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Zoznam skratiek 
„AVP“ – Platba(y) za dostupnosť (z anglického Availability payment) 

„CAPEX“ – Kapitálové (investičné) náklady Projektu 

„CBA“ – Cost-benefit analýza (analýza nákladov a prínosov Projektu) 

„CEA“ – Cost-effectiveness analýza (analýza efektívnosti nákladov) 

„CEB“ – Rozvojová banka Rady Európy 

„CEE“ – Región strednej a východnej Európy 

„CPT“ – Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo 

trestania 

„DCF“ – Metóda diskontovaných peňažných tokov 

„DPH“ – Daň z pridanej hodnoty 

„DSCR“ – Ukazovateľ krytia dlhov (z anglického Debt service cover ratio) 

„EBITDA“ – Výsledok hospodárenia pred zdanením 

„EIB“ – Európska investičná banka 

„ESMO“ – Elektronický systém monitoringu obvinených a odsúdených osôb 

„EK“ – Európska komisia 

„ENPV“ – Ekonomická čistá súčasná hodnota 

„ERR“ – Ekonomická miera návratnosti investície 

„ESA 2010“ – Európsky systém národných a regionálnych účtov spoločenstva 2010 

„EÚ“ – Európska únia 

„EURIBOR“ – Medzibanková referenčná sadzba v rámci hospodárskej a menovej únie 

„Exekučný poriadok“ – zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

„FDR“ – Finančná diskontná miera 

„FNPV(C)“ – Finančná čistá súčasná hodnota investície 

„FNPV(K)“ – Finančná čistá súčasná hodnota národného kapitálu 

„FRR(C)“ – Finančná miera návratnosti investície 

„FRR(K)“ – Finančná miera návratnosti národného kapitálu 

„GR ZVJS“ – Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 

„ICT“ – Informačná a komunikačná technológia 

„IFRS“ – Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie v znení prijatom EÚ 

„IRR“ – Vnútorné výnosové percento 

„Koncesná zmluva“ – Zmluva uzavretá medzi Zadávateľom a Koncesionárom na základe verejného 

obstarávania Projektu 

„Koncesionár“ – V zmysle ZVO je Koncesionár fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto 

osôb, s ktorou Zadávateľ uzavrel Koncesnú zmluvu. 

„LCC“ – Náklady životného cyklu 
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„LV“ – List vlastníctva 

„Metodika PPP MF SR“ – Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného 

sektora (Public sector comparator) 

„MS SR“ – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

„MF SR“ – Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

„MŽP SR“ – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

„NPV“ – Čistá súčasná hodnota 

„NR SR“ – Národná rada Slovenskej republiky 

„OČTK“ – Orgány činné v trestnom konaní 

„OO“ – Otvorené oddelenie 

„OPEX“ – Prevádzkové náklady 

„OZ“ – Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

„ObZ“ – Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

„PPP“ – Public Private Partnerships, verejno-súkromné partnerstvá 

„Projekt“ – Projekt výstavby a prevádzkovanie väzenského zariadenia Rimavská Sobota - Sabová 

formou verejno-súkromného partnerstva. 

„PSC“ – (Public Sector Comparator) Komplexný finančný model, ktorý analyzuje peňažné toky 

projektu za predpokladu jeho najefektívnejšej realizácie konvenčným spôsobom. 

„PwC“ – PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 

„RGR“ – Rozkaz generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže 

„RMS“ – Rozkaz ministra spravodlivosti Slovenskej republiky 

„RV“ – Riadiaci výbor 

„SDEU“ – Súdny dvor Európskej únie 

„SDR“ – Sociálna diskontná miera 

„SGEI“ – Služba všeobecného hospodárskeho záujmu 

„Smernica 2004/17/ES“ – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii 

postupov pri zadávaní verejných zákaziek v odvetví vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a 

poštových služieb 

„Smernica 2004/18/ES“ – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinácii 

postupov pri zadávaní verejných zákaziek na stavebné práce, dodávky a služby 

„Smernica 2014/23/EÚ“ – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní 

koncesií 

„Smernica 2014/24/EÚ“ – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom 

obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES. 

„SPV“ – Special purpose vehicle, účelovo zriadená spoločnosť 

„SR“ –  Slovenská republika 

„Stavebný zákon“ – Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov 

„Štúdia“ –  Táto Aktualizácia štúdie realizovateľnosti k tomuto Projektu 
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 „Trestný zákon“ – Zákon č. 3o0/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 

„Trestný poriadok“ – Zákon č. 3o1/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 

„ÚHP“ – Útvar hodnoty za peniaze 

„ÚVO“ – Úrad pre verejné obstarávanie 

„ÚS SR“ – Ústavný súd Slovenskej republiky 

„ÚVTOS“ – Ústav(y) na výkon trestu odňatia slobody 

„Ústava SR“ – Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

„VfM“ – Hodnota za peniaze (z anglického Value for money) 

„Vláda SR“ – Vláda Slovenskej republiky 

„VTOS“ – Výkon trestu odňatia slobody 

„Vyhláška“ – Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z.z., ktorou sa 

vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky č. 500/2013 Z. z. 

