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8 Počet stránMestské zastupitel'stvo v Prešove celkom: 8 

Mesto Prešov 

Materiál 

na XXXII. riadne zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa: 18.02.2013 


Bod návrhu prognunu zasadnutia - poradové číslo: 

Návrh 

na riešenie h:.clvarijného stavu striech Základnej školy, Bajkalská 29, Prešov 


Obsah materiálu: 
l. obal 
2. návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove 
3. stanovisko komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta 
4. stanovisko komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove školstva a telesnej kultúry 
5. dôvodová sprúva 
6. prílohy 

Predkladateľ 

: PaedDr. Peter Javorský 
'-~~~':':::J::~;:..':'_~ 1é zm~1~j~·J~ie: poverený riadením ~~kcic stral~gického rozvoja MsÚ v Prešove 

Podpis: Dátum: oB. FEB. 2013 
Podnet: ŽiadťP· 2.:J BCfiJ:alská 29, Prešov o riešenie havarijllého stavu striech ZŠ Bajkalská 29, Prešov 

Meno a riezvisko~~!g~. Peter Haas ....____.__.____ 
~-----~~=-----~---,---------~

Funkcia/pracovné zaradenie: vedúci oddelenia školstva sekcie strategického rozvoja v Prešove 

Podpis: Dátum: 08.02.2013 


,---------------_.,.... --------,--

r-________ TI~:.::!~Ov ~II__ Schv~lliloV-")..... 	 Posúdil 
-------' 

Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: Mestské zastupiteľstvo 


Beáta Kollárová M r. Katarína Kircta v Prešove uznesením číslo .... 
_ .. _-..._.- ...----1 

Funkcia/pracovné zarmicnie: 	 Funkcia/pracovné zaradenie: 
odborná referentka 	 prednostka M1stSkéhO úradu 


v Prešove 

. - .. ---. 4--+-1 

Podpis: 

r-----------.~.--------_+--------'. - ._,,-.-- ,,------t------~- --.-------
Dátum: 08.02.201J. __. 	 Dátum: _,..B.JlIL1013 Dátum: 18.02.2013 

F-MsÚ/PPM-03/1/1 



9 Návrh 
na riešenie havarijného stavu striech Vydanie: 

Základnej školy, Bajkalská 29, Prešov Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XXXII. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 18.02.2013 číslo: ... /2013 

k návrhu na riešenie havarijného stavu striech Základnej školy, Bajkalská 29, Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

a) schvaľuje 
opravu havarijného stavu strechy na objekte Základnej školy, Bajkalská 29, Prešov spoločnosťou 
O.S.V.O. comp., a.s. so sídlom Strojnícka 18, Prešov za cenu výnosov z predaja elektrickej energie 
vyrobenej fotovoltickou elektrárňou, ktorá sa stane vlastníctvom mesta Prešov podľa nájomnej 
zmluvy Č. 1627/0100/2010 uzavretej so spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s. Košice; 

b) žiada primátora mesta Prešov 
zabezpečiť realizáciu tohto uznesenia a o výsledku informovať mestské zastupiteľstvo. 
T: septembrové zasadnutie 
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9 Návrh 
na riešenie havarijného stavu striech Vydanie: 

Základnej školy, Bajkalská 29, Prešov Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Dňa 13.7.2012 bola MsÚ v Prešove doručená žiadosť o prešetrenie havarijného stavu striech 
na objekte ZŠ Bajkalská 29, Prešov. Táto žiadosť bola komisionálne prešetrená dňa 22.8.2012 
s prijatým záverom, že je potrebná oprava zatekajúcich striech. ZŠ Bajkalská ako správca majetku 
mesta požiadala listom dňa 12.9.2012 spoločnosť VSE Ekoenergia, s.r.o. o odstránenie závad na 
izolácii striech. Uvedená spoločnosť realizovala na strechách pavilónov "A, B, CaD" fotovoltickú 
elektráreň (ďalej rVE) v súlade s nájomnou zmluvou Č. 1627/0100/2010 uzatvorenou medzi 
mestom Prešova VSE Ekoenergia, s.r.o. Listom zo dňa 20.12.2012 spoločnosť VSE Ekoenergia, 
s.r.o. oznámila, že po vzájomnej dohode so spoločnosťou O.S.V.O. comp., a.s. jej udelila mandát, 
aby vo svojom mene rokovala so zástupcami mesta Prešov, a to za predpokladu naplnenia už 
zazmluvnených podmienok medzi zúčastnenými stranami. 

V tejto súvislosti mesto Prešov požiadalo o pomoc pri riešení havarijného stavu striech ZŠ 
Bajkalská 29, Prešov spoločnosť O.S.V.O. comp., a.s., ktorá zaslala svoju ponuku riešenia 
financovania tejto investície v dvoch variantoch. 

