadné omyly poskytovateľa v kalkulácii ceny nedávajú poskytovateľovi právo na 

zmenu dohodnutej pevnej ceny. 

 

4. V dohodnutej cene za predmet Zmluvy sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie 

výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého predmetu Zmluvy, 

vrátane drobného spotrebného materiálu.  

 

 

ČL. VI.  PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii za skutočne vykonané práce  

a dodané materiály v súlade s Čl. V tejto Zmluvy. Faktúry-daňové doklady budú 

vystavené a doručené objednávateľovi v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia 

príslušného mesiaca poštou. Vo faktúre je poskytovateľ povinný vždy uviesť jednotlivé 

položky tvoriace cenu vychádzajúce zo skutočne vykonaných prác a dodaných 

materiálov v súlade s Čl. V tejto Zmluvy. Splatnosť uvedených faktúr je dohodnutá na 

30 kalendárnych dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  

 

2. Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. 

z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči poskytovateľovi 

oproti pohľadávke poskytovateľa na zaplatenie ceny podľa Čl. V. 

 

3. Údaje na faktúrach musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej Zmluve a s 

platnými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané 

náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. V takom 

prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

4. Faktúra musí obsahovať nasledovné údaje v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a so Zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH 

v znení neskorších predpisov :  

 

a) obchodné meno, sídlo, IČO  IČ DPH zmluvných strán,  

b) číslo faktúry a číslo Zmluvy,  

c) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, deň zdaniteľného plnenia,  

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,  

e) fakturovanú sumu bez DPH, DPH, cenu vrátane DPH,  

f) pečiatku a podpis oprávnenej osoby,  

g) položkovitý rozpis súm, tvoriacich cenu vychádzajúcich zo skutočne vykonaných 

prác a dodaných materiálov v súlade s Čl. V tejto Zmluvy, 

h) ďalšie údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava SR.  

 

 

5. K faktúre je poskytovateľ povinný pripojiť najmä nasledujúce dokumenty týkajúce sa 

poskytovaných úkonov a činností za príslušný kalendárny mesiac:  



a) záručné listy s vyznačenou dobou záruky k inštalovaným zariadeniam, ktoré 

môže objednávateľ použiť k reklamačnému konaniu aj samostatne bez 

nákupných faktúr – vo forme originálov,  

b) revízne správy (kópie) za vykonané revízie – vo forme originálov,  

c) správu o poruchách a realizovaných opravách na sústave VO  - v elektronickej 

podobe zaslanú na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v záhlaví 

Zmluvy na strane objednávateľa 

d) ďalšie dokumenty vo formáte a spôsobom, ako vyplýva zo znenia tejto Zmluvy. 

 

 

VII.  DOBA TRVANIA ZMLUVY A MOŽNOSTI UKONČENIA ZMLUVNÉHO 

VZŤAHU  

 

1. Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to od 11.02.2021 do 30.06.2021.  

 

2. Zmluva môže zaniknúť:  

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,  

b) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán,  

c) výpoveďou jednej zo zmluvných strán, pričom písomnú výpoveď je potrebné doručiť 

druhej zmluvnej strane.  

 

3. Zánik Zmluvy výpoveďou jednej strany:  

 

a) objednávateľ môže vypovedať Zmluvu v prípade hrubého porušenia zmluvných 

povinností zo strany poskytovateľa,  

b) poskytovateľ môže vypovedať Zmluvu v prípade hrubého porušenia zmluvných 

povinností zo strany objednávateľa.  

 

4. Objednávateľ považuje za hrubé porušenie zmluvných povinností zo strany 

poskytovateľa najmä:  

 

a) porušenie predpisov týkajúcich sa bezpečnej prevádzky elektrických zariadení,  

b) nedodržanie dohodnutej svietivosti sústavy verejného osvetlenia,  

c) nedodržanie termínov na odstránenie porúch zaznamenaných v dispečingu VO. 

 

5. Poskytovateľ považuje za hrubé porušenie zmluvných povinností omeškanie so 

zaplatením riadne a včas vystavenej faktúry. 

 

6. Výpovedná doba je v týchto prípadoch 2 - mesačná a začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.  

 

7. Pri ukončení zmluvného vzťahu, bez ohľadu na dôvod ukončenia, medzi 

objednávateľom a poskytovateľom si zmluvné strany vysporiadajú všetky vzájomné 

nároky plynúce z realizácie záväzkov dohodnutých v tejto Zmluve medzi 

poskytovateľom a objednávateľom. Poskytovateľ je povinný v lehote do 30 dní od 

ukončenia Zmluvy odovzdať objednávateľovi všetky zariadenia, nástroje (najmä kľúče, 

ovládacie a prístupové prvky), ako aj všetku dokumentáciu na zabezpečenie riadneho 

a funkčného prevádzkovania sústavy VO, ktorú možno od poskytovateľa spravodlivo 

v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy požadovať, a to tak, že objednávateľ bude po 



ukončení Zmluvy schopný a oprávnený zabezpečovať predmetné činnosti v zmysle tejto 

Zmluvy bez obmedzenia aj samostatne alebo prostredníctvom tretích osôb. 

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odovzdanie správy sústavy VO ku dňu ukončenia 

platnosti Zmluvy. Odovzdávanie správy sústavy VO bude spočívať najmä 

v inventarizácii spravovaného majetku, projektovej dokumentácie, revíznych správ, 

manuálu používania VO. 

 

8. Záväzky zmluvných strán, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú pretrvať aj po 

skončení platnosti Zmluvy nezanikajú a budú i naďalej platné a účinné v plnom 

rozsahu. Bez obmedzenia všeobecnej povahy vyššie uvedeného, nezanikajú najmä 

nároky na zaplatenie prípadných zmluvných pokút a nároky na náhradu škody a 

ustanovenia o spôsobe doručovania oznámení medzi zmluvnými stranami, o rozhodnom 

práve, alebo o spôsobe riešenia sporov, ktoré vzniknú zmluvným stranám podľa 

Zmluvy. 

 

 

VIII.  POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA  

 

1. Povinnosti poskytovateľa sú určené okrem nasledujúcich bodov tejto Zmluvy najmä aj 

jednotlivými prílohami tejto Zmluvy.  

 

2. Poskytovateľ je povinný prevádzkovať a užívať VO v súlade s ustanoveniami tejto 

Zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou v súlade s platnou technickou normou pre 

osvetlenie.  

 

3. Poskytovateľa sa zaväzuje, že sústava VO bude permanentne udržiavaná v 

prevádzkyschopnom stave. 

 

4. Poskytovateľ je povinný prevziať a prevádzkovať aj ďalšie časti VO, ktoré budú 

novovybudované v súlade s platnou legislatívou a prejdú do vlastníctva alebo užívania 

objednávateľa. 

 

5. Poskytovateľ je povinný realizovať bežnú údržbu a opravy sústavy VO na základe 

plánu údržby a prevádzky sústavy VO odsúhlaseného objednávateľom. Pre odstránenie 

pochybností, sústava verejného osvetlenia je vo vlastníctve alebo užívaní  objednávateľa 

počas celého obdobia trvania Zmluvy. 

 

6. Poskytovateľ je povinný vykonávať práva a povinnosti súvisiace s prevádzkovaným 

majetkom, niesť majetkovú zodpovednosť za sústavu VO ako majetok prenechaný na 

prevádzku. 

 

7. Poskytovateľ je povinný v zmysle riadnej údržby odstraňovať škody na sústave VO 

spôsobené poveternostnými vplyvmi okrem okolností vyššej moci a živelných pohrôm.  

 

8. Poskytovateľ je povinný riešiť náhrady škôd a strát na prevádzkovanom majetku. 

 

9. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu hlásených porúch a odstraňovania škôd. 

 



10. Poskytovateľ je povinný pri svojej činnosti dodržiavať všetky všeobecne záväzné 

právne predpisy a technické normy v oblasti prevádzkovania a bezpečnosti elektrických 

zariadení ako aj realizovať všetky činnosti, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu 

bezpečnej funkcie elektrických zariadení s cieľom vylúčiť možnosť ohrozenia zdravia 

alebo života osôb. 

 

11. Poskytovateľ je povinný vykonávať predmet Zmluvy riadne a včas v dohodnutom 

rozsahu a kvalite.  

 

12. Poskytovateľ je povinný dodržiavať dohodnutú svietivosť s tým, že počet nesvietiacich 

svetelných bodov nesmie presahovať 2 % z celkového počtu svetelných bodov. 

 

13. Poskytovateľ je povinný prevádzkovať systém dispečingu sústavy VO pre potreby 

kontroly sústavy VO, za účelom koordinácie činností súvisiacich s nápravou 

poruchových stavov sústavy VO, zabezpečenia odstraňovania poruchových stavov 

sústavy VO a regulácie sústavy VO na náklady a zodpovednosť poskytovateľa. 

Požiadavky na dispečingový systém sú definované v prílohe č. 6 tejto Zmluvy.  

 

14. Poskytovateľ vytvorí také podmienky, aby:  

 

a) do 30 minút od nahlásenia poruchy zahájil práce a pokračoval v nepretržitom 

odstránení poruchy, pri ktorej môže dôjsť k ohrozeniu zdravia, alebo života zásahom 

elektrickým prúdom. Zahájením práce sa tu rozumie najmä: overenie automatického 

vybavenia ističov, ochrán v príslušnom RVO. Pri rozvádzačoch, ktoré disponujú 

systémom riadenia, aj predbežne určiť príčinu poruchy pomocou služby systému 

riadenia a monitorovania verejného osvetlenia, 

b) do 120 minút od nahlásenia poruchy zahájil práce a do 2 dní pokračoval v 

nepretržitom odstránení poruchy, ktorá má za následok výpadok osvetlenia mesta v 

rozsahu väčšom ako 10 % svetelných miest. Zahájením práce sa tu rozumie najmä: 

overenie rozsahu výpadku na sústave verejného osvetlenia Pri rozvádzačoch, ktoré 

disponujú systémom riadenia, aj predbežne určiť príčinu poruchy pomocou služby 

systému riadenia a monitorovania verejného osvetlenia, 

c) do 120 minút od nahlásenia poruchy zahájil práce a do 2 dní odstránil výpadok 

osvetlenia objednávateľom vybranej ulice alebo námestia (s nie viac ako 30 svetelnými 

bodmi), sfunkčnením aspoň 1/3 z príslušného počtu svetelných bodov a do ďalších 2 dní 

nasledujúcich po ich sfunkčnení, je poskytovateľ povinný sfunkčniť aj zostávajúce  2/3 

svetelných bodov.  Zahájením práce sa tu rozumie najmä: overenie rozsahu výpadku na 

sústave verejného osvetlenia. Pri rozvádzačoch, ktoré disponujú systémom riadenia, aj 

predbežne určiť príčinu poruchy pomocou služby systému riadenia a monitorovania 

verejného osvetlenia, 

d) do 120 minút od prijatia oznámenia o poruche zahájil práce a do 3 dní odstránil 

výpadok viac ako 3 svetelných bodov z osvetlenia ulice, sfunkčnením aspoň 1/3 

z príslušného počtu svetelných bodov a do ďalších 2 dní nasledujúcich po ich 

sfunkčnení, je poskytovateľ povinný sfunkčniť aj zostávajúce  2/3 svetelných bodov. 

Zahájením práce sa tu rozumie najmä: overenie rozsahu výpadku na sústave verejného 

osvetlenia. Pri rozvádzačoch, ktoré disponujú systémom riadenia, aj predbežne určiť 

príčinu poruchy pomocou služby systému riadenia a monitorovania verejného 

osvetlenia,  



e) do 3 dní od zistenia o káblovej poruche, meracím zariadením zameral vzniknutú 

káblovú poruchu, do 24 hodín zabezpečil provizórne vzdušné prepojenie káblovej 

poruchy a najneskôr do 5 dní začal práce na odstránenie káblovej poruchy,  

f) najneskôr do 3 dní po odstránení káblovej poruchy zdemontoval provizórne vzdušné 

prepojenie káblovej poruchy,  

g) najneskôr do 3 dní od dňa prijatia oznámenia o bodovom výpadku osvetlenia (1-3 

svetelné body ) zapríčinenom len poruchou na svietidlách začal práce a nepretržite 

pokračoval v odstraňovaní opravy svetelného miesta. 

V prípade, že identifikovanou príčinou poruchy na sústave verejného osvetlenia je 

porucha na káblovom vedení v zemi alebo vzdušnom vedení, sa všetky lehoty 

odstránenia poruchy v bodoch a) až d) predlžujú o lehotu potrebnú k odstráneniu 

káblovej poruchy alebo vzdušného vedenia najviac však o lehotu potrebnú 

k provizórnemu vzdušnému prepojeniu. 

V prípade zistenia poruchy na káblovom vedení v zemi alebo vzdušnom vedení, sa 

všetky lehoty odstránenia poruchy v bodoch e) až f) predlžujú o lehotu potrebnú 

k odstráneniu káblovej poruchy alebo na vzdušnom vedení primerane k poveternostným 

podmienkam (teplota vzduchu, rýchlosť prúdenia vzduchu) v mieste poruchy. 