„Zadávateľ“ – Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže / Ministerstvo spravodlivosti 

SR  

„Zákon EIA“– Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

„Zákon o konkurze“ – Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

„Zákon o ochrane hospodárskej súťaže“ – Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže 

a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a 

ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

„Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“ – Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

„Zákon o správe majetku štátu“ – Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov 

„Zákon o VÚC“ – Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 

samosprávnych krajoch) 

„ZIPS GR“ - Zbierka inštrukcií, pokynov a smerníc Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a 

justičnej stráže 

„ZoZVJS“ – Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov 

„ZP“ – č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

„ZVJS“ – Zbor väzenskej a justičnej stráže 

„ZVO“ – Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

„ZVTOS“ - Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

„ZF EÚ“-  Zmluva o fungovaní Európskej únie  
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Zoznam kľúčových pojmov 
„PPP“ (Public - Private partnerships) - alebo verejno-súkromné partnerstvá možno 

charakterizovať ako dlhodobé partnerstvo verejného a súkromného sektora, ktorého cieľom je 

zabezpečiť kvalitnú verejnú infraštruktúru a verejné služby. Tento pojem nie je na Slovensku právne 

definovaným. Ide o všeobecný odborný pojem a spôsob, akým verejný sektor prostredníctvom 

súkromnej spoločnosti zabezpečuje poskytovanie verejnej služby. EK v Zelenej knihe o PPP definuje 

verejno-súkromné partnerstvá ako „formu spolupráce medzi orgánmi verejnej správy a súkromným 

sektorom za účelom financovania, výstavby, rekonštrukcie, prevádzky a údržby infraštruktúry 

a poskytovania služieb pomocou tejto infraštruktúry.“ Oblasť infraštruktúrnych projektov v oblasti 

ubytovacích zariadení je vhodnou pre realizáciu formou PPP projektu najmä z dôvodov, že ide 

o investične náročné projekty, pri ktorých sa dá predpokladať záujem o využívanie na relatívne dlhé 

obdobie, taktiež je pri nich možné stanoviť kvalifikovanými odhadmi riziká projektu, ale aj odhadnúť 

vopred potrebné náklady na údržbu a prevádzku. 

Medzi základné znaky PPP projektov patrí dlhodobý charakter spolupráce, rozdelenie rizík projektu, 

kedy v rozhodujúcej miere riziká projektu preberá súkromný partner. Súkromný partner je zapojený do 

viacerých fáz projektu, pričom projekt úplne alebo čiastočne financuje. Ako protihodnota sú mu 

poskytnuté služby spojené s dielom za platby buď od používateľov alebo od verejného partnera, či ich 

kombinácia. PPP projekt musí byť ekonomicky výhodným a využíva skúsenosti verejného a súkromného 

partnera. Pri optimálnom rozdelení rizík je možné docieliť synergický efekt s pozitívnym dopadom na 

ekonomickú efektívnosť. 

V rámci negatívneho vymedzenia pojmu sa nepovažujú za PPP projekty akékoľvek zmluvné vzťahy 

medzi subjektmi verejného a súkromného sektora pri bežných dodávkach služieb a tovarov, kedy 

nedochádza k prenosu rizík na súkromného partnera. 

Základné modely PPP projektov 

DBB (Design-Bid-Build) – tento model je blízky konvenčnej verejnej zákazke. Verejný sektor 

(zadávateľ) špecifikuje pomerne všeobecné zadanie, na ktoré ponúkne súkromný subjekt 

riešenie. V prípade spokojnosti zadávateľa dôjde k vybudovaniu požadovanej infraštruktúry, 

ktorá je od začiatku v jeho vlastníctve. 

OM (Operation and Maintenance) – ide o formu blízku outsourcingu. Vlastné aktívum 

zostáva na strane  verejného sektora. Súkromný dodávateľ zaisťuje prevádzku, údržbu tejto 

služby a jej riadenie. Zodpovednosť za výstavbu, stav a obnovu aktív má verejný sektor. Riziká 

poskytovania služby sa rozdeľujú medzi súkromný a verejný sektor. 

BOT (Build-Operate–Transfer) – pri tomto modeli dochádza k spojeniu niekoľkých fáz 

projektového cyklu. Príprava, realizácia, prevádzka a aj údržba je ponechaná na súkromného 

dodávateľa. Po dobu trvania projektu sa aktívum nachádza na strane súkromného dodávateľa. 