Mesto Prešov sa po zvážení predložených modelov financovania prikláňa k variantu Č. II a to 
forme splácania z budúcich výnosov technologického zariadenia FVE v rokoch 2023 - 2025, keď 
bude technologické zariadenie FVE Bajkalská prevedené do majetku mesta Prešov zo strany 
súčasného vlastníka VSE Ekoenergia, sr.o. v súlade s nájomnou zmluvou Č. 1627/0100/2010. 

V prílohe predkladáme ponuku spoločnosti O.S.V.O. comp., a.s. 
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C.MP. 
o.sv.O. comp, a.s. 

Prflohy: 

Evidenčné číslo došlej pošty: 

Váš list 	 Naša značka 
13/SV/2013 

Vec: 

ZŠ Bajkalská - havarijný stav striech 


I 	 I 

Mesto Prešov 
Mestský úrad 
PaedDr.Peter Javorský 
Sekcia strategického 
rozvoja 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

t 

Vybavuje Prešov 
Ing.Bindas Peter 04.02.2013 

Na základe Vášho listu zo dňa 31.1.2013 v ktorom sa na nás obraciate so 
žiadosťou o pomoc na riešení havarijného stavu na streche Základnej školy ul. 
Bajkalská - pavilóny "C" a "D", sme spracovali odpoveď. 

S ohľadom na závažnosť predmetnej veci sme našu odpoveď - list adresovali 
priamo pánovi primátorovi mesta JUDr. P. Hagyarimu a touto cestou Vám zasielame 
kópiu listu - našej odpovede vo veci pomoci pri riešení havarijného stavu na streche 
Základnej školy ul. Bajkalská - pavilóny "C" a "D". 

S pozdravom 

oS!fO (-....• ~••comp a s p š ., '. re ov 

Ing.Bindas Peter 
výkonný riaditeľ spoločno 

-~ 
-


Registrácia spoločnosti v OR Okr.súdu Prešov, odd.SA, vložka é.1 0129/P. 
Registration of company in CR of District judgement Prešov, sp.SA, pad nbr.10129/P. 

Adresa: 
O.S.V.O.comp, a.s. 
Strojnícka 18 
08001 Prešov 
SLOVAKIA 

Kontakt: tel: +421/51/7485 101 
+421/51/7485 120 

fax: +421/51/7485 123 
a-mail: as@osvocomp.sk 
http://www.osvocomp.sk 

IČO: 36460141 
DiČ: 2020011950 
IČpD: SK2020011950 
Banka: TATRABANKA 2626 728 756 /1100 
BANK EÚ:SK07 1100000000262672 8756 

http:http://www.osvocomp.sk
mailto:as@osvocomp.sk
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O.S.v,o. comp, 0.5. 

Titl: 	 Mesto Prešov 
JUDr. Pavel Hagyari 
Primátor mesta 
Hlavná Č. 73 

080 68 PREŠOV 

Váš. list R1904/2013 Naše čfslo Vybavuje V Prešove 

Zo dňa 31.01.2013 07/2013/Bi Ing. Bindas P. 04.02.2013 


VEC: ZŠ Bajkalská - havarijný stav striech 

Vážený pán primátor, 

Boli sme požiadaní o pomoc pri nesení havarijného stavu na streche 
Základnej školy ul. Bajkalská - pavilóny "C" a "D". 

Samotná oprava striech vyžaduje realizáciu niekol'kých technologických 
úkonov - odstavenie a zdemontovanie technologického zariadenia FVE na 
predmetných pavilónoch, samotná oprava hydroizolácie celej plochy strechy na 
predmetných pavilónoch a následná opätovná montáž technologického zariadenia 
FVE a opätovné spustenie do prevádzky. 

Spoločnosť VSE Ekoenergia, ktorá na základe zmlúv postavila v roku 2010 na 
pavilónoch" A, B, CaD li, fotovoltickú elektráreň a má predmetné plochy striech 
v prenájme listom oznámila, že nenesie za vzniknutú situáciu zodpovednosť, nemá 
možnosti pomôcť pri oprave hydroizolácie strechy na uvedených pavilónoch 
a preto udel'uje mandát našej spoločnosti (ktorá je prevádzkovatel'om FVE ) na 
riešenie vzniknutej situácie. 