 

15. Poskytovateľ je povinný viesť priebežne kontrolovateľnú evidenciu materiálu  a 

zásahov vo vzťahu k jednotlivým svetelným bodom.  

 

16. Poskytovateľ je povinný nakladať s nenávratne poškodenými a nefunkčnými 

elektrickými súčasťami sústavy VO, ktorým nie je možné prinavrátiť funkčný stav, 

podľa platných zákonov a vyhlášok pre likvidáciu elektroodpadu a nebezpečného 

odpadu. Ostatné, nenávratne poškodené a nefunkčné kovové neelektrické súčasti 

sústavy verejného osvetlenia, ktorým nie je možné prinavrátiť funkčný stav ako sú 

najmä stĺpy, výložníky a pod., musia byť odovzdané firme na spracovanie kovového 

šrotu a odpadu. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu všetkých takto zlikvidovaných 

súčastí sústavy verejného osvetlenia vrátane dátumu a spôsobu likvidácie. 

Vyseparované nekovové časti (plasty, obaly a pod.) musia byť odovzdané na likvidáciu 

firme na to oprávnenej. 

 

17. Poskytovateľ je povinný počas služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného 

osvetlenia v bezprostrednej blízkosti trakčných stožiarov a všetkých ich živých a 

neživých častí vrátane trakčného vedenia, postupovať podľa bezpečnostných príkazov 

alebo nariadení objednávateľa, vrátane príslušných noriem vyplývajúcich z Vyhlášky 

MDPT č. 205/2010 Z.z. upravujúcich dodržiavanie bezpečných vzdialeností v znení 

neskorších predpisov. 

 

18. Poskytovateľ a jeho zamestnanci musia mať platné oprávnenie a osvedčenia pre práce 

na vyhradených technických zariadeniach elektrických (podľa vyhlášky č. 

508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov) v príslušnom rozsahu pre vykonávanie 

všetkých potrebných úkonov na zabezpečenie služobnej prevádzky a údržby sústavy 

verejného osvetlenia. 

 

19. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie služobnej prevádzky a 

údržby sústavy verejného osvetlenia, musia byť platne certifikované resp. musia byť v 

súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie 



zhody výrobkov, čo je poskytovateľ povinný vždy objednávateľovi na jeho požiadanie  

zdokladovať. 

 

20. Poskytovateľ je povinný pri realizácii predmetu Zmluvy postupovať s maximálnou 

zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť podľa príslušných 

noriem vyplývajúcich z Vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších 

predpisov a z Vyhlášky MDPT č. 205/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, ako aj 

príslušných STN.  

 

21. Poskytovateľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky postupovať s maximálnou 

zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a 

Vyhlášky MPSVR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

22. Poskytovateľ je povinný pri realizácii predmetu Zmluvy dbať na to, aby nedošlo 

vplyvom jeho činnosti k poškodeniu akéhokoľvek majetku. Prípadné škody, ktoré by 

vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť poskytovateľ. V 

prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov poškodeného majetku, dôjde 

k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči 

objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane poskytovateľa, za tieto nároky 

zodpovedá poskytovateľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v 

určenej lehote. Poskytovateľ je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti na sústave 

verejného osvetlenia, ktorá by obmedzovala prevádzku tejto sústavy alebo 

poškodzovala záujmy objednávateľa, umožnenie odberu elektrickej energie tretím 

osobám alebo iné aktivity, ktoré neboli predtým odsúhlasené s objednávateľom. 

 

23. Poskytovateľ je povinný počas realizácie stavebných prác v rámci plnenia predmetu 

Zmluvy zabezpečiť, aby tieto negatívnymi vplyvmi neobťažovali okolie a aby stavebná 

činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v 

dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. 

iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 

poskytovateľa, za tieto nároky zodpovedá poskytovateľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na 

ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote. 

 

24. Poskytovateľ nie je oprávnený práva a povinnosti z tejto Zmluvy postúpiť bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa na tretiu osobu. 

 

 

IX.  POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA  

 

1. Objednávateľ je povinný odovzdať poskytovateľovi sústavu VO v stave, ako sa 

nachádza ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  

 

2. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi, jeho zamestnancom, pri plnení predmetu 

Zmluvy primeranú potrebnú súčinnosť. 

 

3. Objednávateľ bude riadne platiť na účet poskytovateľa všetky platby dohodnuté v 

zmysle článku V. tejto Zmluvy pri splnení podmienok fakturácie v zmysle Čl. VI tejto 

Zmluvy.  



 

4. Objednávateľ zabezpečí pre poskytovateľa vstup poskytovateľových zamestnancov a 

techniky do objektov, priestorov a zariadení objednávateľa, ktoré súvisia s plnením úloh 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, zvlášť do zón – námestí a parkov, ktoré sú označené 

zákazovými dopravnými značkami.  

 

5. Objednávateľ umožní prístup k jednotlivým zariadeniam, vybaveniu, elektrickým 

rozvodom, komunikáciám alebo iným objektom, ktoré súvisia so zariadeniami v rámci 

predmetu Zmluvy, prípadne technickým dokumentáciám a predchádzajúcim zmluvám.  

  

6. Objednávateľ bude informovať poskytovateľa o akýchkoľvek požiadavkách kladených 

zo strany iných správcov dotknutých objektov alebo iných oprávnených subjektov.  

 

7. Objednávateľ vykoná všetky úkony s cieľom umožniť nerušený a plný výkon služobnej 

prevádzky zo strany poskytovateľa. 

 

8. Ak to bude nevyhnutné vzhľadom na povahu niektorých činností poskytovateľa priamo 

súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy v rámci poskytovania súčinnosti objednávateľ 

vystaví poskytovateľovi písomné splnomocnenie. 

 

 

X. ZMLUVNÉ POKUTY 

  

1. Objednávateľ má právo požadovať od poskytovateľa za porušenie povinností 

poskytovateľa uvedených v tejto Zmluve tieto zmluvné pokuty:  

 

1.1. Za nedodržanie povinnosti mať platne uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú výkonom svojej činnosti počas celého trvania tejto Zmluvy v zmysle Čl. XII 

bod 2 vo výške 3.000,- €, a to za každý i začatý deň porušenia tejto povinnosti až do 

zjednania nápravy. 

 

1.2. Za akékoľvek porušenie zmluvných povinností v zmysle Zmluvy, inej ako tej, ktorá je 

uvedená v bode 1.1. tohto článku, vo výške 400,- €, a to za každý aj začatý deň 

porušenia tejto povinnosti až do zjednania nápravy, a to samostatne za každé jednotlivé 

porušenie povinnosti.  

 

 

2. Poskytovateľ má právo požadovať od objednávateľa za porušenie povinností 

objednávateľa uvedených v tejto Zmluve tieto zmluvné pokuty:  

 

2.1. Za hrubé porušenie zmluvných povinností v zmysle Čl. VII., bod 5 vo výške 0,05% z 

dlžnej sumy.  

 

3. Dotknutá zmluvná strana nemá právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty od druhej 

zmluvnej strany za porušenie povinností druhej zmluvnej strany uvedených v Zmluve, 

ak si dotknutá zmluvná strana včas nesplnila svoju povinnosť v zmysle Zmluvy, ktoré 

nesplnenie povinnosti malo za následok porušenie povinnosti druhej zmluvnej strany. 



XI. KONTROLA ČINNOSTI 

 

 

Poskytovateľ je povinný: 

 

1. Umožniť objednávateľovi kontrolu oprávnenosti nákladov vynakladaných na služobnú 

prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia v zmysle prílohy č. 5 tejto Zmluvy 

podľa uváženia objednávateľa vo vopred dohodnutých termínoch. 

 

2. Predkladať v rámci kontroly všetky doklady vykazujúce hmotné aj nehmotné náklady 

(materiál a služby) vynaložené na prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia 

vždy k prvému dňu aktuálneho kalendárneho mesiaca za predošlý kalendárny mesiac a 

tieto materiály a služby aj hmotne preukázať. 

 

3. Preukázateľne umožniť objednávateľovi kontrolu služieb a materiálu použitých na 

prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia priamo na sústave verejného 

osvetlenia. 

 

4. Dodržať súčinnosť pri výkone kontroly.  

 

5. Na vyžiadanie do 3 pracovných dní predložiť (vo fyzickej alebo elektronickej forme): 

 

a) evidenciu záznamov o vykonaných zásahoch v rámci riadnej údržby vrátane časovej 

stopy, 

b) správu o pravidelnej skúške (revíznu správu) elektrického zariadenia sústavy 

verejného osvetlenia, podľa uváženia objednávateľa, 

c) evidenciu záznamov o likvidácii súčastí sústavy verejného osvetlenia vrátane dátumu 

a spôsobu likvidácie. 

 

 
XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VZNIK ŠKODY a ZÁRUČNÉ DOBY 

  
1. Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody, spôsobené vlastným zavinením ako aj za 

škody spôsobené zavinením osôb, ktoré použil na splnenie svojich záväzkov voči 

objednávateľovi.  

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje v lehote 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

doporučene do sídla objednávateľa doručiť osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú 

poskytovateľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou 

činnosťou pri plnení predmetu tejto Zmluvy na poistnú sumu minimálne vo výške 

celkovej ceny za predmet Zmluvy bez DPH a mať ju platne uzatvorenú počas celého 

trvania tejto Zmluvy, a to aj v prípade predĺženia trvania Zmluvy akýmkoľvek 

dodatkom. V prípade, ak poskytovateľ poruší povinnosť mať platne uzatvorené 

poistenie v zmysle tohto článku, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty v zmysle čl. X bod 1.1, a to za každý deň porušenia tejto povinnosti až do 

zjednania nápravy.   

 



3. Poskytovateľ zodpovedá za to, že sústavu VO bude prevádzkovať v súlade 

s legislatívou a technickými normami platnými pre túto oblasť.  

 

4. Pri uplatnení náhrady škody sa budú strany riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka.  

 

5. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté:  

5.1. v dôsledku zásahu vyššej moci alebo udalosti, ktorú nespôsobil, ktorú nebolo 

možné predvídať ani jej zabrániť s použitím dostupnej technológie (ide hlavne o 

škody vzniknuté – záplavami, požiarmi, prírodnými katastrofami, demonštráciami, 

vojnovými udalosťami a pod.),  

5.2. zlyhaním energetických zariadení, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy,  

 

6. Poskytovateľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác jeho subdodávateľov. 

 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť nasledovné záruky (záručné doby): 

 

A. Záruka na nové svietidlá 

 

Na svietidlá doplnené do sústavy verejného osvetlenia, sa poskytovateľ zaväzuje 

poskytovať záruku minimálne 5 rokov od dátumu montáže resp. odo dňa uvedenia do 

prevádzky. Záruka v dĺžke 5 rokov musí byť zároveň zárukou importéra svietidla na 

slovenský trh alebo zárukou výrobcu svietidla, s jeho písomným potvrdením, že súhlasí 

s inštaláciou LC modulu do svietidla bez obmedzenia záruky na svietidlo. 

 

B. Záruka na komponenty svietidiel 

 

Na predradníky a LED moduly pre LED svietidlá, ktoré bude potrebné z 

prevádzkových, funkčných, bezpečnostných dôvodov opraviť, vymeniť, sa 

poskytovateľ zaväzuje poskytovať záruku minimálne 2 roky. Poskytovateľ je povinný 

vykonať opravu alebo výmenu komponentu zariadenia bezodplatne v zmysle záručných 

podmienok výrobcu komponentu a prípadne aj zariadenia, ak je zariadenie ešte v 

záruke.   

 

 

C. Záruka na nové zariadenia 

 

Na všetky ostatné zariadenia sústavy verejného osvetlenia (vrátane stožiarov VO a ich 

výbavy) , ktoré bude potrebné z prevádzkových, funkčných, bezpečnostných doplniť, 

vymeniť za nové, sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať záruku minimálne 2 roky od 

dátumu montáže resp. odo dňa uvedenia do prevádzky, okrem svetelných zdrojov do 

štandardnej pätice. Na svetelné zdroje do štandardnej pätice sa poskytovateľ zaväzuje 

poskytovať záruku 24 mesiacov od dátumu montáže resp. odo dňa uvedenia do 

prevádzky, pokiaľ výrobca zariadenia neurčil inak.  

      

8. Všetky menované záruky poskytnuté poskytovateľom pretrvávajú aj po skončení 

platnosti Zmluvy, nezanikajú a sú i naďalej platné a účinné v plnom rozsahu. 

 



ČL. XIII.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej prípadných 

dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu. 

 

2. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami 

zúčastnených strán vo forme dodatkov k  tejto zmluve. 

 

3. Všetky písomnosti je odosielajúca zmluvná strana povinná prijímajúcej zmluvnej strane 

zasielať na adresu uvedenú v tejto zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca zmluvná 

strana písomne preukázateľne oznámila odosielajúcej zmluvnej strane ako zmenu svojej 

adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, elektronicky na e-mailové adresy 

uvedené v čl. I zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku. 