Po ukončení projektu aktívum a prevádzka danej služby za vopred dohodnutých podmienok a vo 

vopred dohodnutom stave prechádza na stranu zadávateľa (verejný sektor). Financovanie 

takejto výstavby zabezpečuje zadávateľ. BOT patrí medzi najpoužívanejšie modely. 

DBFO (Design–Build-Finance-Operate) – ide o komplexnejší model  ako v prípade BOT. 

Na súkromného dodávateľa je prenesená aj zodpovednosť za návrh riešenia. Súkromný 

dodávateľ zabezpečuje projektovanie, výstavbu, financovanie a prevádzku verejného aktíva. 

Súkromný partner v tomto prípade znáša prenesené riziká, ale sa nestáva vlastníkom diela, 

pretože verejný partner nikdy neprestal byť vlastníkom dotknutého majetku.  
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BOO (Build–Own–Operate) – je modelom blízkym privatizácii. Súkromný partner je po celú 

dobu vlastníkom aktív, financuje ich, realizuje, spravuje a udržuje. Verejný partner plní len 

úlohu regulátora, alebo uplatňuje svoj vplyv prostredníctvom dohodnutých ustanovení zmluvy 

uzavretej so súkromným partnerom. 

Existuje mnoho ďalších modelov spolupráce verejného a súkromného sektora, ako napríklad DB 

(Design Build), DBO (Design Build Operate), DBM (Design Build Maintain), DBFM (Design 

Build Finance Maintain), DBMO (Design Build Maintain Operate), BLOT (Build Lease Operate 

Transfer). Každý model závisí od konkrétnych potrieb, alokácie rizík a dohody partnerov. Nie je 

možné určiť, ktorý model PPP je vo všeobecnosti viac alebo menej výhodný. Výhodnosť treba 

posudzovať z hľadiska dostupných foriem financovania a ich daňových a legislatívnych 

obmedzení. 

Zmluvné a inštitucionálne PPP 

EK  rozlišuje medzi zmluvnými a inštitucionálnymi PPP.  

Zmluvné PPP - je partnerstvo verejného a súkromného partnera založené výlučne na 

zmluvnom spojení.  Zahŕňa rôzne formy, kde je možné zadať súkromnému partnerovi úlohu 

menšieho alebo väčšieho rozsahu a súčasne preniesť jedno alebo viac rizík vo väčšej alebo menšej 

miere na súkromného partnera. Prenesenie zodpovednosti a rizík môže zahŕňať plánovanie, 

financovanie, vyhotovenie diela, rekonštrukciu a/alebo prevádzkovanie diela na účely 

poskytovania verejnej služby. 

Inštitucionálne PPP – ide o spoluprácu verejného a súkromného partnera pri poskytovaní 

verejných služieb prostredníctvom spoločného podniku založeného za účelom financovania, 

vybudovania, rekonštrukcie, prevádzky a údržby tohto diela. 

„Prenos rizík“ – je dôležitým aspektom odlišujúcim PPP projekty od bežných zákaziek zadávaných 

verejným obstarávateľom (napr. zmlúv o dielo, zmlúv o poskytnutí služieb a iných). Riziká je možné 

zhrnúť do troch základných skupín: 

„Riziko výstavby“ - zahŕňa v sebe udalosti, kedy záväzok nebude splnený včas, alebo bude nutné 

vynaložiť ďalšie prostriedky na dosiahnutie účelu, prípadne nebudú splnené technické normy 

a štandardy a pod. Verejný partner nepreberá riziko  výstavby, ak bude poskytovať platby súkromnému 

partnerovi až vtedy, keď je dielo a služba reálne využívaná a spĺňa vopred dohodnuté parametre. 

„Riziko dostupnosti“ - sa vzťahuje na dodržanie zmluvných záväzkov ohľadne dostupnosti verejnej 

služby. Dielo alebo služba odovzdané súkromným partnerom musí spĺňať vopred dohodnuté parametre 

a byť verejnosti dostupné. Dôkazom, že verejný partner nepreberá riziko dostupnosti je, že zmluvne 

dohodnuté platby súkromnému partnerovi sú vo významnej miere znížené, ak predmetné dielo alebo 

služba nie sú verejnosti dostupné, ako bolo dohodnuté v zmluvách, resp. ak nefungujú alebo nespĺňajú 

vopred dohodnuté parametre a normy. 

