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VEC 

Vysvetlenie a doplnenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „Vypracovanie 

účelového energetického auditu pre sústavu verejného osvetlenia v meste Nitra“ – 

 

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Vypracovanie 

účelového energetického auditu pre sústavu verejného osvetlenia v meste Nitra“, 

vyhlásenej Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenej na webovej stránke Mesta Nitra. 

Verejný obstarávateľ týmto zverejňuje odpovede na otázky, ktoré mu boli doposiaľ doručené 

záujemcami v priebehu lehoty na predkladanie ponúk.  

 

Otázka/žiadosť č. 1 : 

Existuje projekt budúceho stavu? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Nie. 

 

Otázka/žiadosť č. 2 : 

Očakáva zadávateľ, že bude v rámci energetického auditu vytvorený návrh budúceho stavu, 

vrátane naprojektovania osvetľovacej sústavy? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Výzva v ods.6 definuje, že audit musí byť spracovaný v zmysle  Zmluvy o poskytnutí NFP, 

v zmysle výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53. 

To znamená aktivita C1: 

Predmetom podpory v rámci tejto aktivity bude vypracovanie účelových energetických auditov 

s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu. Z 

tohto dôvodu bude podpora zameraná na nasledujúce podaktivity:  

C1. Vypracovanie účelových energetických auditov Vypracovanie účelových energetických 

auditov spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:  

· energetický audit je vypracovaný odborne spôsobilou osobou za účelom identifikácie a návrhu 

opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby 

(ďalej len „GES“);  

· výsledkom je písomná správa z energetického auditu, ktorú žiadateľ zverejňuje na svojom 

webovom sídle po dobu udržateľnosti projektu. 

C2. Príprava projektu GES 

Cieľom aktivity C1 je podpora rozvoja GES. Ak energetický audítor v rámci podaktivity C1 

identifikuje opatrenia realizovateľné prostredníctvom GES, podpora bude zameraná aj na 

prípravu projektu prostredníctvom podaktivity C2. Podpora podaktivity C2 vyplýva zo 

skutočnosti, že hoci energetický audítor identifikuje a navrhne opatrenia realizovateľné 

prostredníctvom GES, tieto opatrenia sú v čase prípravy projektu zovšeobecňované, aby sa 

nevylúčili prípadné opatrenia navrhnuté poskytovateľom GES, prinášajúce vyššiu energetickú 
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účinnosť resp. nižšie investičné náklady. Teda konečnú, reálnu podobu návrhu opatrení stanoví 

až poskytovateľ GES v štádiu po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o energetickej efektívnosti pre 

verejný sektor v rámci predloženia Návrhu prijímateľovi GES. Podpora prípravy projektu 

smerujúca k uzavretiu zmluvy s poskytovateľom GES, teda prispieva k cieľu OP KŽP, 

zameraného na návrh opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na 

energiu.  

Pri návrhu opatrení energetickej efektívnosti sa postupuje štandardným spôsobom, ako je to 

zaužívané v bežnej technickej praxi. Navrhujú sa opatrenia financovateľné z vlastných zdrojov 

žiadateľa, prostredníctvom úveru alebo dotácií a s využitím GES. Každé navrhované opatrenie 

musí obsahovať vyjadrenie k jeho realizovateľnosti formou GES. Návrh opatrenia 

uskutočniteľného prostredníctvom GES, musí zároveň obsahovať aj vyjadrenie k jeho 

realizovateľnosti bez započítania do verejného dlhu podľa usmernenia Európskeho 

štatistického úradu (Eurostat Guidance Note: The Recording of Energy Performance Contracts 

in Government Accounts: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 1015035/7959867/Eurostat-

Guidance-Note-Recording-Energy-Perform-Contracts-Gov-Accounts.pdf/) a podľa 

používateľskej príručky (A Guide to the Statistical Treatment of Energy Performance 

Contracts: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 1015035/8885635/guide_to_statistical 

_treatment_of_epcs_en.pdf/f74b474b-8778-41a9-9978-8f4fe8548ab1). 

Energetický audit musí byť vypracovaný minimálne v rozsahu prílohy č. 6 Smernice EP a Rady 

č. 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Na vypracovanie správy z energetického auditu v 

štátnom jazyku sa primerane použije vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 179/2015 Z. z. 

o energetickom audite. Pre opatrenia energetickej efektívnosti vhodné pre GES musí správa z 

energetického auditu obsahovať podklady, potrebné na vypracovanie posudku minimálne v 

rozsahu kapitoly 2.2 odseku 1 písm. b) bodu i. až x. dokumentu „Postup pri príprave a realizácii 

garantovaných energetických služieb vo verejnej správe“, ktorý je zverejnený na webovom 

sídle Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/energetika/garantovana-energeticka-

sluzba-pre-verejny-sektor. Ak nie je žiadne z navrhnutých opatrení realizovateľné 

prostredníctvom GES, musí byť táto skutočnosť v správe z energetického auditu riadne 

zdôvodnená. 

 

Otázka/žiadosť č. 3 : 

Požaduje verejný obstarávateľ meranie luxov pre každý jeden svetelný bod samostatne, alebo 

je možné uskutočniť meranie luxov len pre jedno svietidlo z rovnakej množiny svietidiel (a tak 

rapídne znížiť počet meraní a teda i celkovú cenu EA)- Musím však upozorniť, že kontrolný 

orgán (SIEA) nemusí súhlasiť s meraním jedného svietidla pre danú množinu a môže požadovať 

meranie pre každý svetelný bod – to by bolo potrebné preto zakotviť do zmluvy aby sa nestalo, 

že vy ako VO nám povolíte jedno svetlo pre danú množinu a následne budete dopytovať 

meranie pre každé svietidlo čo by nám navýšilo rapídne náklady 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Po konzultácii s riadiacim orgánom SEIA si stanovuje prijímateľ nenávratného finančného 

príspevku podmienky na vypracovanie energetického auditu v súlade so Zmluvou 

o POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU a zároveň v zmysle 

výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-

2019-53, C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni pri projekte s 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/
https://www.mhsr.sk/energetika/garantovana-energeticka-sluzba-pre-verejny-sektor
https://www.mhsr.sk/energetika/garantovana-energeticka-sluzba-pre-verejny-sektor
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názvom „Vypracovanie účelového energetického auditu pre sústavu verejného osvetlenia 

v meste Nitra“. 

Na základe tohto navrhujeme uskutočniť meranie luxov na rovnakú skupinu „množinu“ 

svietidiel za podmienky vypracovania Energetického auditu minimálne v rozsahu prílohy č. 6 

Smernice EP a Rady č. 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Na vypracovanie správy z 

energetického auditu v štátnom jazyku sa primerane použije vyhláška Ministerstva 

hospodárstva SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite. Pre opatrenia energetickej 

efektívnosti vhodné pre GES musí správa z energetického auditu obsahovať podklady, potrebné 

na vypracovanie posudku minimálne v rozsahu kapitoly 2.2 odseku 1 písm. b) bodu i. až x. 

dokumentu „Postup pri príprave a realizácii garantovaných energetických služieb vo verejnej 

správe“, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR 

https://www.mhsr.sk/energetika/garantovana-energeticka-sluzba-pre-verejny-sektor. Ak nie je 

žiadne z navrhnutých opatrení realizovateľné prostredníctvom GES, musí byť táto skutočnosť 

v správe z energetického auditu riadne zdôvodnená.  

Ďalej rovnako musí energetický audit spĺňať príslušnú platnú normu STN na Osvetlenie 

pozemných komunikácií. 
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