 

4. Písomnosti určené objednávateľovi je poskytovateľ oprávnený doručiť v prípade 

osobného doručovania výlučne na adresu sídla objednávateľa uvedenú v Čl. I Zmluvy 

do podateľne. 

 

5. Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená 

z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle 

pravidiel poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, 

považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát o 

uložení písomnosti nedozvedel.  

 

6. V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia 

prijatia. 

 

7. Elektronická komunikácia medzi zmluvnými stranami je prípustná výlučne na 

elektronické adresy zmluvných strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy, a to len v tých 

prípadoch, v ktorých táto Zmluva neustanovuje, že sa vyžaduje doručovanie poštou 

prostredníctvom poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť doručovaná 

elektronicky, resp. akákoľvek elektronická komunikácia medzi zmluvnými stranami, 

považuje za doručenú dňom jej preukázateľného odoslania prijímajúcej zmluvnej strane 

odosielajúcou zmluvnou stranou prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú 

adresu v čl. I tejto Zmluvy, okrem prípadov, keď je v Zmluve výslovne uvedené inak. 

 

8. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné 

strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody 

prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor 

nevyrieši dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na 

riešenie príslušnému súdu. 

 

9. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, 4x pre objednávateľa a 1x pre 

poskytovateľa.  

 

10. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňa 11.02.2021, nakoľko zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 47a ods. 2 



zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich 

právnych predpisov na neskoršom dni nadobudnutia účinnosti ako zverejnením zmluvy. 

 

11.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 

Príloha č.: 1 – Rozsah činností služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia 

Príloha č.: 2 – Riadna údržba 

Príloha č.: 3 – Bezpečnosť sústavy verejného osvetlenia 

Príloha č.: 4 – Časový harmonogram aktívnej prevádzky verejného osvetlenia 

Príloha č.: 5 – Kontrola oprávnenosti nákladov a plnenia služby 

Príloha č.: 6 – Dispečing sústavy verejného osvetlenia 

Príloha č.: 7 - Popis súčasného stavu a technického rozsahu sústavy verejného osvetlenia 

Príloha č.: 8  - Aplikovateľné prvky sústavy verejného osvetlenia 

Príloha č.: 9  - Cenová ponuka 

Príloha č.: 10  - Plán údržby a prevádzky sústavy verejného osvetlenia 

Príloha č.: 11  - Zoznam subdodávateľov 

 

 

 

Na dôkaz čoho bola táto Zmluva podpísaná nasledovne : 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 

 

Žilina, dňa  8.2.2021     Žilina, dňa  8.2.2021 

 

 

 

 

............................................                                            ............................................ 

 

Ing. Ján Barienčík, PhD.     Ing. Marián Borodáč 

konateľ       predseda predstavenstva   



Príloha č.: 1 k Zmluve na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina 

č.: 7/2021  zo dňa 08.02.2021 

 

ROZSAH ČINNOSTÍ SLUŽOBNEJ PREVÁDZKY A ÚDRŽBY  

SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
 

Poskytovateľ sa počas trvania Zmluvy zaväzuje: 

 

1. Zabezpečiť Riadnu údržbu sústavy verejného osvetlenia podľa prílohy č.: 2 – Riadna 

údržba. 

2. Zaistiť trvalú bezpečnosť elektrických zariadení verejného osvetlenia podľa prílohy č.: 3 

– Bezpečnosť sústavy verejného osvetlenia. 

3. Preukázateľne plánovať a vykonávať pravidelné prehliadky a skúšky všetkých 

elektrických zariadení sústavy verejného osvetlenia podľa prílohy č.: 3 – Bezpečnosť 

sústavy verejného osvetlenia. 

4. Plniť a dodržiavať platné vyhlášky, technické predpisy a normy, ktoré stanovujú 

požiadavky na parametre osvetľovacej sústavy a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

5. Zabezpečiť stanovenú dobu svietenia, aplikáciu podmienok zmeny intenzity osvetlenia a 

aplikáciu modelov stmievania všade, kde to je technicky možné podľa prílohy č.: 4 – 

Časový harmonogram aktívnej prevádzky verejného osvetlenia. Ak objednávateľ zmení 

resp. upraví časový harmonogram aktívnej prevádzky verejného osvetlenia, oboznámi o 

skutočnosti poskytovateľa a ten zahrnie zmenený resp. upravený harmonogram do 

aktívnej prevádzky verejného osvetlenia najneskôr do 30 dní od doručenia nového 

harmonogramu. 

6. Umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu oprávnenosti nákladov vynakladaných na 

služobnú prevádzku a údržbu verejného osvetlenia, vrátane súčinnosti pri výkone 

kontroly plnenia služby verejného osvetlenia za účasti objednávateľa podľa prílohy č.: 5 

– Kontrola oprávnenosti nákladov a plnenia služby. 

7. Zabezpečiť každý deň trvania Zmluvy 24-hodinový Dispečing sústavy verejného 

osvetlenia, Systém dispečingu sústavy verejného osvetlenia zabezpečí poskytovateľ na 

vlastné náklady a zodpovednosť. Požiadavky na systém dispečingu sú definované v 

Prílohe č.: 6 Dispečing sústavy verejného osvetlenia . 

8. Vypracovať plán služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy a tento plán predložiť objednávateľovi 

v uvedenej lehote na pripomienkovanie a schválenie. 

Mimoriadna údržba (škody na sústave verejného osvetlenia v prípade poškodenia alebo zničenia 

v dôsledku živelnej udalosti alebo havárie, vandalizmu, ukradnutia veci) bude riešená samostatne 

mimo tejto Zmluvy. 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 

Žilina, dňa  8.2.2021     Žilina, dňa  8.2.2021 

 

 

 

............................................                                            ............................................ 

Ing. Ján Barienčík, PhD.     Ing. Marián Borodáč 

konateľ       predseda predstavenstva   



Príloha č.: 2 k Zmluve na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina 

č.: 7/2021  zo dňa 08.02.2021 

 

RIADNA ÚDRŽBA 
 

Poskytovateľ je povinný: 

 

1. Kontrolovať a monitorovať funkčnosť a prevádzkové parametre jednotlivých prvkov 

sústavy verejného osvetlenia ako sú svietidlá, svetelné zdroje, zemné a vzdušné káblové 

vedenia a rozvody, rozvádzače, stožiare, systém riadenia a monitorovania a pod., za 

účelom prevencie pred poškodením prvkov sústavy verejného osvetlenia a poškodením 

záujmov objednávateľa (napríklad: preťažovaním prvkov sústavy nadprúdom, prepätím, 

nepriaznivým účinníkom, znemožnenie a/alebo obmedzenie prevádzky sústavy verejného 

osvetlenia, neoprávnený odber elektrickej energie). 

2. Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia v zmysle svetelno-technických noriem STN, 

EN okrem prípadov, kde sa s objednávateľom dohodol inak.   

3. Zabezpečiť stav, kedy maximálne možné množstvo svetelných bodov, ktoré nebudú 

v aktívnej prevádzke je 184 svetelných bodov (zodpovedá cca 98 % svietivosti sústavy 

verejného osvetlenia) a maximálne množstvo svetelných bodov na jednej ulici, ktoré  

nebudú v prevádzke sú 3 svetelné body. Výnimkou sú prípady, keď dôjde k poškodeniu 

sústavy verejného osvetlenia v dôsledku zásahu vyššej moci alebo udalosti, ktorú 

nespôsobil poskytovateľ, ktorú nebolo možné predvídať ani jej zabrániť s použitím 

dostupnej technológie (ide hlavne o škody vzniknuté – záplavami, požiarmi, prírodnými 

katastrofami, demonštráciami, vojnovými udalosťami a pod.), zlyhaním energetických 

zariadení, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy. 

4. Poskytovateľ je v prípade vzniknutej škody,  ktorá priamo súvisí s vykonaním riadnej 

údržby, povinný privolať na miesto vzniknutej škody objednávateľa, ktorý sa s 

poskytovateľom dohodnú na spôsobe likvidácie vzniknutej škody. 

 

5. Zabezpečiť estetickú úroveň sústavy verejného osvetlenia: 

 dodržať postup antikoróznej ochrany stožiarov, výložníkov svietidiel a RVO a to: 

odstránenie korózie, náter ochranným základným náterom, náter vrchným 

dekoratívnym náterom v zmysle návodov výrobcu náterov (okrem trakčných 

stožiarov, ktoré nie sú súčasťou verejného osvetlenia, výložníky áno),  

 odstránenie povrchových nečistôt na stožiaroch, výložníkoch svietidiel a RVO (napr. 

nánosov blata a pod.), 

Pri týchto činnostiach musí poskytovateľ koordinovať postup s majiteľom dodatkových 

zariadení nainštalovaných na stožiaroch. 

6. Odstraňovať snehovú vrstvu, ktorá by pri topení mohla zatiecť do rozvádzača verejného 

osvetlenia a poškodiť tak elektrické vybavenie rozvádzačov verejného osvetlenia. 

7. Pravidelne čistiť vnútorné častí svietidiel, rozvádzačov a spojov v sústave verejného 

osvetlenia od prachu a iných nečistôt. 

8. Zabezpečiť záručnú alebo pozáručnú výmenu alebo opravu nefunkčných alebo chybných 

svetelných zdrojov (výbojky, žiarovky, žiarivky, LED moduly), svietidiel, predradníkov, 

poistiek, vzdušných a zemných vedení, krytov stožiarov a iných prvkov osvetľovacej 

sústavy vrátane vybavenia a súčastí rozvádzačov sústavy verejného osvetlenia. Pri 

výmene za technicky zhodný ekvivalent postupuje poskytovateľ samostatne. Pred 

výmenou týchto prvkov s inými technickými parametrami, musí poskytovateľ predložiť 

návrh na výmenu menovaných prvkov objednávateľovi na schválenie. Návrh musí 



obsahovať dokumentáciu, z ktorej bude zrejmé, že nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu 

parametrov dotknutej časti sústavy verejného osvetlenia v zmysle príslušnej STN, EN.  

9. V prípade potreby reklamácie prvkov sústavy verejného osvetlenia konať aj voči 

predchádzajúcim dodávateľom týchto prvkov so splnomocnením od objednávateľa. 

10. Zabezpečiť prevádzkyschopnosť aj pôvodných technológií až do momentu ich prípadnej 

modernizácie. Modernizáciu svetelného bodu môže vyvolať aj stav svetelného bodu, keď 

už nie je možné pokračovať v jeho bežnej údržbe, napríklad: neodstrániteľné poškodenie 

nosnej alebo inej základnej časti vplývajúcej na bezpečnosť zariadenia. 

11. Identifikovať a odstrániť nahlásenú poruchu najneskôr do 48 hodín od jej nahlásenia 

alebo zaevidovania na Dispečing verejného osvetlenia, ak v Zmluve nie je uvedené inak. 

Jedná sa o poruchy na prvkoch sústavy, ktoré je možné odstrániť výmenou ako celok, 

napr. stožiarová svorkovnica a jej časti, svietidlá, prvky RVO za nový prvok s dôrazom 

na bezpečnosť sústavy verejného osvetlenia. 

       Pri závažnejších poruchách (neodstrániteľné do 48h od nahlásenia alebo zaevidovania 

systémom dispečingu) neodkladne informovať objednávateľa aj s písomne navrhovaným 

harmonogramom odstránenia poruchy. Jedná sa najmä o poruchy na káblovom 

a vzdušnom vedení, na systéme riadenia a monitorovania sústavy. 

12. Vykonávať všetky inštalačné práce na sústave verejného osvetlenia podľa návodu na 

inštaláciu zariadenia dodaného výrobcom zariadenia, tak aby neboli porušené podmienky 

záruky výrobcu. 

13. Zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných úkonov na zabezpečenie 

prevádzkyschopnosti sústavy verejného osvetlenia počas ohlásených prác tretích strán 

v blízkosti sústavy verejného osvetlenia.  

14. Viesť a archivovať evidenciu záznamov o vykonaných zásahoch v rámci riadnej údržby 

vrátane časovej stopy.  

15. Do sústavy verejného osvetlenie pripájať len zariadenia s kompenzovaným účinníkom 

aspoň na úroveň cos(fi)≥0,95 pri nominálnom zaťažení. Objednávateľ však môže 

vyžiadať pripojenie aj zariadenia s horším účinníkom na vlastnú zodpovednosť za tento 

účinník. Pri bežnej údržbe výbojkových svietidiel, vždy skontrolovať stav kondenzátora 

za účelom kontroly funkčnosti kompenzácie svietidla. Ak je kondenzátor nefunkčný, 

musí sa vymeniť za nový s kapacitou potrebnou na vykompenzovanie induktívnej zložky 

impedancie záťaže (svietidla), resp. odporúčanou od výrobcu svietidla.  