„Riziko dopytu“ -  vyplýva z nemožnosti presného predpokladu dopytu po danej službe. Súkromný 

partner nesie riziko toho, či bude o dielo alebo službu záujem. Môže ísť o riziká ako napríklad 

zmena situácie na trhu, konkurencia obdobného projektu v danej oblasti alebo iné. V závislosti od 

využívania diela alebo služby poskytovaných súkromným partnerom potom rastú alebo klesajú príjmy 

z diela alebo služby. Príkladom môžu byť aj diaľnice s menšími intenzitami dopravy, ako sa pôvodne 

predpokladalo a súkromný partner tak nezískava dostatočné finančné prostriedky z vybraných daní 

alebo poplatkov. 

„Koncesie“ - Pod teoretický pojem koncesií možno subsumovať tie PPP projekty, v ktorých významnú 

časť platieb koncesionárovi predstavujú výnosy vyplývajúce z využívania predmetnej infraštruktúry, tzn. 
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platby hradené konečnými užívateľmi daného diela alebo služby. Koncesionár nesie zodpovednosť 

nielen za výstavbu diela, ale aj za jeho užívanie, teda v rozhodujúcej miere nesie zodpovednosť spolu 

s rizikom výstavby aj za riziko dopytu. Posúdenie rizík je v každom projekte vždy individuálne 

v nadväznosti na zmluvné záväzky, finančné toky a pod. Je potrebné upozorniť, že právna úprava pojmu 

koncesia v ZVO sa líši od teoretického vymedzenia1. 

„Kvázikoncesie“ -  nie sú ako legislatívny pojem upravené v právnom poriadku SR. Môžeme sem 

zaradiť PPP projekty iné ako koncesie, ktoré sú prevažne financované z platieb za dostupnosť hradených 

verejným partnerom. Súkromný partner v nich nepreberá riziko dopytu, ale len riziko dostupnosti. Táto 

forma PPP projektov sa využíva aj v prípade, ak platby od používateľov je možné teoreticky vyberať, 

takýto výber by však nebol efektívny alebo verejný partner na tom z určitého dôvodu nemá záujem 

a preto koncesionárovi uhrádza platby za dostupnosť. 

„Koncesionár“ – V zmysle ZVO je koncesionár fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto 

osôb, s ktorou verejný obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu. Koncesionárom môže byť aj verejný 

obstarávateľ. 

„Koncesná lehota“ - V minulosti bola na území SR dĺžka koncesie legislatívne obmedzená na 30 

rokov. V súčasnosti nie je dĺžka koncesnej lehoty obmedzená, jej dĺžka je upravená v koncesnej zmluve, 

počas ktorej má koncesionár právo užívať predmet koncesnej zmluvy alebo brať úžitky z predmetu 

koncesnej zmluvy. Koncesná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po kolaudácii 

stavby alebo po jej uvedení do trvalej prevádzky, alebo po inej udalosti podľa koncesnej zmluvy, ak už 

koncesionár mal alebo mohol mať výnosy z prevádzkovania stavby alebo z poskytovania služby. 

Koncesná lehota sa končí uplynutím posledného dňa mesiaca určenej lehoty. Koncesnú lehotu nemožno 

stanoviť na neurčitý čas. 

  

                                                             
1 Viac v časti Verejné obstarávanie SR 
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Dôležité upozornenie 
Táto Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová 

formou verejno – súkromného partnerstva (ďalej tiež „Štúdia“) bola vytvorená ako jeden z podkladov 

pre objektívne rozhodovanie Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej tiež „ GR 

ZVJS“) o ďalšom postupe vo veci zámeru realizovať Projekt. Použitie tejto Štúdie a všetkých jej častí sa 

riadi zmluvou o poskytovaní služieb medzi GR ZVJS a PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (ďalej 

tiež „Poradca“, „my” a „náš”) zo dňa 29.11.2016 (ďalej tiež „Zmluva“), s účinnosťou od 1.12.2016.  

Prípadné sprístupnenie obsahu Štúdie tretím stranám môže byť uskutočnené výlučne pre informačné 

potreby. Štúdia v žiadnom ohľade nepredstavuje investičné odporúčanie pre akéhokoľvek investora.  

Poradca nezodpovedá za chyby, ktoré boli alebo budú spôsobené použitím podkladov prevzatých od GR 

ZVJS, u ktorých Poradca ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť. Pri verejných informačných zdrojoch sme sa spoliehali na integritu informácii bez toho, aby 

sme tieto informácie akýmkoľvek spôsobom skúmali, auditovali, potvrdzovali alebo overovali. 

Nepreberáme preto akúkoľvek zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť takýchto informácii. 

