
Schválené uznesenie: 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
A .  s c h v a ľ u j e  

 
zámer modernizácie kotolní a zámer vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy o koncesii na služby dodávky tepla na obdobie 10 rokov, do verejných základných 
škôl: Základná škola  Mudroňova 83 v Bratislave a Základná škola s materskou školu Dr. Milana 
Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

 
B .  ž i a d a  

 
starostku mestskej časti  
zabezpečiť  súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 
o koncesii na služby dodávky tepla do verejných základných škôl ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave 
a ZS s MŠ Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave a ostatné zmluvné podmienky spojené 
s predmetom zámeru a  obchodnú verejnú súťaž vyhlásiť spôsobom obvyklým. 

 
- - - 

 
 

 



k bodu č. 11 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 

            Zámerom mestskej časti ako zriaďovateľa základných škôl je náprava dlhodobo 
nevyhovujúceho až  havarijného stavu v  plynových kotolniach a  zníženie prevádzkových 
nákladov kotolní na základných školách na Mudroňovej ulici a  na Škarniclovej/ 
Podjavorinskej ulici v Bratislave. 
 

Súčasné kotolne sú v prevádzke viac ako 20 rokov. Sú zastarané, opotrebované 
a neefektívne. Účinnosť súčasného vykurovacieho systému na oboch kotolniach je  o cca 
20% nižšia, ako je bežné u dnešnej technológie. To zapríčiňuje nielen zvýšené náklady na 
spotrebu plynu, ale aj trvalo vyššie zaťažovanie životného prostredia. 
Na kotolniach sa vykonáva iba bežný servis a prípadné odstraňovanie havárií, pričom 
zásadnejšie opravy sú problémové, nakoľko už chýbajú  náhradné diely na starú 
technológiu. 

 
Ako najvhodnejší spôsob sa javí zabezpečovať dodávku tepla, modernizáciu 

a prevádzku externým zmluvným partnerom, ktorého výber bude výsledkom 
transparentnej obchodnej verejnej súťaže. 
 

Výmena a prevádzka nových zdrojov vykurovania bude znamenať výrazné 
zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie ( predpoklad 25-30% ročne ), 
samostatnú reguláciu jednotlivých budov a nové tepelné rozvody. Nové tepelné 
zdroje budú založené na lepšom využívaní existujúceho zdroja kondenzačnou technikou. 
Ďalšie úspory budú dosiahnuté vyregulovaním celého vykurovacieho systému podľa 
konkrétnej potreby objektu s možnosťou diaľkovej správy cez internet. 
 

V prípade základnej školy Dr. Milana Hodžu koncesionár prispeje sumou 84 000 
Eur na  výmenu okien na budove pre prvý stupeň ZŠ a MŠ nachádzajúcej sa na  
Podjavorinskej ulici. Zvyšnú menšiu časť vysúťaženej ceny na výmenu okien doplatí 
mestská časť zo schváleného kapitálového rozpočtu na rok 2014. Výmena okien je 
dôležitým faktorom pre dosiahnutie úspor, tepelného komfortu a bezpečnosti v budove 
školy. Výmena okien na budove základnej školy na Mudroňovej ulici nie je potrebná. 

 
Primárnym zdrojom energie zostane zemný plyn. Novovybudované zdroje tepla 

budú pozostávať z plynových kondenzačných kotlov s možnosťou permanentného 
monitoringu o aktuálnej spotrebe a vývoji nákladov na teplo. Na meranie spotreby tepla 
budú osadené samostatné merače tepla. Podmienky pripojenia a dodávky tepla upravuj 
zmluva o dodávke tepla. Nové tepelné zdroje musia spĺňať zákon o tepelnej energetike 
a registráciu na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.  
 

Rekonštrukcia oboch kotolní vyžaduje stavebné povolenie, ktoré zabezpečí 
koncesionár. Projekčnú prípravu, výstavbu a prevádzku oboch kotolní zabezpečí na 
vlastné náklady koncesionár, bez nároku na ich refundáciu. 
 

Zriaďovateľ, ani obe základné školy nevynaložia na  projekty modernizácie 
kotolní žiadne vlastné finančné prostriedky, pričom technologické zariadenia 
nových kotolní budú po 10 rokoch bezodplatne prevedené do majetku zriaďovateľa, 
resp. školy. S tým súvisí aj doba viazanosti odberu tepla, ktorá je 10 rokov. Počas celej 
doby viazanosti budú garantované ceny tepla v závislosti od ceny plynu. 



 

 

 
Realizácia oboch projektov predpokladá užívanie oboch priestorov kotolní ako 

nebytových priestorov na dobu určitú v trvaní 10 rokov a za podmienok určených 
v zmluvách o  užívaní nebytových priestorov s odkazom na osobitný zreteľ . 
 

Predpokladaná doba realizácie modernizácie kotolní je apríl - september 2014, 
najneskôr však do začiatku zimného vykurovacieho obdobia, pričom sa očakáva, že práce 
budú vykonané počas letných školských prázdnin ( júl - august 2014).  
 

Pre zabezpečenie transparentnosti, dosiahnutia najvýhodnejšej cenovej ponuky 
a tiež z dôvodu, že základom zmluvného vzťahu je zmluva o koncesii na služby - dodávky 
tepla, predkladateľ návrhu zvolil obchodnú verejnú súťaž, ako zákonný prostriedok výberu 
dodávateľa. 
 

Oba projekty iniciovali a podporili riaditelia dotknutých základných škôl 
a príslušné Rady škôl.  

 
Riaditelia dotknutých základných škôl boli vyrozumení o tom, že realizácia 

oboch projektov bude výsledkom obchodných verejných súťaží, ktorých 
vyhlasovateľom je zriaďovateľ- Mestská časť Bratislava- Staré Mesto. 
 
 

Materiál prerokovala finančná a majetková komisia dňa 27.3.2014 s odporúčaním 
predložiť materiál na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v mesiaci apríl 
2014. 
 