16. Vykonávať všetky údržbové práce na sústave verejného osvetlenia podľa vopred 

vypracovaného plánu služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia, 

schváleného objednávateľom. 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 

Žilina, dňa  8.2.2021     Žilina, dňa  8.2.2021 

 

 

 

............................................                                            ............................................ 

Ing. Ján Barienčík, PhD.     Ing. Marián Borodáč 

konateľ       predseda predstavenstva   



Príloha č.: 3 k Zmluve na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina 

č.: 7/2021  zo dňa 08.02.2021 

 

BEZPEČNOSŤ SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
 

Poskytovateľ je povinný: 

 

1. Zabezpečiť trvalú bezpečnosť všetkých súčastí sústavy verejného osvetlenia. 

2. Vytvoriť plán pravidelných kontrol a pravidelných skúšok všetkých elektrických súčastí 

sústavy verejného osvetlenia v elektronickej forme do 30 dní od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy a predložiť tento plán objednávateľovi. 

3. Vykonávať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky všetkých elektrických 

zariadení sústavy verejného osvetlenia, podľa aktuálne platných vyhlášok (Vyhláška č. 

508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) a noriem pre vykonávanie prehliadok a 

skúšok na vyhradených technických zariadeniach elektrických. 

4. Pri vykonávaní prehliadok a skúšok elektrických súčastí sústavy verejného osvetlenia 

na trakčných stožiaroch a v ich blízkosti, je poskytovateľ povinný postupovať v zmysle 

vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a jej príslušných noriem. 

5. Odovzdávať objednávateľovi originály správ revíznych technikov o pravidelných 

odborných prehliadkach a odborných skúškach všetkých elektrických zariadení sústavy 

verejného osvetlenia, vo fyzickej forme, vždy k lehote pravidelnej revízie, podľa plánu 

pravidelných kontrol a pravidelných skúšok, vyplývajúceho z bodu 2. tejto prílohy. 

 

6. Vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických súčastí sústavy verejného 

osvetlenia, na ktorých dôjde k zmene resp. k výmene niektorých komponentov / častí z 

dôvodu opotrebenia, poruchy, zmeny elektrických veličín a pod., tak ako to vyžadujú 

platné predpisy a normy pre vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na 

vyhradených technických zariadeniach elektrických. 

7. Zabezpečiť všetky nevyhnutné úkony na zabezpečenie bezpečnosti sústavy verejného 

osvetlenia počas prác tretích strán v blízkosti sústavy verejného osvetlenia. 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 

Žilina, dňa  8.2.2021     Žilina, dňa  8.2.2021 

 

 

 

............................................                                            ............................................ 

Ing. Ján Barienčík, PhD.     Ing. Marián Borodáč 

konateľ       predseda predstavenstva 

 

 

  



Príloha č.: 4 k Zmluve na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina 

č.: 7/2021  zo dňa 08.02.2021 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTÍVNEJ PREVÁDZKY 

VEREJNÉHO OSVETLENIA 
 

1. Aktuálny časový harmonogram, podľa ktorého je riadené zapínanie svietidiel v sústave 

verejného osvetlenia: 