Upozorňujeme, že z podstaty ekonomického rozvoja a vývoja faktorov pre túto analýzu vyplýva, že 

použité informácie môžu rýchlo zastarať. S ohľadom na charakter tejto Štúdie (v porovnaní s auditom 

alebo právnym, či znaleckým posudkom) a našej práce na tejto Štúdii nemožno poskytnúť žiadnu záruku 

v zmysle akýchkoľvek budúcich zmien podmienok, zmien legislatívneho a regulačného rámca a z toho 

vyplývajúcich ekonomických a iných dopadov a neprijímame preto akúkoľvek zodpovednosť za zmeny 

(v legislatíve a relevantnom regulačnom rámci) alebo vznik nových vývojových trendov v relevantnom 

prostredí a na trhoch, ku ktorým by mohlo alebo môže dôjsť, ale ktoré nie sú odzrkadlené alebo 

spomenuté v našej Štúdii. 
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Manažérske zhrnutie 

Názov Projektu Projekt PPP väzenia Rimavská Sobota 

Zadávateľ Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže / Ministerstvo 
spravodlivosti SR 

Predmet Projektu Projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba novovybudovaného 

areálu väzenského zariadenia a rekonštrukcia existujúcich vybraných objektov 

Investičné náklady cca 53 – 55 mil. EUR (bez DPH a v cenách roku 2017) 

Predpokladaná 

doba trvania 

Projektu 

Doba výstavby: 18 – 24 mesiacov 

Doba prevádzkovania a údržby: 20 rokov 

Porovnanie hodnoty 

za peniaze 

Konvenčného 

modelu a PPP 

modelu 

Realizácia Projektu formou PPP prináša pri zohľadnení kvantitatívnych 

a kvalitatívnych faktorov hodnotu za peniaze. 

 

Kvalitatívne 

porovnanie 

Konvenčného 

modelu a PPP 

modelu 

Z kvalitatívneho hodnotenia oboch modelov realizácie Projektu vyplýva, že pre 

jeho realizáciu je výhodnejší PPP model oproti Konvenčnému modelu. Medzi 

najzásadnejšie kvalitatívne výhody PPP modelu patrí: 

 dosiahnutie a udržiavanie požadovanej kvality Projektu a poskytovaných 

súvisiacich služieb po celé obdobie Koncesnej zmluvy 

 realizácia Projektu v stanovenom čase a v oveľa skoršom časovom 

horizonte 

 verejný sektor nenesie riziko prípadného prekročenia rozpočtu 

 vyšší efekt podpory hospodárskeho rastu s ohľadom na uvoľnenie 

verejných investičných zdrojov pre iné rozvojové investície 

Platobný 

mechanizmus 

Platby Zadávateľa Koncesionárovi budú založené na princípe dostupnosti 

Projektu v dohodnutých štandardoch a kvalite. Zadávateľ platí za služby 

poskytnuté Koncesionárom až po uvedení Projektu do prevádzky a to po dobu 

20-tich rokov. V prípade nedodržania výkonových a kvalitatívnych parametrov 

zo strany Koncesionára budú automaticky uplatnené zrážky z platby Zadávateľa. 

Vlastníctvo 

vybudovanej 

infraštruktúry 

Projektu 

Vlastníkom väzenského areálu bude po celé obdobie výstavby a prevádzky 

Slovenská republika. 

Legislatívna 

pripravenosť 

Pre realizáciu Projektu formou PPP nie sú v súčasnosti potrebné žiadne zásadné 

legislatívne zmeny.  
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Skúsenosti 

z obdobných 

projektov 

Projekt je koncipovaný v súlade s najlepšou zahraničnou praxou aplikovanou na 

obdobných projektoch v Európe. 

Stratégia výberu 

Koncesionára 

Výber Koncesionára bude uskutočnený v súlade so ZVO. Odporúčaným 

postupom verejného obstarávania je súťažný dialóg. 

Stav technickej 

pripravenosti 

Projektu 

K dátumu vydania tejto Štúdie bol k dispozícii Lokalitný program 
a Aktualizácia a doplnenie Overovacej štúdie – časť objemová  
a architektonická štúdia. 

Záujem o realizáciu 

Projektu 

Väčšina oslovených spoločností a financujúcich inštitúcií a investorov (vrátane 

prevádzkovateľov) prejavila v rámci testovania trhu záujem o realizáciu 

Projektu formou PPP v rámci štruktúry a podmienok uvedených v tejto Štúdii. 

Doporučený spôsob 

realizácie Projektu 

 

Predpokladaný 

harmonogram  

Na základe uskutočnených kvantitatívnych a kvalitatívnych analýz najlepšie 

naplňuje ciele Projektu, požiadavky Zadávateľa a potreby verejnosti realizácia 

Projektu formou PPP. 

