
Analýza výhodnosti zadávanie koncesie na predmet koncesie 

Modernizácia a prevádzkovanie tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava Nové mesto 

 

Úvod 

Táto analýza obsahuje v súlade s ust. § 101 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

(„Zákon“) porovnanie variantov, o ktorých Mestská časti Bratislava Nové mesto („Mestská časť“ 

alebo „Verejný obstarávateľ“) uvažovala pred prijatím rozhodnutia vyhlásiť zadávanie koncesie, 

vrátane vyčíslenia ekonomických údajov, ktoré viedli Verejného obstarávateľa k záveru, že vyhlásenie 

koncesie je výhodnejšie, ako zadanie zákazky iným spôsobom podľa Zákona. 

 

Cieľ analýzy 

Cieľom analýzy bolo zhodnotiť uskutočniteľnosť Projektu - Modernizácia a prevádzkovanie tepelného 

hospodárstva mestskej časti Bratislava Nové mesto na základe cieľov Mestskej časti na zabezpečenie 

riadnej prevádzky tepelného hospodárstva na území Mestskej časti za účelom dodávok tepla a teplej 

úžitkovej vody všetkým odberateľom na územní Mestskej časti. Verejný obstarávateľ si zabezpečil 

vypracovanie dokumentu Analýza stavu a revitalizácie tepelnotechnických zariadení v správe 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá ukázala nevyhnutnosť vynaloženia významných 

investícií pre zabezpečenie riadneho a bezproblémového chodu tepelného hospodárstva 

v správe/vlastníctve Mestskej časti. Verejný obstarávateľ posudzoval výsledky Analýzy stavu                           

a revitalizácie tepelnotechnických zariadení v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, hľadal 

možnosti (varianty) dosiahnutia zlepšenia súčasného stavu tepelno-technických zariadení v správe 

mestskej časti a tiež preferovaný variant (najmä s ohľadom na spôsob financovania potrebných 

investícií ako i ďalšej prevádzky), ktorý by priniesol najviac úžitkov pre odberateľov tepla a teplej 

úžitkovej vody pri najnižších nákladoch pre Verejného obstarávateľa (i samotných odberateľov). 

Verejný obstarávateľ najskôr vyhodnotil vymedzené varianty z hľadiska technickej / prevádzkovej / 

ekonomickej výhodnosti pri použití kritéria efektu vynaložených prostriedkov. Následne bolo 

najvýhodnejšie riešenie posúdené z hľadiska financovateľnosti jednotlivých variantov realizácie.  

 

Vyhodnotenie variantov 

Keďže výsledky Analýzy stavu a revitalizácie tepelnotechnických zariadení v správe mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto ukázali jasnú potrebu vykonania modernizácie niektorých tepelno-

technických zariadení, Mestská časť posudzovala len variant počítajúci s modernizáciou 

a rekonštrukciou tepelno-technických zariadení. Z dôvodov povahy a rozsahu potrebných plnení, 

absencie potrebných odborných kapacít, know-how bol následne ako výsledok technického 

zhodnotenia vyhodnotený ako preferovaný variant rekonštrukcie a modernizácie tepelno-

technických zariadení v správe/ vlastníctve Mestskej časti prostredníctvom externalizácie, pred 

variantom prevzatia tepelného hospodárstva do správy, údržby, či nevyhnutnej modernizácie 



prostredníctvom interných kapacít Mestskej časti resp. podniku Mestskej časti - EKO - podnik 

verejnoprospešných služieb. 

Tento variant bol predmetom následnej finančnej a právnej analýzy. Pred prijatím rozhodnutia 

vyhlásiť koncesiu Verejný obstarávateľ z hľadiska finančného a právneho uvažoval nad variantmi:  

I. Zákazka
1
, resp. ich séria, t.j. komplexná realizácia rekonštrukcie a modernizácie tepelného 

hospodárstva v správe/vlastníctve Mestskej časti vykonaná v súlade s odporúčaniami uvedenými                    

v Analýze stavu a revitalizácie tepelno-technických zariadení v správe mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto a následná správa a údržba tepelného hospodárstva externým subjektom (subjektmi) vrátane 

financovania plne Mestskou časťou,  

II. Koncesia
2
 vo variante kompletného transferu rizík (vrátane všetkých finančných nákladov s tým 

spojených) rekonštrukcie a modernizácie vrátane plnej zodpovednosti za údržbu a prevádzku 

tepelného hospodárstva vrátane rizika dopytu po dodávkach tepla a teplej úžitkovej vody (aj riziko 

odpájania) na súkromného partnera. 