Rok Mesiac Deň Vypnutie Zapnutie 

2021 1 1 7:27 16:12 

2021 1 2 7:27 16:13 

2021 1 3 7:27 16:14 

2021 1 4 7:27 16:15 

2021 1 5 7:26 16:16 

2021 1 6 7:26 16:17 

2021 1 7 7:26 16:18 

2021 1 8 7:26 16:19 

2021 1 9 7:25 16:20 

2021 1 10 7:25 16:22 

2021 1 11 7:25 16:23 

2021 1 12 7:24 16:24 

2021 1 13 7:24 16:25 

2021 1 14 7:23 16:27 

2021 1 15 7:22 16:28 

2021 1 16 7:22 16:29 

2021 1 17 7:21 16:30 

2021 1 18 7:20 16:32 

2021 1 19 7:20 16:33 

2021 1 20 7:19 16:35 

2021 1 21 7:18 16:36 

2021 1 22 7:17 16:37 

2021 1 23 7:16 16:39 

2021 1 24 7:15 16:40 

2021 1 25 7:14 16:42 

2021 1 26 7:13 16:43 

2021 1 27 7:12 16:45 

2021 1 28 7:11 16:46 

2021 1 29 7:10 16:48 

2021 1 30 7:09 16:49 

2021 1 31 7:07 16:51 

2021 2 1 7:06 16:52 

2021 2 2 7:05 16:54 

2021 2 3 7:03 16:55 

2021 2 4 7:02 16:57 

2021 2 5 7:01 16:59 

2021 2 6 6:59 17:00 

2021 2 7 6:58 17:02 

2021 2 8 6:56 17:03 

2021 2 9 6:55 17:05 

2021 2 10 6:53 17:06 

2021 2 11 6:52 17:08 



2021 2 12 6:50 17:09 

2021 2 13 6:48 17:11 

2021 2 14 6:47 17:13 

2021 2 15 6:45 17:14 

2021 2 16 6:43 17:16 

2021 2 17 6:42 17:17 

2021 2 18 6:40 17:19 

2021 2 19 6:38 17:20 

2021 2 20 6:36 17:22 

2021 2 21 6:35 17:24 

2021 2 22 6:33 17:25 

2021 2 23 6:31 17:27 

2021 2 24 6:29 17:28 

2021 2 25 6:27 17:30 

2021 2 26 6:25 17:31 

2021 2 27 6:23 17:33 

2021 2 28 6:21 17:35 

2021 3 1 6:18 17:38 

2021 3 2 6:16 17:39 

2021 3 3 6:14 17:41 

2021 3 4 6:11 17:42 

2021 3 5 6:09 17:44 

2021 3 6 6:07 17:46 

2021 3 7 6:05 17:47 

2021 3 8 6:03 17:49 

2021 3 9 6:01 17:50 

2021 3 10 5:59 17:52 

2021 3 11 5:57 17:53 

2021 3 12 5:55 17:55 

2021 3 13 5:53 17:57 

2021 3 14 5:51 17:58 

2021 3 15 5:48 18:00 

2021 3 16 5:46 18:01 

2021 3 17 5:44 18:03 

2021 3 18 5:42 18:04 

2021 3 19 5:40 18:06 

2021 3 20 5:38 18:08 

2021 3 21 5:35 18:09 

2021 3 22 5:33 18:11 

2021 3 23 5:31 18:12 

2021 3 24 5:29 18:14 

2021 3 25 5:27 18:16 

2021 3 26 5:24 18:17 

2021 3 27 5:22 18:19 

2021 3 28 5:20 18:20 

2021 3 29 5:18 18:22 

2021 3 30 5:16 18:24 

2021 3 31 5:13 18:25 

2021 4 1 5:11 18:27 

2021 4 2 5:09 18:28 

2021 4 3 5:07 18:30 



2021 4 4 5:05 18:32 

2021 4 5 5:02 18:33 

2021 4 6 5:00 18:35 

2021 4 7 4:58 18:37 

2021 4 8 4:56 18:38 

2021 4 9 4:53 18:40 

2021 4 10 4:51 18:42 

2021 4 11 4:49 18:43 

2021 4 12 4:47 18:45 

2021 4 13 4:45 18:47 

2021 4 14 4:43 18:48 

2021 4 15 4:40 18:50 

2021 4 16 4:38 18:52 

2021 4 17 4:36 18:54 

2021 4 18 4:34 18:55 

2021 4 19 4:32 18:57 

2021 4 20 4:30 18:59 

2021 4 21 4:28 19:00 

2021 4 22 4:25 19:02 

2021 4 23 4:23 19:04 

2021 4 24 4:21 19:06 

2021 4 25 4:19 19:07 

2021 4 26 4:17 19:09 

2021 4 27 4:15 19:11 

2021 4 28 4:13 19:12 

2021 4 29 4:11 19:14 

2021 4 30 4:09 19:16 

2021 5 1 5:07 20:18 

2021 5 2 5:05 20:19 

2021 5 3 5:03 20:21 

2021 5 4 5:02 20:23 

2021 5 5 5:00 20:25 

2021 5 6 4:58 20:26 

2021 5 7 4:56 20:28 

2021 5 8 4:54 20:30 

2021 5 9 4:52 20:31 

2021 5 10 4:51 20:33 

2021 5 11 4:49 20:35 

2021 5 12 4:47 20:36 

2021 5 13 4:46 20:38 

2021 5 14 4:44 20:40 

2021 5 15 4:42 20:41 

2021 5 16 4:41 20:43 

2021 5 17 4:39 20:45 

2021 5 18 4:38 20:46 

2021 5 19 4:36 20:48 

2021 5 20 4:35 20:49 

2021 5 21 4:34 20:51 

2021 5 22 4:32 20:52 

2021 5 23 4:31 20:54 

2021 5 24 4:30 20:55 



2021 5 25 4:29 20:57 

2021 5 26 4:27 20:58 

2021 5 27 4:26 20:59 

2021 5 28 4:25 21:01 

2021 5 29 4:24 21:02 

2021 5 30 4:23 21:03 

2021 5 31 4:22 21:04 

2021 6 1 4:21 21:06 

2021 6 2 4:21 21:07 

2021 6 3 4:20 21:08 

2021 6 4 4:19 21:09 

2021 6 5 4:19 21:10 

2021 6 6 4:18 21:11 

2021 6 7 4:17 21:12 

2021 6 8 4:17 21:13 

2021 6 9 4:16 21:14 

2021 6 10 4:16 21:14 

2021 6 11 4:16 21:15 

2021 6 12 4:16 21:16 

2021 6 13 4:15 21:16 

2021 6 14 4:15 21:17 

2021 6 15 4:15 21:17 

2021 6 16 4:15 21:18 

2021 6 17 4:15 21:18 

2021 6 18 4:15 21:19 

2021 6 19 4:15 21:19 

2021 6 20 4:16 21:19 

2021 6 21 4:16 21:19 

2021 6 22 4:16 21:19 

2021 6 23 4:17 21:19 

2021 6 24 4:17 21:19 

2021 6 25 4:17 21:19 

2021 6 26 4:18 21:19 

2021 6 27 4:19 21:19 

2021 6 28 4:19 21:19 

2021 6 29 4:20 21:18 

2021 6 30 4:21 21:18 

2021 7 1 4:22 21:18 

2021 7 2 4:22 21:17 

2021 7 3 4:23 21:17 

2021 7 4 4:24 21:16 

2021 7 5 4:25 21:15 

2021 7 6 4:26 21:15 

2021 7 7 4:27 21:14 

2021 7 8 4:29 21:13 

2021 7 9 4:30 21:12 

2021 7 10 4:31 21:11 

2021 7 11 4:32 21:10 

2021 7 12 4:33 21:09 

2021 7 13 4:35 21:08 

2021 7 14 4:36 21:07 



2021 7 15 4:37 21:06 

2021 7 16 4:39 21:05 

2021 7 17 4:40 21:03 

2021 7 18 4:42 21:02 

2021 7 19 4:43 21:01 

2021 7 20 4:45 20:59 

2021 7 21 4:46 20:58 

2021 7 22 4:48 20:57 

2021 7 23 4:49 20:55 

2021 7 24 4:51 20:53 

2021 7 25 4:52 20:52 

2021 7 26 4:54 20:50 

2021 7 27 4:55 20:49 

2021 7 28 4:57 20:47 

2021 7 29 4:59 20:45 

2021 7 30 5:00 20:44 

2021 7 31 5:02 20:42 

2021 8 1 5:03 20:40 

2021 8 2 5:05 20:38 

2021 8 3 5:07 20:36 

2021 8 4 5:08 20:35 

2021 8 5 5:10 20:33 

2021 8 6 5:12 20:31 

2021 8 7 5:13 20:29 

2021 8 8 5:15 20:27 

2021 8 9 5:17 20:25 

2021 8 10 5:18 20:23 

2021 8 11 5:20 20:21 

2021 8 12 5:22 20:19 

2021 8 13 5:23 20:17 

2021 8 14 5:25 20:15 

2021 8 15 5:27 20:13 

2021 8 16 5:28 20:11 

2021 8 17 5:30 20:09 

2021 8 18 5:32 20:06 

2021 8 19 5:33 20:04 

2021 8 20 5:35 20:02 

2021 8 21 5:37 20:00 

2021 8 22 5:38 19:58 

2021 8 23 5:40 19:56 

2021 8 24 5:41 19:54 

2021 8 25 5:43 19:51 

2021 8 26 5:45 19:49 

2021 8 27 5:46 19:47 

2021 8 28 5:48 19:45 

2021 8 29 5:49 19:43 

2021 8 30 5:51 19:40 

2021 8 31 5:53 19:38 

2021 9 1 5:54 19:36 

2021 9 2 5:56 19:34 

2021 9 3 5:57 19:31 



2021 9 4 5:59 19:29 

2021 9 5 6:01 19:27 

2021 9 6 6:02 19:25 

2021 9 7 6:04 19:22 

2021 9 8 6:05 19:20 

2021 9 9 6:07 19:18 

2021 9 10 6:08 19:16 

2021 9 11 6:10 19:14 

2021 9 12 6:11 19:11 

2021 9 13 6:13 19:09 

2021 9 14 6:14 19:07 

2021 9 15 6:16 19:05 

2021 9 16 6:17 19:02 

2021 9 17 6:19 19:00 

2021 9 18 6:20 18:58 

2021 9 19 6:22 18:56 

2021 9 20 6:23 18:53 

2021 9 21 6:25 18:51 

2021 9 22 6:26 18:49 

2021 9 23 6:28 18:47 

2021 9 24 6:29 18:45 

2021 9 25 6:31 18:42 

2021 9 26 6:32 18:40 

2021 9 27 6:34 18:38 

2021 9 28 6:35 18:36 

2021 9 29 6:37 18:34 

2021 9 30 6:38 18:32 

2021 10 1 6:40 18:30 

2021 10 2 6:41 18:27 

2021 10 3 6:43 18:25 

2021 10 4 6:44 18:23 

2021 10 5 6:46 18:21 

2021 10 6 6:47 18:19 

2021 10 7 6:49 18:17 

2021 10 8 6:50 18:15 

2021 10 9 6:52 18:13 

2021 10 10 6:53 18:11 

2021 10 11 6:55 18:09 

2021 10 12 6:56 18:07 

2021 10 13 6:58 18:05 

2021 10 14 6:59 18:03 

2021 10 15 7:01 18:01 

2021 10 16 7:02 17:59 

2021 10 17 7:04 17:57 

2021 10 18 7:05 17:56 

2021 10 19 7:07 17:54 

2021 10 20 7:08 17:52 

2021 10 21 7:10 17:50 

2021 10 22 7:11 17:48 

2021 10 23 7:13 17:47 

2021 10 24 7:14 17:45 



2021 10 25 7:16 17:43 

2021 10 26 7:17 17:41 

2021 10 27 7:19 17:40 

2021 10 28 7:20 17:38 

2021 10 29 7:22 17:37 

2021 10 30 7:23 17:35 

2021 10 31 7:25 17:33 

2021 11 1 7:26 17:32 

2021 11 2 7:28 17:30 

2021 11 3 7:29 17:29 

2021 11 4 7:31 17:28 

2021 11 5 7:32 17:26 

2021 11 6 7:34 17:25 

2021 11 7 7:35 17:23 

2021 11 8 7:37 17:22 

2021 11 9 7:38 17:21 

2021 11 10 7:40 17:20 

2021 11 11 7:41 17:18 

2021 11 12 7:43 17:17 

2021 11 13 7:44 17:16 

2021 11 14 7:45 17:15 

2021 11 15 7:47 17:14 

2021 11 16 7:48 17:13 

2021 11 17 7:50 17:12 

2021 11 18 7:51 17:11 

2021 11 19 7:52 17:10 

2021 11 20 7:54 17:09 

2021 11 21 7:55 17:08 

2021 11 22 7:57 17:08 

2021 11 23 7:58 17:07 

2021 11 24 7:59 17:06 

2021 11 25 8:00 17:05 

2021 11 26 8:02 17:05 

2021 11 27 7:03 16:04 

2021 11 28 7:04 16:04 

2021 11 29 7:05 16:03 

2021 11 30 7:07 16:03 

2021 12 1 7:08 16:02 

2021 12 2 7:09 16:02 

2021 12 3 7:10 16:02 

2021 12 4 7:11 16:02 

2021 12 5 7:12 16:01 

2021 12 6 7:13 16:01 

2021 12 7 7:14 16:01 

2021 12 8 7:15 16:01 

2021 12 9 7:16 16:01 

2021 12 10 7:17 16:01 

2021 12 11 7:18 16:01 

2021 12 12 7:19 16:01 

2021 12 13 7:19 16:01 

2021 12 14 7:20 16:02 



2021 12 15 7:21 16:02 

2021 12 16 7:22 16:02 

2021 12 17 7:22 16:02 

2021 12 18 7:23 16:03 

2021 12 19 7:23 16:03 

2021 12 20 7:24 16:04 

2021 12 21 7:24 16:04 

2021 12 22 7:25 16:05 

2021 12 23 7:25 16:05 

2021 12 24 7:25 16:06 

2021 12 25 7:26 16:07 

2021 12 26 7:26 16:07 

2021 12 27 7:26 16:08 

2021 12 28 7:26 16:09 

2021 12 29 7:27 16:10 

2021 12 30 7:27 16:11 

2021 12 31 7:27 16:12 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 

Žilina, dňa  8.2.2021     Žilina, dňa  8.2.2021 

 

 

 

 

............................................                                            ............................................ 

Ing. Ján Barienčík, PhD.     Ing. Marián Borodáč 

konateľ       predseda predstavenstva 

 

  



Príloha č.: 5 k Zmluve na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina 

č.: 7/2021  zo dňa 08.02.2021 

 

KONTROLA OPRÁVNENOSTI NÁKLADOV A PLNENIA 

SLUŽBY 
 

Poskytovateľ je povinný: 

 

1. Umožniť objednávateľovi kontrolu oprávnenosti nákladov vynakladaných na služobnú 

prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia podľa uváženia objednávateľa vo 

vopred dohodnutých termínoch. 

2. Predkladať v rámci kontroly všetky doklady vykazujúce hmotné aj nehmotné náklady 

(materiál a služby) vynaložené na prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia 

vždy k prvému dňu aktuálneho kalendárneho mesiaca za predošlý kalendárny mesiac 

a tieto materiály a služby aj hmotne preukázať. 

3. Preukázateľne umožniť objednávateľovi kontrolu služieb a materiálu použitých na 

prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia priamo na sústave verejného 

osvetlenia. 

4. Dodržať súčinnosť pri výkone kontroly.  

5. Na vyžiadanie do 3 pracovných dní predložiť (vo fyzickej a elektronickej forme): 

a) evidenciu záznamov o vykonaných zásahoch v rámci riadnej údržby vrátane 

časovej stopy 

b) správu o pravidelnej skúške (revíznu správu) elektrického zariadenia sústavy 

verejného osvetlenia 

c) evidenciu záznamov o likvidácii súčastí sústavy verejného osvetlenia vrátane 

dátumu a spôsobu likvidácie. 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 

Žilina, dňa  8.2.2021     Žilina, dňa  8.2.2021 

 

 

 

 

............................................                                            ............................................ 

Ing. Ján Barienčík, PhD.     Ing. Marián Borodáč 

konateľ       predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.: 6 k Zmluve na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina 

č.: 7/2021  zo dňa 08.02.2021 

 

DISPEČING SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
 

Dispečing sústavy verejného osvetlenia slúži pre potreby kontroly a monitorovanie sústavy 

verejného osvetlenia, koordináciu činností súvisiacich s nápravou poruchových stavov 

sústavy verejného osvetlenia, zabezpečenie odstraňovania poruchových stavov sústavy 

verejného osvetlenia a reguláciu sústavy verejného osvetlenia. 

 

Poskytovateľ je povinný: 

  

1. Prevádzkovať na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady dispečing sústavy verejného 

osvetlenia 24 hodín denne každý deň trvania Zmluvy. 

 

2. Zabezpečovať službu nahlasovania porúch sústavy verejného osvetlenia, vo forme  

 telefonickej linky, ktorá však nesmie byť zabezpečovaná prostredníctvom služby 

so zvýšenou tarifou (audiotex), 

 e-mailovej schránky,  

 

  ktorá musí byť dostupná od prvého dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy nepretržite každý 

deň trvania Zmluvy, 24 hodín denne. Účelom tejto služby je nahlasovanie technického 

problému na sústave verejného osvetlenia tretími osobami na území mesta Žiliny a jeho 

mestských častiach.  

 

3. Nahlásiť objednávateľovi výpadok niektorej z foriem služby nahlasovania porúch sústavy 

verejného osvetlenia spolu s predpokladaným termínom znovusprístupnenia tejto formy. 

Po znovusprístupnení formy tejto služby, zaevidovať tento výpadok do systému 

dispečingu.  

 

4. Nahlásiť objednávateľovi pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy e-mailovú schránku 

a telefónne číslo pre službu nahlasovania porúch sústavy verejného osvetlenia.  

 

5. Zabezpečiť, aby systém dispečingu obsahoval históriu všetkých evidovaných vstupov po 

celú dobu trvania Zmluvy a zasielať objednávateľovi počas doby trvania Zmluvy vždy k 

faktúre vystavenej za príslušný kalendárny mesiac správu o poruchách a realizovaných 

opravách sústavy verejného osvetlenia.  

 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 

Žilina, dňa  8.2.2021     Žilina, dňa  8.2.2021 

 

 

 

 

............................................                                            ............................................ 

Ing. Ján Barienčík, PhD.     Ing. Marián Borodáč 

konateľ       predseda predstavenstva 

 



Príloha č.: 7 k Zmluve na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina 

č.: 7/2021  zo dňa 08.02.2021 

 

POPIS SÚČASNÉHO STAVU A TECHNICKÉHO ROZSAHU 

SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
 

Keďže sústava verejného osvetlenia je aktuálne v prevádzke objednávateľ si vyhradzuje právo 

aktualizovať skladbu, počet prvkov a svetelných bodov k dátumu nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy.  

 

Časť sústavy verejného osvetlenia bola v rokoch 2014 – 2018 modernizovaná.  

 

SVIETIDLÁ A SVETELNÉ ZDROJE 

 

V sústave verejného osvetlenia je aktuálne zaevidovaný počet  

svetelných miest:  8250ks 

svetelných bodov:  9188ks 

 

Pre účely služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia rozoznávame 

nasledujúce skupiny  svietidiel:   

 

Skupina 1 -  Výbojkové svietidlá, reflektory, staré historické svietidlá  

   počet kusov: 4571ks + 360ks riadené výbojkové svietidlá 

 

Skupina 2 -  Neriadené LED svietidlá - LED svietidlá, v ktorých nie je nainštalovaný 

LC modul umožňujúci zapojenie do aktuálneho systému riadenia 

osvetlenia 

   počet kusov: 1047 ks  

 

Skupina 3 -  Riadené LED svietidlá -  LED svietidlá, v ktorých je nainštalovaný LC 

modul umožňujúci zapojenie do aktuálneho systému riadenia osvetlenia 

 počet kusov:  2310ks, ktoré sú zapojené na riadenom RVO a 900ks, ktoré 

nie sú zapojené na riadenom RVO 

 (riadený RVO je rozvádzač, ktorý je pripojený na systém riadenia 

a monitorovania sústavy verejného osvetlenia) 

 

Objednávateľ má záujem všetky svietidlá dostať do skupiny 3, tým že:   

 

-svietidla zo skupiny 1 budú vymenené za nové svietidlá skupiny 3, 

-svietidla zo skupiny 2 budú doplnené LC modulom a tým sa dostanú do skupiny 3, 

 

STOŽIARE 

 

 Sústava verejného osvetlenia pozostáva z osvetľovacích  stožiarov, trakčných stožiarov 

a distribučných stožiarov 

Trakčné a distribučné stožiare primárne nie sú určené na osvetlenie, geometria 

osvetľovacej sústavy preto nemusí byť optimálna. Na komunikáciách a priestoroch so 

svietidlami umiestnenými na týchto stožiaroch objednávateľ požaduje údržbu každého 

svetelného bodu tak, aby boli zachované aspoň pôvodné parametre definované 

v projektovej dokumentácii dotknutej inštalácie. 

 V niektorých oblastiach novej výstavby (developerské projekty), kde verejné osvetlenie 

bolo prevzaté do majetku a užívania objednávateľa dodatočne po výstavbe 

inžinierskych sietí, môžu byť použité stožiare a svietidlá, ktorých presné údaje nie sú 

evidované. 



 Príslušenstvom stožiarov je elektrovýzbroj, ktorú tvoria najmä istiace prvky, držiak 

stožiarovej svorkovnice a samotná stožiarová svorkovnica.  

 V nových stožiaroch sú vnútorné vodiče (medzi svorkovnicou a svietidlom) riešené 

jednotne káblom typu CYKY s prierezom 1,5 mm². Pri každej výmene svietidla však 

objednávateľ požaduje použitie kábla špecifikácie H07RN-F s prierezom minimálne 1,5 

mm².  vychádzajúceho priamo zo svorkovnice svietidla a bez spájania ukončeného až 

v svorkovnici stožiara verejného osvetlenia. 

 Skladba stožiarov  

Sústava verejného osvetlenia pozostáva celkovo z 8 150 ks stožiarov, ktoré pre účely 

plnenia predmetu tejto Zmluvy rozdeľujeme:  

oceľové - 2 428ks 

oceľové pozinkované - 3 344 ks 

betónové - 1 644 ks 

trakčné - 734 ks 

 

VÝLOŽNÍKY  

 

 Na uchytenie viacerých svietidiel na jednom osvetľovacom stožiari sú použité 

viacramenné výložníky – dvojramenné, trojramenné alebo viacramenné. Dvojramenné 

výložníky majú uhol medzi ramenami 180°, trojramenný výložník má uhol ramien 

120°. Technologická úroveň výložníkov na osvetľovacích stožiaroch zodpovedá 

technologickej úrovni stožiarov.  