 

 

 

  

Príprava (EIA, 
územné konanie, 

príprava VO 
koncesionára)

2018  

Verejné 
obstarávania 
koncesionára

2Q 2018 -

1Q 2019

Finančné 
uzatvorenie 

2Q 2019

Výstavba

4Q 2019 - 2Q 
2021

Prevádzkovanie

od 2. pol. 2021

Ukončenie 
koncesnej 

zmluvy

do konca 1. pol. 
2041
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1. Úvod 
GR ZVJS v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 722 z 18. decembra 2013 k Plánu práce vlády Slovenskej 

republiky na rok 2014 pripravilo „Štúdiu uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská 

Sobota – Sabová  formou verejno-súkromného partnerstva“. Vzhľadom na aktualizáciu metodických 

dokumentov Ministerstva financií Slovenskej republiky („ďalej MF SR“) k príprave a realizácii projektov 

verejno-súkromného partnerstva, najmä Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor 

verejného sektora (Public sector comparator) vznikla potreba aktualizovať štúdiu uskutočniteľnosti 

výstavby tohto väzenského zariadenia. Zároveň bolo v rámci aktualizácie posúdené riešenie vybudovania 

detenčného ústavu v rámci projektu výstavby väzenského zariadenia. 

Táto Štúdia bola vytvorená ako jeden z podkladov pre objektívne rozhodovanie GR ZVJS a Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky („ďalej MS SR“) o tom, či je vhodné realizovať projekt výstavby a 

prevádzkovanie väzenského zariadenia Rimavská Sobota - Sabová formou verejno-súkromného 

partnerstva (ďalej tiež „Projekt“).  

Štúdia sa zameriava na nasledujúce kľúčové oblasti: 

 strategický rámec realizácie Projektu,  

 analýza variantov riešenia, 

 cost-benefit analýza 

 právna a technická analýza uskutočniteľnosti Projektu, 

 základný návrh činností, ktoré je možné alokovať na súkromný sektor, 

 analýza rizík, 

 zhodnotenie možností verejného obstarávania, 

 indikatívny harmonogram Projektu, 

 kvantitatívne a kvalitatívne zhodnotenie, či Projekt prináša hodnotu za peniaze, 

 zhodnotenie dopadov realizácie Projektu na verejný rozpočet. 
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2. Strategický kontext 

2.1 Stratégia Zadávateľa 
Strategickou prioritou MS SR a ZVJS je rozšírenie kapacity určenej pre výkon trestu 

odňatia slobody v minimálnom stupni stráženia, strednom stupni stráženia, a aj v 

maximálnom stupni stráženia zároveň so zachovaním výkonu trestu odňatia slobody aj 

na otvorenom oddelení. 

Medzi priority súčasnej vlády v oblasti trestnej politiky a väzenstva patrí aj zriadenie 

detenčného ústavu ako špeciálneho zariadenia pre zabezpečenie starostlivosti o duševne 

chorých klientov. 

Tieto strategické priority vyplývajú z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 13. 

apríla 2016 a z Aktualizovanej koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 

schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 392  zo dňa 10. júla 2013, v ktorej sú identifikované 

nasledujúce kľúčové problémy v oblasti zabezpečenia primeraných podmienok výkonu väzby a výkonu 

trestu odňatia slobody („ďalej VTOS“): 

 dlhodobo nepriaznivý vývoj počtu väznených osôb, 

 prekračovanie ubytovacích kapacít, 

 nepriaznivý technický stav, veková štruktúra objektov, 

 investičný dlh a nedostatočné financovanie potrieb väzenstva. 

Dôležitým východiskom aktualizovanej koncepcie je však nielen celkový počet odsúdených a odhad ich 

vývoja, ale aj štruktúra odsúdených z pohľadu miesta ich bydliska a vonkajšej diferenciácie. Klasifikačné 

kritériá diferenciácie, vychádzajúce z Európskych väzenských pravidiel, predpokladajú umiestňovanie 

odsúdených tak, aby boli čo možno najmenej narušené rodinné väzby. 

Z geografického rozloženia štruktúry odsúdených je pri rešpektovaní medzinárodných štandardov, účelu 
VTOS a súčasného rozmiestnenia ústavov potrebné koncepčne riešiť vybudovanie minimálne jedného 
nového ústavu v regióne juhovýchodného Slovenska. 

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Aktualizovanej koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 

2011 až 2020 za rok 2015 zo dňa 18. februára 2016 v závere konštatuje, že v „ďalšom období je potrebné 

venovať pozornosť najmä problematike ubytovacích kapacít väzenských zariadení najmä z dôvodu 

pretrvávajúceho vysokého počtu osôb, ktoré napriek právoplatnému odsúdeniu nenastúpili na výkon 

trestu odňatia slobody (priemerný počet za rok 20152 je 1 656 osôb), ako aj skutočnosti, že v ostatných 

členských štátoch Európskej únie vykonávalo trest odňatia slobody podľa posledných údajov 

získaných Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 877 

občanov Slovenskej republiky. V súvislosti so zmenami európskej a následne vnútroštátnej legislatívy 

je otázkou relatívne krátkeho časového horizontu ich vydanie na výkon trestu odňatia slobody na 

Slovensko“. 