~ S ohl'adom na našu angažovanosť v celom procese výstavby FVE a v zmysle 
~ 	 napfňania memoranda - dohody o spolupráci č.0620/01 00/201 O medzi účastníkmi 

mestom Prešov, Východoslovenskou energetikou a.s. Košice a našou spoločnosťou 
O.S.V.O. comp, a.s. Prešov, sme celú záležitosť prehodnotili vo vedení 
spoločnosti a deklarujeme, že sme pripravení pomôcť mestu Prešov - vlastníkovi 
predmetných nehnutel'nosti s opravou havarijného stavu hydroizolácie na streche 
Základnej školy ul. Bajkalská - pavilóny "C" a "D" a navrhujeme nasledovné 
riešenie: li) 
Registrácia spoločnosti v OR Okr.súdu Prešov, odd.SA, vložka č.1 0129/P. 	 '_SGSj 

~:;:~:~~~n O!CO_~E~;~~~~~:-~~~:~~.r;~~~~~~~:~~~~eš7~-~-:·:-:-':~_a~~'0~/P, (i) 
SNAS 

O.S,V.O.comp, a.s. +421/51/7485120 DiČ: 2020011950 ~ SGCS Reg. No. 158/R·04fJ 

StroJnic" ka 18 fax: +421/5 / 1 7485123 IČpD'. SK2020011950 ~ .... ~ 
080 06 Prešov e-mail: as@osvocomp.sk Banka: TATRABANKA 2626 728 756 / 1100 
SLOVAKIA http://www.osvocomp.sk BANK EÚ:SK07 1100000000262672 8756 

http:http://www.osvocomp.sk
mailto:as@osvocomp.sk


Spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. zabezpečí: 

1. 	 Spracovanie realizačného projektu opravy hydroizolácie 
2. 	 Odstavenie a demontáž technologického zariadenia FVE Bajkalská 

v dohodnutom termíne 
3. 	 Samotnú realizáciu opravy hydroizolácie 
4. 	 Opätovnú montáž a uvedenie do prevádzky FVE 

Termín realizácie v lehote do 90 dní odo dňa účinnosti zmluvy. 

Uvedené operácie sme schopní zrealizovať a aj v reálnom čase 

prefinancovať za predpokladu, že mesto Prešov prostredníctvom svojho najvyššieho 
orgánu - mestského zastupitel'stva schváli návrh na riešenie havarijného stavu 
striech na ZŠ Bajkalská a poverí Vás pán primátor, podpísaním zmluvy v ktorej 
mesto Prešov uzná svoj záväzok na úhradu nákladov spojených s riešením tejto 
havarijnej situácie a dohodne spôsob splatenia tohto záväzku. 

Po prehodnotení našich finančných možností Vám ponúkame dve možnosti 
financovania tejto investície zo strany našej spoločnosti: 

I. Financovanie investície do opravy striech na ZŠ Bajkalská formou 

dodávatel'ského úveru s rozložením splácania formou rovnomerných 

splátok na obdobie 5 rokov - 2013 až 2017 

II. Financovanie investície do opravy striech na ZŠ Bajkalská formou 

splácania z budúcich výnosov technologického zariadenia FVE v čase 

(v rokoch 2023 až 2025), keď bude technologické zariadenie FVE 

Bajkalská prevedená do majetku mesta Prešov zo strany súčasného 

vlastníka VSE Ekoenergia v súlade s nájomnou zmluvou č.1627/0100/2010 

čl. X. Osobitné dojednania bod.1. 

Výhodou prvého návrhu sú nižšie finančné náklady v absolútnom vyjadrení 
rozložené na splácanie v horizonte 5 rokova možnosť riešiť navyše aj havarijný stav 
strechy telocvične, ktorá je taktiež v havarijnom stave. 
Nevýhodou tohto návrhu je s najväčšou pravdepodobnosťou nutnosť verejného 
obstarávania v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní s podmienkou 
verejného obstarávateľa, vyžadovať od budúceho víťaza verejného obstarávania 
povinnosť zabezpečiť odpojenie , demontáž, spätnú montáž a spustenie 
technologického zariadenia FVE na predmetných pavilónoch "C" a "D" 
prostredníctvom prevádzkovatel'a tohto zariadenia - čo môže predfžiť celý proces 
opravy hydroizolácie striech o niekol'ko mesiacov. Ak by sa mesto Prešov rozhodlo 
pre tento variant, naša spoločnosť sa do tejto súťaže prihlási. 