 Počet výložníkov bez udania dĺžky:  4 877ks 

 

KÁBLOVÉ VEDENIA  

 

 V niektorých oblastiach staršej výstavby verejného osvetlenia sa ešte dajú nájsť staré 

typy káblov AYAY s hliníkovým jadrom a PVC izoláciou. Novšie káble sú typu AYKY 

(s hliníkovým jadrom a PVC izoláciou žíl a plášťa) alebo CYKY (s medeným jadrom). 

V segmente daných usporiadaní žíl a prierezov ide o štandardný typ kábla pre rôzne 

aplikácie, vrátane uloženia do zeme. 

 Nové rozvody sekundárnej siete verejného osvetlenia sa budujú jednotne káblami typu 

CYKY 4B x 10 mm² (teraz CYKY-J 4 x 10 mm²). Tento typ kábla s medeným jadrom a 

PVC izoláciou žíl a plášťa má podobné elektrické vlastnosti ako kábel s hliníkovým 

jadrom AYKY 4B x 16 mm², ktoré sa používali v minulosti. 

 V oblasti s betónovými stožiarmi sú použité holé vodiče AlFe (väčšinou s prierezom 25 

mm²) alebo závesné káble. Pri holých rozvodoch je na verejné osvetlenie určený tzv. 

piaty vodič distribučnej sústavy NN, s ktorou zdieľa spoločný vodič PEN. Sústavy 

rozvodov NN aj VO predstavujú spojený systém. Vodič VO je umiestnený na spoločnej 

horizontálnej stožiarovej konzole na spodnom izolátore. Jednotlivé vetvy sú vzhľadom 

na uvedené technické riešenie jednofázové. 

 

ŠTRUKTÚRA VEDENÍ 

 

 Štruktúra vedení je uvedená v členení na podzemné a vonkajšie vedenia, podrobnejšie 

údaje neboli získané a hodnotené. Problémom je dostupnosť údajov, najmä v starších 

sieťach, kde chýba evidencia a pri kábloch v zemi sa exaktne ani nedajú určiť.  Z údajov 

je zrejmé, že podzemné káblové vedenia predstavujú až 40% rozsahu sústavy verejného 

osvetlenia. 

 

ROZVÁDZAČE  

 

 V sústave verejného osvetlenia je 138 rozvádzačov RVO. 

 Počet RVO nenapojených na systém riadenia a monitorovania sústavy verejného 

osvetlenia: 64ks, z toho 2ks sú podružné bez elektromeru 



 Počet RVO napojených na systém riadenia a monitorovania sústavy verejného 

osvetlenia: 74ks. 

 RVO sú pilierové (samostatne stojace), zabudované vo fasáde alebo súčasť trafostanice 

VN/NN, inštalované na betónových stožiaroch distribučnej siete NN. 

 Rozvádzače sú vyrobené z odolných plastov. Elektrovýzbroj pozostáva z moderných 

prístrojov.  

 Dokumentácia k rozvádzaču býva umiestnená na vnútornej strane dvierok, nenachádza 

sa v každom rozvádzači. Prístroje sú označené štítkom podľa dokumentácie.  

 Meranie spotreby elektrickej energie je zabezpečené elektronickými elektromermi. Časť 

rozvádzačov je vybavená inteligentnými elektromermi s diaľkovým odpočtom. Odpočet 

zabezpečuje dodávateľ elektrickej energie. 

 Napájanie rozvádzačov RVO je riešené z transformačných staníc alebo priamo z 

distribučnej siete NN. Zvláštnym prípadom je napájanie RVO z areálu súkromnej firmy 

na ulici Bratislavská. 

 Rozvádzače RVO sú miestom, kde začínajú vetvy verejného osvetlenia a dajú sa ľahko 

identifikovať typy a prierezy vystupujúcich káblových vedení. 

 

OVLÁDANIE 

 

 Na ovládanie verejného osvetlenia sa v súčasnosti používa systém riadenia 

a monitorovania sústavy verejného osvetlenia.   

 Časový harmonogram prevádzky je podrobne opísaný v prílohe č.: 4 - Časový 

harmonogram aktívnej prevádzky verejného osvetlenia. 

 Systém riadenia a monitorovania verejného osvetlenia je súbor prvkov, zariadení a služieb, 

ktoré zabezpečujú optimálne osvetlenie pri dodržaní podmienok vyplývajúcich z tried 

osvetlenia a zahrnutých v časovom harmonograme a nástroje pre spoľahlivú prevádzku, 

riadenie, monitorovanie,  diagnostiku a údržbu. 

 Systém riadenia a monitorovania verejného osvetlenia poskytuje tieto základné 

funkcionality: 

  

  • obojsmerná zabezpečená komunikácia (proprietárne komunikačné protokoly)  

  • autentifikácia systémom 

  • rôzne úrovne užívateľského prístupu (používateľ, správca, servis,  

   administrátor,...) 

  • automatické spracovanie a ukladanie dát  

  • automatické spracovanie meraní, alarmov, udalostí, správ a notifikácií 

       • riadenie, monitorovanie a diagnostika jednotlivých prvkov (RVO, svetelných  

   bodov, elektromerov, SMART prvkov a iných) a zariadení systému cez lokálny  

   alebo vzdialený prístup 

  • vizualizácia dát a meraní cez užívateľsky definované grafy,  filtre akcií, udalostí  

   a priebehy veličín 

  • interaktívna mapa zariadení a senzorov s vizualizáciou údajov 

  • diaľková a lokálna zmena režimu ovládania (automatický, manuálny, záložný  

   systém) 

  • lokálny a diaľkový prístup na servisné rozhranie 

  • lokálne a diaľkové nastavenie režimu trvalého napájania 

  • riadenie a monitorovanie systému prostredníctvom SMS 

  • adaptívne a skupinové riadenie osvetlenia cez definované kalendáre, udalosti,  

   súmrakové, dažďové, pohybové a iné senzor moduly 

  • riadenie, monitorovanie, konfigurácia vizualizácia, spracovanie dát a  

   diagnostika jednotlivých SMART riešení (inteligentný prechod, málo  

   frekventované oblasti, vyhodnocovanie kvality ovzdušia, rušnosť ulíc, čierny  

   odber, notifikácia tarifikovateľnej energie.... 

  • presná lokalizácia prvkov a zariadení systému cez GPS záznamy 

  • prepojiteľnosť systémov tretích strán prostredníctvom štandardných  



   komunikačných protokolov a rozhraní 

  • rozšíriteľnosť systému k tretím stranám 

 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 

Žilina, dňa  8.2.2021     Žilina, dňa  8.2.2021 

 

 

 

 

............................................                                            ............................................ 

Ing. Ján Barienčík, PhD.     Ing. Marián Borodáč 

konateľ       predseda predstavenstva 

 

 

 

 



Príloha č.: 8 k Zmluve na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina 

č.: 7/2021  zo dňa 08.02.2021 

 

APLIKOVATEĽNÉ PRVKY SÚSTAVY VEREJNÉHO 

OSVETLENIA  
 

Svietidlá 

Svietidlá aplikovateľné pre sústavu verejného osvetlenia musia spĺňať minimálne svetelno-

technické parametre a dizajn definované pre jednotlivé skupiny svietidiel, triedy 

osvetlenia, miesto použitia. 

Svetelno-technické parametre svietidla predstavujú súbor elektrických, svetelných a 

konštrukčných parametrov, ktorými sa svietidlo zaradzuje do rôznych skupín v zmysle 

podmienok tejto súťaže. 

Dôležitým prvkom kategorizovania svietidiel je zadelenie komunikácii a priestorov skupiny 

M, C, P do tried osvetlenia, ktoré berie v úvahu odporúčanie TNI CEN/TR 13 201-1. 

Triedenie je záväzné pre poskytovateľa pri vykonávaní jeho povinností  vyplývajúcich 

zo Zmluvy. 

 

Z hľadiska možnosti napojenia svietidiel na  systém riadenia verejného osvetlenia, rozdeľujeme 

svietidlá na 3 skupiny: 

  

Skupina 1 -  Výbojkové svietidlá, reflektory, staré historické svietidlá je prípustné 

naďalej inštalovať svietidlá tejto skupiny ako údržba svetelného bodu 

v rámci riadnej údržby, technické parametre náhradného svietidlá musia 

byť také, aby sa svietidlo mohlo vyhodnotiť ako technicky zhodný 

ekvivalent (TZE) v zmysle projektovej dokumentácie dotknutej inštalácie.  

 

 Objednávateľ môže v špecifických prípadoch povoliť aj zámenu svietidla 

za iný typ a to na základe návrhu poskytovateľa na zámenu s vyčísleným 

rozdielom ceny oproti TZE, ktorú by bolo nutné doplatiť na to, aby mohol 

poskytovateľ obstarať takéto svietidlo. Tieto špecifické prípady sa týkajú 

najmä historickej časti mesta a vybraných ulíc, kde v priebehu účinnosti 

zmluvy môže dôjsť k situácii, keď pôvodné svietidlo už nebude možné 

ďalej prevádzkovať a nebude možné na ňom vykonávať riadnu údržbu. 

 

Skupina 2 -  Neriadené LED svietidlá - nie je prípustné naďalej inštalovať svietidlá 

tejto skupiny ako nový svetelný bod, a preto sa parametre tejto skupiny 

bližšie nešpecifikujú. 

 

Skupina 3 -   Riadené LED svietidlá – LED svietidlá v ktorých je nainštalovaný LC 

modul umožňujúci zapojenie svietidla do systému riadenia 

a monitorovania sústavy verejného osvetlenia, ktorý bude prevádzkovať 

poskytovateľ. LC modul musí byť kompatibilný s aktuálnym riadiacim 

systémom verejného osvetlenia. 

 

Z hľadiska účelu svietidiel a ich možného použitia pre rôzne triedy komunikácii a priestorov, 

rozdeľujeme svietidlá nasledovne :  

 

Svietidlo pre osvetlenie komunikácii alebo priestoru triedy – M, C, P – svietidlo so 

svetelno-technickými parametrami, ktoré zabezpečia, že po jeho aplikácii v sústave 

verejného osvetlenia, budú splnené minimálne svetelno-technické požiadavky pre 

osvetlenie príslušnej komunikácie alebo priestoru definované v aktuálnej verzie súboru 

noriem STN EN 13 201, TNI CEN/TR 13 201-1 

Nie je vyžadovaný zvláštny dizajn. 



 

Svietidlo pre osvetlenie prechodov pre chodcov na komunikácii alebo priestore triedy – 

M, C, P – nie je vyžadovaný zvláštny dizajn ani farebné vyhotovenie, je vyžadované 

vyhotovenie v zmysle definície svietidla pre komunikáciu triedy M, C, P. Je 

vyžadované zvláštne vyhotovenie optickej časti svietidla, ktoré je prispôsobené pre 

osvetlenie prechodu pre chodcov. Vyhotovenie optickej časti svietidla, zabezpečuje 

asymetrické vyžarovanie svetla (asymetrická krivka svietivosti). Vyžaduje sa osvetlenia 

chodca na prechode, tzv. pozitívnym kontrastom v smere jazdy vozidla. 

Objednávateľ určí pred inštaláciou svietidla pre osvetlenie prechodu pre chodcov : 

- v rámci riadnej údržby sa prednostne použije svietidlo podľa pôvodnej špecifikácie 

v projektovej dokumentácii k osvetleniu prechodu pre chodcov. 

Poskytovateľ je povinný navrhovať aj v rámci riadnej údržby riešenia, ktoré vedú k zvýšeniu 

energetickej efektívnosti osvetlenia a zvýšeniu bezpečnosti prechodu pre chodcov. 

Objednávateľ môže na základe návrhu poskytovateľa rozhodnúť o výmene svietidla za 

nové svietidlo skupiny 3. Pred inštaláciou svietidla pre osvetlenie prechodu pre chodcov 

je poskytovateľ povinný predložiť objednávateľovi projektovú dokumentáciu spĺňajúcu 

podmienky pre udelenie stavebného povolenia. 

 

Svietidlo pre historickú časť mesta s komunikáciou alebo priestorom v triede M, C, P – 

svietidlo so svetelno-technickými parametrami, ktoré zabezpečia, že po jeho aplikácii 

v sústave verejného osvetlenia, budú splnené minimálne svetelno-technické požiadavky 

pre osvetlenie príslušnej komunikácie alebo priestoru definované v aktuálnej verzie 

súboru noriem STN EN 13 201, TNI CEN/TR 13 201-1. 

Je vyžadovaný zvláštny dizajn (historizujúci charakter svietidla) a farebné vyhotovenie. 

  Poskytovateľ je povinný navrhovať aj v rámci riadnej údržby riešenia, ktoré vedú 

k zvýšeniu energetickej efektívnosti osvetlenia v historickej časti mesta. Objednávateľ 

môže na základe návrhu poskytovateľa rozhodnúť o výmene svietidla za nové svietidlo 

skupiny 3.  