Analyzované riešenia spočívajú v rekonštrukcii vybraných existujúcich objektov a výstavbe nového 

väzenského zariadenia v súčasnom areáli Otvoreného oddelenia Sabová - Ústavu na výkon trestu 

odňatia slobody Želiezovce či v inej lokalite, prípadne aj s výstavbou nového detenčného ústavu v rámci 

areálu. Tento areál sa rozprestiera cca 1,5 km juhovýchodne od okraja mesta Rimavská Sobota. Súčasťou 

existujúceho väzenského zariadenia je aj dislokované pracovisko bitúnka, ktoré je situované 

severozápadne od hlavného areálu smerom do centra Rimavskej Soboty vo vzdialenosti cca 500 m. 

                                                             
2Za rok 2016 je priemerný počet 1 611 osôb. 
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Plánovaná kapacita nového väzenského zariadenia predstavuje 832 miest VTOS a kapacita detenčného 

ústavu je uvažovaná na 75 miest pre zabezpečenie starostlivosti o duševne chorých klientov. 

2.2 Opis súčasného stavu 

2.2.1 Prehľad existujúcich kapacít väzníc a ich využitie 

Zbor väzenskej a justičnej stráže („ďalej ZVJS“) v súčasnej dobe zabezpečuje výkon väzby a VTOS v 18 

väzenských zariadeniach. Tieto zariadenia tvoria ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia 

slobody („ďalej ÚVTOS“), ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre 

obvinených a odsúdených.  

Obrázok 1: Rozmiestenie ústavov na Slovensku 

 

Zdroj: ZVJS 

Ubytovacia kapacita týchto zariadení bola ku koncu roka 2016 celkom 11 033 miest; z toho na výkon 

väzby 1 826 miest a na VTOS 8 764 miest pre odsúdených v uzavretom ústave a 443 miest pre 

odsúdených umiestnených v otvorenom oddelení. 

Dlhodobá nepriaznivá situácia vo vývoji počtu odsúdených neúmerne sťažuje zabezpečovanie účelu 

výkonu väzby a VTOS. Napriek určitému uvoľneniu kapacít súvisiacich s amnestiou prezidenta 

Slovenskej republiky z 2. januára 2013 sa s narastajúcimi počtami odsúdených zvyšuje riziko vzniku 

mimoriadnych udalostí. 

Prekračovanie ubytovacích kapacít ústavov taktiež neumožňuje dobudovať systém špecializovaných 

oddielov pre umiestnenie odsúdených, u ktorých je potrebné uplatniť ďalšie metódy a postupy 

zaobchádzania za účelom prehĺbenia individualizácie VTOS alebo vykonať ochranné liečenia. 



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou 
verejno – súkromného partnerstva 

24 
 

Graf 1: Využitie ubytovacích kapacít na výkon väzby a VTOS 2011-2016, ročný priemer (%) 

 

Zdroj: ZVJS 

V roku 2016 sa využitie kapacity ústavov pre VTOS opäť priblížilo svojmu limitu keď dosiahlo 97,7 % 

(pri započítaní zákonnej ubytovacej plochy 3,5 m2 na jednu väznenú osobu). Podľa údajov GR ZVJS pri 

prepočte ubytovacej plochy na 4 m2 na jednu väznenú osobu (v súlade s odporúčaniami Európskeho 

výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (ďalej 

„CPT“) a záväzku vyplývajúceho z Aktualizovanej koncepcie väzenstva v Slovenskej republike na roky 

2011 až 2020 schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 392 z 10. júla 2013) bola ubytovacia 

kapacita využitá dokonca na 102,1 %. 

Využiteľnosť ubytovacích kapacít pri uvažovaní 3,5 m2 a 4 m2 obytnej plochy na dospelého muža v 

jednotlivých ústavoch je popísaná v Prílohe 8. Pri napĺňaní kapacít ústavov väznenými osobami však 

nejde len o ubytovanie väznených osôb, ale je potrebné zohľadniť aj požiadavky na umiestňovanie, ktoré 

musí rešpektovať zákonom určené pravidlá oddeleného umiestňovania do cely alebo izby (ženy od 

mužov, mladistvých od dospelých, odsúdených podľa stupňov stráženia, obvinených podľa dôvodov 

väzby atď.). Z tohoto dôvodu obvykle nie je možné plne využiť teoretickú kapacitu ÚVTOS . Detailná 

profilácia ústavov na výkon väzby, ÚVTOS a nemocnice pre obvinených a odsúdených je popísaná 

v Prílohe 9. 