O.S.V.O. comp, a.s. 

stanovisko k požiadavke pomoci pri riešení havarijného stavu striech na ZŠ Bajkalská 
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V druhom návrhu je výhodou to, že mesto Prešov bude splácať investíciu až 
v roku 2023, teda v čase, keď sa stane vlastníkom FVE a to z prostriedkov, ktoré 
bude inkasovať za vyrobenú a predanú elektrickú energiu z OlE vrátane štátom 
garantovaného doplatku. Nevýhodou tejto formy financovania je vyššia finančná 
náročnosť tejto varianty s ohl'adom na odložené splácanie o 10 rokov. V tomto 
druhom návrhu s ohľadom na skutočnosť, že pri tomto variante budúce výnosy 
z predaja elektriny z OlE nepokryjú náklady na opravu hydro izolácie strechy 
telocvične sa s opravou strechy telocvične neuvažuje. 
V prípade , že by sa v budúcnosti mesto Prešov rozhodlo predčasne ukončiť 
zmluvný vzťah so súčasným vlastníkom FVE, alebo odpredať FVE bude mať 
záväzok vloženú investíciu spoločnosti vrátiť. 

Finančné modely oboch variant tvoria prílohu tohto listu. 

Veríme, že Vás nami predložený materiál zaujme a spoločne nájdeme spôsob 
ako odstrániť havarijný stav striech na lŠ Bajkalská. Po oznámení pre ktorú variantu 
sa rozhodnete, Vám predložíme návrh zmluvných podmienok. 

S pozdravom a úctou 

Ing. Peter Bindas 
Predseda predstaven va 

O.S.V.O. comp, a.s. 

stanovisko k požiadavke pomoci pri riešení havarijného stavu striech na ZŠ Bajkalská 
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I. SPÔSOB FINANCOVANIA INVESTíCIE DO OPRAVY STRIECH "c" + "D" + "F" (vrátane strechy telocvične) 
zš BAJKALSKÁ 

VARIANT 1 dodávateľský úver s úrokovou sadzbou 5% 

úver 

úroková sadzba 

rok istina 

2013 100000 

2014 80000 

2015 60000 

2016 40000 

2017 20000 

spolu 

splátka istiny 

20000 

20000 

20000 

20000 

20000 

100000 

rok istina 

2013 100000 

2014 80000 

2015 60000 

2016 40000 

2017 20000 

spolu 

uver 

úroková sadzba 

splátka istiny 

20000 

20000 

20000 

20000 

20000 

100000 

100000 € 

5% 

úrok 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

15000 

pozn: splátka istiny je 100000/5 rokov 

VARIANT 2 dodávateľský úver s úrokovou sadzbou 6% 

100000 € 

6% 

úrok 

6000 

4800 

3600 

2400 

1200 

18000 

pozn: splátka istiny je 100000/5 rokov 

Vypracoval: Ing. R. Lukáč 

dlhová služba 

25000 

24000 

23000 

22000 

21000 

115000 

dlhová služba 

26000 

24800 

23600 

22400 

21200 

118000 



II. SPÔSOB FINANCOVANIA INVESTíCIE DO OPRAVY STRIECH "c" + "O" (bez stechy telocvične) - ZŠ BAJKALSKÁ 

úver 70000 € 

úroková sadzba 4% Cash flow investície - mesto Prešov 

VÝDAVKY PRíJMY 

splátka dlhová splátka výdavky predpokladaná
rok istina úrok rok úrok 

istiny služba istiny spolu výroba FVE 

2013 70000 O 2800 2800 2013 O 2800 2800 

2014 70000 O 2800 2800 2014 O 2800 2800 

2015 70000 O 2800 2800 2015 O 2800 2800 
2016 70000 O 2800 2800 2016 O 2800 2800 

2017 70000 O 2800 2800 2017 O 2800 2800 odloženie splátky istiny 

2018 70000 O 2800 2800 úveru od 2013-2022 2018 O 2800 2800 

2019 70000 O 2800 2800 2019 O 2800 2800 - ! 

2020 70000 O 2800 2800 2020 O 2800 2800 

2021 70000 O 2800 2800 2021 O 2800 2800 

2022 70000 O 2800 2800 2022 O 2800 2800 
splátka istiny + úroku z 

2023 70000 31700 2800 34500 2023 31700 2800 34500 34500 
predpokladaných 

2024 38300 32468 1532 34000 2024 32468 1532 34000 34000
výnosov z výroby FVE vo 

2025 5832 5832 233 6065 2025 5832 233 6065 33600vlastníctve mesta 

sDolu 70000 32565 102565; Prešov spt')~ 70000 32565 102565 102100 

Model financovania investície predpokladá odloženie splátky istiny úveru v priebehu rokov 2013-2022. Splácanie istiny začne v roku 2023 z 


výnosov FV elektrárne pod ra predpokladanej výroby v rokoch 2023-2025, kedy počnúc rokom 2023 bude elektráreň prevedená do majetku 


mesta Prešov. 


V priebehu rokov 2023-2025 predpokladané príjmy z výroby elektrárne pokryjú výdavky investície do výšky 99,5 %. 


Vypracoval: Ing. R. Lukáč 