 

Historická časť mesta  – Objednávateľ požaduje zachovať historizujúci charakter svietidiel. 

 

 

 

Minimálne technické parametre svietidiel, ktoré smú byť použité v rámci modernizácie 

sústavy verejného osvetlenia: 

Svietidlá pre triedu M, C, P 

Certifikáty, vyhlásenia: Platný certifikát ENEC pre celé svietidlo, Vyhlásenie o zhode CE pre 

celé svietidlo, Vyhlásenie importéra svietidla alebo výrobcu svietidla o platnosti 5 

ročnej záruky spolu s podmienkami záruky, katalógový list svietidla potvrdzujúci 

minimálne úrovne všetkých menovaných parametrov s uvedeným odkazom na 

webstránku výrobcu svietidla, kde budú tieto parametre overiteľné. 

Minimálne požadované parametre svietidla: 

Ochrana voči vlhkosti a prachu: IP66,  

Mechanická odolnosť:   IK09,  

Index podania farieb:    Ra ≥ 70±2%,  

Teplota chromatickosti:  CCT 4000K±5%, alternatívne 3000K±5% - určí 

objednávateľ 

Účinnosť svietidla počas aktívnej prevádzky: Ta 25°C pre CCT 4000K minimálne 125lm/W 

(pomer reálneho svetelného toku zo svietidla a príkonu svietidla) 



Účinnosť svietidla počas aktívnej prevádzky: Ta 25°C pre CCT 3000K minimálne 105lm/W 

(pomer reálneho svetelného toku zo svietidla a príkonu svietidla) 

Fotobiologická bezpečnosť vyžarovaného svetla (podľa STN EN 62471): RG ≤1 

Povolené vstupné napätie na napájacích svorkách svietidla(predradníku): minimálne 

v rozsahu 200-260V , pri 50Hz 

Účinník  (pomer činného a zdanlivého výkonu):  cos (fi) ≥ 0,95, pri zotmení na 50%  cos (fi) 

≥ 0,80 

Integrovaná tepelná ochrana predradníka 

Stmievanie pomocou systému/rozhrania 0-10V (1-10V) alebo DALI, minimálne v rozsahu 30 

až 100% z nominálneho výkonu 

Prepäťová ochrana: minimálne DM 6kV a CM 10kV 

Životnosť svietidla : minimálne  90.000h  

Beznástrojové otváranie svietidla pre bežnú údržbu 

Bezrebrový dizajn svietidla do výkonu 65W 

Telo svietidla a adaptér na stĺp alebo výložník – anodizovaný hliník s práškovou farebnou 

povrchovou úpravou šedej farby (napríklad RAL 7015, 7016 a podobné šedé odtiene) 

Telo svietidla priestorovo umožňuje inštaláciu aktuálnej verzie LC modulu používaného 

v sústave verejného osvetlenia v Žiline, alebo je predradník svietidla sám kompatibilný 

s aktuálnym systémom riadenia a monitorovania verejného osvetlenia. 

Súčasťou svietidla je nastaviteľný adaptér s (fi) 60mm pre možnosť použitia na výložník aj 

priamo na stožiar. 

Minimálne požadované výkony, svetelný tok, krivky svietivosti, pripadne iné parametre nad 

rámec tejto špecifikácie  svietidiel vyplývajú z projektovej dokumentácie dotknutej 

inštalácie. 

 

Svietidlá pre historickú časť mesta 

Certifikáty, vyhlásenia: Platný certifikát ENEC pre predradník, Vyhlásenie o zhode CE pre 

celé svietidlo, Vyhlásenie importéra svietidla alebo výrobcu svietidla o platnosti 5 

ročnej záruky spolu s podmienkami záruky, Katalógový list svietidla potvrdzujúci 

minimálne úrovne všetkých menovaných parametrov s uvedeným odkazom na 

webstránku výrobcu svietidla, kde budú tieto parametre overiteľné. 

Minimálne požadované parametre svietidla: 

Ochrana voči vlhkosti a prachu: IP65,  

Mechanická odolnosť: IK08,  

Index podania farieb: Ra ≥ 70±2%,  

Teplota chromatickosti: CCT 3000K±5%, alternatívne CCT 4000K±5% - určí objednávateľ 

Účinnosť svietidla počas aktívnej prevádzky: Ta 25°C pre CCT 3000K minimálne 70lm/W 

(pomer reálneho svetelného toku zo svietidla a príkonu svietidla) 

Fotobiologická bezpečnosť vyžarovaného svetla (podľa STN EN 62471): RG ≤ 2 

Povolené vstupné napätie na napájacích svorkách svietidla(predradníku): minimálne 

v rozsahu 200-260V , pri 50Hz 



Účinník  (pomer činného a zdanlivého výkonu):  cos (fi) ≥ 0,95, pri zotmení na 50%  cos (fi) 

≥ 0,80 

Integrovaná tepelná ochrana predradníka 

Stmievanie pomocou systému/rozhrania 0-10V (1-10V) alebo DALI, minimálne v rozsahu 30 

až 100% z nominálneho výkonu 

Prepäťová ochrana: minimálne DM 6kV a CM 10kV 

Životnosť svietidla : minimálne  90.000h  

Súčasťou svietidla je adaptér s (fi) 60mm pre možnosť použitia na výložník alebo priamo na 

stožiar. 

Stĺp a výložník/y sú nedielnou súčasťou dizajnu svietidla v historickej zóne mesta a musia byť 

posudzované spolu so svietidlom. 

 

Minimálne požadované výkony, svetelný tok, krivky svietivosti, pripadne iné parametre nad 

rámec tejto špecifikácie  svietidiel vyplývajú z projektovej dokumentácie dotknutej 

inštalácie. 

 

Rozvádzače verejného osvetlenia 

Rozvádzače verejného osvetlenia aplikovateľné pre sústavu verejného osvetlenia musia 

spĺňať minimálne technické parametre definované nasledovne: 

Rozvádzač verejného osvetlenia je zariadenie predstavujúce kombináciu jedného alebo 

niekoľkých nízkonapäťových spínacích prístrojov spolu s pridruženým riadiacim, 

meracím, signalizačným, ochranným, regulačným zariadením atď., vrátane všetkých 

vnútorných elektrických a mechanických spojov a konštrukčných častí, určené na 

distribúciu elektrickej energie do koncových obvodov verejného osvetlenia. Je miestom 

odberu elektrickej energie označeným príslušným identifikačným číslom (EIC). 

Rozvádzač musí byť vybavený konštrukčnou dokumentáciou vo vytlačenej forme 

umiestnenou priamo v rozvádzači a v elektronickej forme vo formáte *.dwg 

umiestnenou u objednávateľa. Súčasťou rozvádzača je aj jeho platná revízia v zmysle 

platnej legislatívy. 

 

Hlavné prvky povinnej výbavy RVO:  

•istenie prívodu hlavným ističom 

•meranie spotreby fakturačným elektromer na prívode 

•meranie spotreby, napätí, prúdov, činného, jalového a zdanlivého výkonu a PF 

na prívode a na jednotlivých výstupných vetvách podružným elektromerom systému riadenia 

a monitorovania 

•spínanie výstupných vetiev cez stýkače 

•mechanické prepínanie zmeny režimu ovládania  

 o automatický režim – požadované zopnutie stýkačov závislé na stave riadiaceho a 

monitorovacieho systému alebo záložného systému  

 o režim trvalého zapnutia – požadované trvalé zopnutie stýkačov nezávislé na stave 

riadiaceho a monitorovacieho systému alebo záložného systému  

 o režim trvalého vypnutia – požadované trvalé vypnutie stýkačov nezávislé na stave 

riadiaceho a monitorovacieho systému alebo záložného systému 



•istenie jednotlivých vývodoch vetiev výstupnými ističmi 

•istenie komponentov a zariadení systému riadenia a monitorovania ističom 

•prepäťová ochrana komponentov a zariadení systému riadenia a monitorovania 

•prepäťová ochrana na vstupe do rozvádzača pre ochranu vetiev do svietidiel 

• ochrana pred úrazom elektrickým prúdom na komponentoch a zariadeniach systému 

riadenia a monitorovania prúdovým chráničom 

• RS-485 zbernica pre zaistenie vysokej odolnosti komunikácie medzi zariadeniami systému 

riadenia a monitorovania voči rušeniu 

•zálohovanie chodu systému riadenia a monitorovania záložnou batériou 

• napájanie systému riadenia a monitorovania externým AC/DC napájacím zdroj pre 

elimináciu prítomnosti silového striedavého napätia na riadiacej jednotke 

•meranie spotreby, napätí, prúdov, činného, jalového a zdanlivého výkonu a PF na 

jednotlivých výstupných vetvách podružným elektromerom systému riadenia a 

monitorovania 

• zálohovanie prevádzky jednokanálovým až trojkanálovým záložným systémom pre riadenie 

jedného až troch stýkačov 

•bezpotenciálové snímanie stavov jednotlivých vývodových ističov na vetvách 

• bezpotenciálové snímanie stavov ističov, komponentov, zariadení a kompenzačných 

stýkačov pomocnými kontaktmi 

•diaľkový odpočet fakturačného elektromera 

•autentifikácia servisného zásahu 

•detekcia otvorenia dverí senzorom 

•meranie úrovne osvetlenia pri RVO súmrakovým senzorom,  

•meranie teploty pri RVO teplotným senzorom 

•inštalované núdzové svietidlo 

•inštalovaná servisná zástrčka 

 

STOŽIARE 

Stožiare verejného osvetlenia 

Stožiare aplikovateľné pre sústavu verejného osvetlenia musia spĺňať minimálne technické 

parametre definované nasledovne: 

Certifikáty, vyhlásenia: Vyhlásenie o zhode CE,  

Vyrobené a vykonané skúšky pre odolnosť podľa súboru noriem STN EN 40-5 

Oceľový žiarovo pozinkovaný podľa STN EN ISO 1461 ≥ 75µm 

Dvierka svorkovnice s IP 42 minimálne 

Tvar stožiara je -  kužeľový pre výšky stožiara od 4 do 12m vrátane 

Tvar stožiara je - osemhranný pre výšky od 13m 

2 vstupné otvory pre kábel v prípade stožiarov zapustených do zeme  



Adaptér alebo ukončenie stožiara pre uchytenie svietidla (fi) 60mm 

Minimálne požadované parametre, výšky, priemery, pripadne iné parametre nad rámec tejto 

špecifikácie vyplývajú z projektovej dokumentácie dotknutej inštalácie.  

Stožiare pre historickú časť mesta 

Stožiare aplikovateľné pre sústavu verejného osvetlenia v historickej časti mesta a na 

vybraných uliciach musia spĺňať minimálne technické parametre 

Certifikáty, vyhlásenia: Vyhlásenie o zhode CE  

Vyrobené a vykonané skúšky pre odolnosť podľa súboru noriem STN EN 40 

Kovové telo stožiara: 

  • Oceľové žiarovo pozinkovaný podľa STN EN ISO 1461 ≥ 75µm s farebnou úpravou 

v RAL podľa špecifikácie objednávateľa 

  • Hliníkové anodizované, zliatina podľa EN AW-6060  s farebnou úpravou v RAL 

podľa špecifikácie objednávateľa 

Dizajnový - historizujúci tvar stožiara môže byť dosiahnutý aj pomocou tvarovaného plášťa 

z plastu aplikovaného výrobcom stožiara na oceľovú konštrukciu. 

Dvierka svorkovnice s IP 40 minimálne 

Adaptér alebo ukončenie stožiara pre uchytenie svietidla (fi) 60mm 

Minimálne požadované parametre, výšky, priemery, prípadne iné parametre nad rámec tejto 

špecifikácie vyplývajú z projektovej dokumentácie dotknutej inštalácie.  

Je prípustné naďalej inštalovať v rámci riadnej údržby aj stožiare, ktoré nespĺňajú niektoré 

z minimálnych požadovaných parametrov, avšak technické parametre náhradného stožiaru 

musia byť také, aby sa stožiar mohol vyhodnotiť ako technicky zhodný ekvivalent (TZE) 

v zmysle projektovej dokumentácie dotknutej inštalácie.  

Objednávateľ môže v špecifických prípadoch povoliť aj zámenu stožiara za iný typ, a to na 

základe návrhu poskytovateľa na zámenu s vyčísleným rozdielom ceny oproti TZE, ktorú by 

bolo nutné doplatiť na to, aby mohol poskytovateľ obstarať takýto stožiar. Tieto špecifické 

prípady sa týkajú najmä historickej časti mesta a vybraných ulíc, kde v priebehu účinnosti 

Zmluvy môže dôjsť k situácii, keď pôvodný stožiar už nebude možné ďalej prevádzkovať 

a nebude možné na ňom vykonávať riadnu údržbu. 

 

KÁBLE A VEDENIA 

Káble a vedenia aplikovateľné pre sústavu verejného osvetlenia musia spĺňať minimálne 

technické parametre definované nasledovne: 

Certifikáty, vyhlásenia: Vyhlásenie o zhode CE  

Izolačná odolnosť pre všetky použité káble použité na napájanie prvkov sústavy verejného 

osvetlenia musí byť najmenej 750V. 