Finančné posúdenie variantov zabezpečenia Modernizácie a prevádzkovanie tepelného hospodárstva 

mestskej časti Bratislava Nové mesto prebiehalo na základe porovnania nákladovosti zabezpečenia 

modernizácie tepelného hospodárstva prostredníctvom zákazky a prostredníctvom koncesie. Pri 

vyhodnotení nákladovosti modernizácie tepelného hospodárstva sa vychádzalo z predpokladu, že 

Mestská časť bude nútená pre realizáciu zákazky zabezpečiť jej financovanie prostredníctvom úveru, 

čo by pri predpokladanom 2% úroku  a predpokladanej hodnote nevyhnutnej investície v celkovej 

sume 3 170 000 € predpokladalo za uvažovanú dobu 20 rokov (koncesná lehota) predraženie zákazky 

o 665 700 €, a to bez započítania nevyhnutných investícii do prevádzky tepelného hospodárstva 

(personálne a materiálové zabezpečenie), ako i ďalších nevyhnutných investičných akcií na 

zabezpečenie prevádzkyschopnosti tepelného hospodárstva, pri strate príjmu z nájmu zariadení 

tepelného hospodárstva v hodnote 432 749,6 € za posledných 8,5 roka (od roku 2008 do prvého 

polroka 2016), t.j. približne 1 018 234 € za dobu 20 rokov. Naproti tomu v prípade koncesie je 

predpoklad zachovania príjmov z užívania koncesného majetku za súčasnej nulovej investície zo 

strany Mestskej časti a bez rizika dopytu, ktoré bude musieť znášať koncesionár. 

Z pohľadu dlhového zaťaženia v prípade:   

1. Zákazky, si Mestská časť sama požičiava finančné prostriedky, dlh potrebný na vykonanie 

modernizácie tepelného hospodárstva Mestskej časti je rozoznaný na súvahe Mestskej časti. 

2. Koncesie, kedy riziko modernizácie a dopytu sú prenesené na súkromného partnera, pričom 

neexistujú žiadne iné mechanizmy, ktoré by implikovali presun významných rizík naspäť na Mestskú 

časť, kedy na súvahu Mestskej časti nevstupujú aktíva/dlh a pričom platby budú pochádzať výlučne 

od tretích osôb, odberateľov tepla a teplej úžitkovej vody. 

Hlavná výhoda variantu prostredníctvom Koncesie v porovnaní s variantom prostredníctvom Zákazky 

je tiež v alternatíve transferu väčšiny rizík na súkromného partnera, najmä v transfere zodpovednosti 

                                                           
1
 V súlade s § 3 Zákona 

2
 V súlade s § 4 Zákona 



za CapEx a OpEx. Kľúčové riziká vo variante prostredníctvom Koncesie pre verejný sektor, a teda aj 

Mestskú časť, predstavujú nesprávny výber súkromného partnera a nevhodné nastavenie procesu 

(zadanie cieľov, monitoring, a penalizácie, riadenie zmien, zvyšovanie cien tepla a teplej úžitkovej 

vody na hraniu akceptovateľnú verejnosťou). Tieto riziká môžu byť verejným sektorom ošetrené 

zaistením transparentného a konkurenčného verejného obstarávania.  

Záver  

Analýza vymedzených variantov bola vykonaná z hľadiska technickej / prevádzkovej / ekonomickej 

výhodnosti. Na základe technického posúdenia je jednoznačne najpreferovanejším variantom 

externalizácia modernizácie a prevádzky tepelného hospodárstva vo vlastníctve/správe Mestskej 

časti. Následne podľa výsledkov finančného zhodnotenia z pohľadu (i) finančnej dostupnosti,                     

(ii) porovnania nákladov a príjmov koncesie a zákazky (iii) dlhového zaťaženia a pri (iv) zohľadnení 

rizík sa javí variant prostredníctvom Koncesie ako najvhodnejší spôsob realizácie modernizácie 

a prevádzky tepelného hospodárstva Mestskej časti. 