Pri každej výmene svietidla objednávateľ požaduje použitie kábla špecifikácie H07RN-F 

s prierezom minimálne 1,5mm2 vychádzajúceho priamo zo svorkovnice svietidla a bez 

spájania ukončeného až v svorkovnici stožiara verejného osvetlenia. 

Minimálne požadované parametre káblov a vedení prípadne iné parametre nad rámec tejto 

špecifikácie vyplývajú z projektovej dokumentácie dotknutej inštalácie. V projektová 

dokumentácii bude poskytovateľ povinný preukázať výpočtom (napr. v programe SICHR, 



PAVOUK,...) úbytok napätia na kábloch. Objednávateľ na základe tohto výpočtu môže 

požadovať nižšiu hodnotu úbytku napätia použitím kábla s väčším prierezom. 

 

LC MODUL 

LC modul je elektronické zariadenie určené na komunikáciu (riadenie, monitorovania 

a konfigurácia) medzi SMART prvkami RVO s nainštalovaným systémom riadenia 

a monitorovania sústavy verejného osvetlenia a svietidlom. 

LC moduly aplikovateľné pre sústavu verejného osvetlenia musia spĺňať minimálne technické 

parametre definované pomocou povinného súboru vlastností nasledovne: 

 

 • konštrukčné prevedenie vo variante do stožiara VO s krytím min. IP 67 a vo variante do 

svetelného bodu (svietidla) s krytím min. IP 20 

 • široký rozsah napájacieho napätia AC/DC 200V-260V 

 • odolnosť voči rušeniu, výbojom, napäťovým špičkám a ESD 

 • obojsmerná diaľková  komunikácia s riadiacou a monitorovacou jednotkou v RVO a 

inými riadiacimi a monitorovacími jednotkami svetelných bodov 

 • riadenie a monitorovanie technologicky rôznych svetelných bodov ako sú sodíkové, 

LED alebo reflektorové svietidlá 

 • servisný prístup cez servisné rozhranie 

 • jednoznačná identifikácia popísaná GPS súradnicami 

 • diaľková a lokálna (servisný prístup) aktualizácia firmvéru s funkcionalitou diaľkového 

prevzatie firmvéru v režime bootloaderu napr. v prípade poruchy aktualizácie firmvéru 

 • možnosť lokálnej konfigurácie cez WIFI 

 • odpojenie riadenia od svetelného bodu v prípade poruchy 

 • monitorovanie a diagnostika: 

  o stav porúch 

  o stav komunikácie s riadiacou a monitorovacou jednotkou v RVO 

  o stav svetelného bodu: 

   • svieti 

   • nesvieti 

  • porucha predradníka/LED drivera, porucha svetelného zdroja (sodíková  

   výbojka, LED chip) 

  o diagnostika meraných elektrických veličín vyjadrená ako percentuálna 

spoľahlivosť  

 • meranie pripojeného svetelného bodu (svietidla), SMART prvku alebo zariadenia: 

  o meranie napätia 

  o meranie prúdu 

  o meranie výkonov (činný, jalový, zdanlivý)  

  o meranie účinníku 



  o meranie teploty vo svetelnom bode (svietidle) 

  o merania celkovej spotrebovanej energie 

  o meranie celkového času prevádzky 

 • riadenie a konfigurácia svetelného bodu (svietidla), SMART prvku alebo zariadenia 

cez: 

  o riadenie DALI (0-100%) 

  o riadenie DALI SSB (0-100%) 

  o riadenie 1-10V (0-100%) 

  o riadenie PWM (pulzno-šírková modulácia 0-100%) 

  o riadenie step dimming (skokové 100%/50%/0%) stmievanie cez 230VAC) 

 • relé pre odpojenie predradníka/LED drivera svetelného bodu od napájacieho napätia pre 

dosiahnutie nulovej spotreby svetelného bodu v prípade vypnutia osvetlenia 

 • relé pre spínanie doplnkového spotrebiča/zariadenia 

 • dva nezávislé vstupy pre pripojenie senzorov ako napr. environmentálny senzor, 

pohybový senzor, súmrakový senzor a dažďový senzor 

 • decentralizované riadenie iných riadiacich a monitorovacích jednotiek svetelných bodov 

v infraštruktúre VO na základe pripojených senzorov pre autonómne  riadenie v prípade 

straty komunikácie s riadiacou jednotkou RVO alebo jej neexistencie podľa 

definovaných skupín, modelov a udalostí. 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 

Žilina, dňa  8.2.2021     Žilina, dňa  8.2.2021 

 

 

 

 

............................................                                            ............................................ 

Ing. Ján Barienčík, PhD.     Ing. Marián Borodáč 

konateľ       predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.: 9 k Zmluve na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina 

č.: 7/2021  zo dňa 08.02.2021 

 

CENOVÁ PONUKA 
 
 
 

 
 

Výkon Popis realizovaného výkonu M.J. 
Počet 

zásahov 
J.c. bez DPH 

Celkom bez 
DPH 

1) Svietidlo  výmena výbojky ks 450 19,32 € 8 694,00 € 

  
 výmena (montáž, demontáž) 
tyristorového zapaľovača 

ks 67 15,21 € 1 019,07 € 

   vyčistenie tienidla a telesa svietidla ks 200 8,74 € 1 748,00 € 

2) Stožiar drobné opravy ochrannej pätice ks 50 12,91 € 645,50 € 

   oprava krytu na pätici ks 70 15,33 € 1 073,10 € 

  
 montáž krytu (vŕtanie dier, narezanie 
závitov, montáž krytu, namastenie) 

ks 160 9,05 € 1 448,00 € 

  
 demontáž starej poškodenej pätice, 
montáž novej 

ks 10 72,86 € 728,60 € 

3) Výložník 
 výroba konzoly (držiaka svietidla) alebo 
výložníka 

ks 2 99,65 € 199,30 € 

4) 
Elektrovýzbroj 

 výmena poistky ks 40 6,96 € 278,40 € 

 výmena poistkového dotyku ks 40 8,45 € 338,00 € 

 výmena poškodenej poistkovej hlavice, 
výmena rozlamovacej svorky 

ks 10 3,83 € 38,30 € 

Označenie Popis položky Cena celkom

Zabezpečenie služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného 

osvetlenia v meste Žilina
69 991,87 €

Spolu 69 991,87 €

CELKOM BEZ DPH 69 991,87 €

DPH 20% 13 998,37 €

CELKOM S DPH 83 990,24 €

ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s., Račianska 162, 831 54 Bratislava

CENOVÁ PONUKA ZA21265003

Rekapitulácia

Zabezpečenie služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia v 

meste Žilina



  demontáž a montáž poistkového článku ks 10 17,74 € 177,40 € 

 doťahovanie kontaktov a preizolovanie 
svoriek 

ks 90 5,09 € 458,10 € 

  výmena objímky E 27, E 33 ks 5 5,83 € 29,15 € 

   výmena tlmivky ks 60 142,75 € 8 565,00 € 

 výmena radovej svorkovnice a jej 
zapojenie 

ks 30 29,38 € 881,40 € 

výmena EK svoriek, ich zapojenie a 
preizolovanie 

ks 30 15,22 € 456,60 € 

 presvorkovanie skorodovaných vodičov ks 30 4,41 € 132,30 € 

  výmena vodiča ks 14 22,16 € 310,24 € 

5) Káblový 
rozvod 

 výmena kábla v svietidle ks 30 28,39 € 851,70 € 

 montáž zemnej spojky (mimo zemných 
prác) 

ks 5 73,24 € 366,20 € 

          

7) iné 

 

        

    večerná kontrola osvetlenia hod. 108 21,55 € 2 327,40 € 

  
  premeriavanie vedení na VO, 
preizolovanie svoriek 

hod. 166 21,15 € 3 510,90 € 

   nastavenie spínacích hodín hod. 45 21,15 € 951,75 € 

    údržba RVO hod. 162 21,15 € 3 426,30 € 

     oprava iluminácie Farský kostol hod. 10 19,13 € 191,30 € 

     oprava iluminácie Sirotársky kostol hod. 10 19,13 € 191,30 € 

    hľadanie skratu na zemných kábloch hod. 215 20,17 € 4 336,55 € 

     meranie izolačného stavu káblov hod. 220 20,17 € 4 437,40 € 

   konzervácia svorkovníc hod. 235 18,75 € 4 406,25 € 

  Dispečing 24 hodín denne + pohotovosť hod. 3336 4,89 € 16 313,04 € 

            

  
  výmena poškodených vodičov vzdušných 
vedení 

hod. 68 21,49 € 1 461,32 € 

  Spolu bez DPH       69 991,87 € 

        DPH 20%       13 998,37 € 

  Spolu s DPH       83 990,24 € 

 
 

         Za poskytovateľa: 
   

         Žilina, dňa  8.2.2021 

 

 

 

 

                                          ............................................ 

        Ing. Marián Borodáč 

         predseda predstavenstva 

 

 
 



Príloha č.: 10 k Zmluve na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina 

č.: 7/2021  zo dňa 08.02.2021 

 

PLÁN ÚDRŽBY A PREVÁDZKY SÚSTAVY VEREJNÉHO 

OSVETLENIA  
 

Poskytovateľ je povinný :    

 

1. Plánovať a vykonávať úkony spojné so služobnou prevádzkou a údržbou verejného 

osvetlenia okrem iného aj v zmysle platných noriem a prepisov týkajúcich sa osvetľovacej 

sústavy (najmä súboru noriem  STN 33 2000, STN EN 13 201 a STN 12 464). 

2. Plánovať termíny odborných skúšok a odborných prehliadok vyhradených zariadení 

elektrických podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. v aktuálnom znení. 

 

3. Pravidelne čistiť od prachu a iných nečistôt vnútorné časti RVO v sústave verejného 

osvetlenia, za ktorých prevádzku a údržbu v zmysle tejto Zmluvy poskytovateľ zodpovedá.  

4. Pravidelne čistiť vnútorné časti (priestor okolo predradníka a optika) výbojkových svietidiel 

v sústave verejného osvetlenia od prachu a iných nečistôt.  

5. Pravidelne čistiť vonkajšie časti (telo svietidla a difúzor) svietidiel v sústave verejného 

osvetlenia od prachu a iných nečistôt.  

6. Pravidelne čistiť od prachu a iných nečistôt vonkajšie a vnútorné časti RVO v sústave 

verejného osvetlenia, za ktorých prevádzku a údržbu v zmysle tejto Zmluvy poskytovateľ 

zodpovedá.  

7. Pravidelne vizuálne kontrolovať stav stožiarov, výložníkov a RVO v sústave verejného 

osvetlenia pre včasné identifikovanie ich nepriaznivého stavu ohrozujúcu bezpečnosť. 

Výsledky kontroly predložiť minimálne 1x za obdobie trvania Zmluvy v správe pri 

poslednej faktúre za obdobie trvania Zmluvy. V prípade identifikovania nepriaznivého stavu 

ohrozujúcu bezpečnosť je poskytovateľ povinný bezodkladne informovať objednávateľa. 

8. Pravidelne kontrolovať funkčnosť svietidiel počas aktívnej prevádzky. 

 

9. Pravidelne vymieňať výbojky ( zdroje vo výbojkových svietidlách). 

 

10. Pri plánovaní výmeny svietidiel alebo iných prvkov sústavy verejného osvetlenia vždy 

navrhnúť objednávateľovi aj riešenie, ktoré umožní znížiť spotrebu elektrickej energie pri 

dodržaní platných noriem a predpisov týkajúcich sa osvetľovacej sústavy (najmä súboru 

noriem STN EN 13 201 a STN 12 464). 

 

11. Ku dňu ukončenia doby účinnosti Zmluvy odovzdať sústavu objednávateľovi v stave 

zodpovedajúcom bežnému opotrebovaniu vyvolanému bežnou prevádzkou zariadenia počas 

trvania tejto Zmluvy s vykonanou Riadnou údržbou tak, aby bola v prevádzkyschopnom 

stave a aby objednávateľ mohol plynule pokračovať v jej prevádzke. 
 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 

Žilina, dňa  8.2.2021     Žilina, dňa  8.2.2021 

 

 

 

............................................                                            ............................................ 

Ing. Ján Barienčík, PhD.     Ing. Marián Borodáč 

konateľ       predseda predstavenstva 



Príloha č.: 11 k Zmluve na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina 

č.: 7/2021  zo dňa 08.02.2021 

 
 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
 

P 

č

. 

Názov firmy a sídlo 

subdodávateľa, IČO 

Údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa (meno 

a priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia) 

Predmet dodávok, prác alebo 

služieb 

Podiel na 

celkovom 

objeme  

dodávky   

(%) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 
 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 

Žilina, dňa  8.2.2021     Žilina, dňa  8.2.2021 

 

 

 

 

...........................................                                            ............................................ 

Ing. Ján Barienčík, PhD.     Ing. Marián Borodáč 

konateľ       predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 