Najvyužívanejšie ÚVTOS sú ústavy s minimálnym stupňom stráženia a ústavy so stredným stupňom 

stráženia. K 31. decembru 2016 bolo z celkového počtu odsúdených 8 557 osôb 4 390 páchateľov 

umiestnených do ústavu s minimálnym stupňom stráženia a 3 506 páchateľov do ústavu so stredným 

stupňom stráženia. Dohromady tak odsúdení umiestnení do týchto dvoch typov ústavov tvorili viac ako 

92 % z celkového počtu odsúdených. 

Graf 2: Zloženie počtu odsúdených podľa stupňov stráženia ku koncu roka 2011 – 8/2017 (osoby) 

 

Zdroj: ZVJS 
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V období od roku 2006 po prijatí rekodifikovaných trestných kódexov najmä vplyvom zavedenia 

skráteného vyšetrovania, stanovených lehôt pre väzobné stíhanie v trestných veciach a inštitútu dohody 

o vine a treste poklesol počet osôb vo výkone väzby, ale zároveň pretrváva trend nárastu počtu 

odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody. 

V súvislosti s aplikáciou rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 2. januára 2013 o amnestii bolo 

prepustených celkom 793 odsúdených a amnestie zapríčinili prvý medziročný pokles počtu odsúdených 

od roku 2008. Napriek tomu je u odsúdených osôb jasne vidieť nepriaznivý trend, keď ich počet narastá. 

Graf 3: Počet obvinených (väzba) a odsúdených (VTOS) ku koncu roka 2011 – 8/2017 (osoby) 

 
Zdroj: ZVJS 

V neposlednom rade je potrebné riešiť aj problém niektorých ústavov (napríklad Dubnica nad Váhom), 

kde sú cely pre naozaj veľký počet väzňov, ktoré nezabezpečujú dostatočnú obytnú plochu na jedného 

väzňa. CPT odporúča v dokumente Obytná plocha pre väzňov vo väzenských zariadeniach: štandardy 

CPT vydanom v decembri 2015, aby základným minimálnym štandardom pre osobnú obytnú plochu vo 

väzenských zariadeniach bolo 6 m2 pre jednomiestne cely a 4 m2 pre viacmiestne cely a zároveň najmenej 

2 m medzi stenami cely a 2,5 m medzi podlahou a stropom. V prípade výstavby nových väzníc dokonca 

odporúča ako vhodný štandard pre jedného väzňa obytný priestor o veľkosti 8-9 m2 a 12 m2 pre dvoch 

väzňov. Vyššie popísaná situácia by sa v ústavoch naďalej zhoršila, ak by v nich došlo k neočakávanému 

navýšeniu počtu odsúdených, čo by malo nevyhnutne za následok zníženie obytnej plochy na jedného 

väzňa. 

Mimo kapacitu a veľkosť obytnej plochy je rovnako dôležité sledovať aj geografické umiestnenie 

jednotlivých ústavov v rámci Slovenskej republiky.  V oblasti dostupnosti osobných návštev väznených 

osôb pre blízke osoby a zástupcov postpenitenciárnej starostlivosti zabezpečovanej štátom (sociálna 

kuratela; probační a mediační úradníci) je potrebné upozorniť na regionálne rozdiely v možnostiach 

umiestňovania odsúdených čo najbližšie k miestu ich bydliska. Ide nielen o problém znížených možností 

účinnej resocializácie uväznených osôb, ale najmä o problém zvýšených finančných dopadov pre rodinu 

a orgány štátu zabezpečujúce postpenitenciárnu starostlivosť. 

Tabuľka 1: Okresné mestá vzdialené od ústavu určeného na VTOS mužov v minimálnom stupni 

stráženia viac ako 100 km 

Okres 
Vzdialenosť od najbližšieho 

uzavretého ústavu 
Počet odsúdených 

vo VT z okresu 

Levice 106 km 62 

Brezno 113 km 40 

Detva 111 km 24 

Krupina 114 km 23 

Lučenec 142 km 70 
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Poltár 137 km 17 

Rimavská 
Sobota 

113 km 52 

Veľký Krtíš 141 km 42 

Medzilaborce 101 km 8 

Snina 110 km 17 

Zdroj: ZVJS, údaje k 20. 1. 2017 

Z pohľadu celých okresov, ktoré sú vzdialené od súčasných ÚVTOS, bez špecifikácie stupňa stráženia, je 

vo všetkých väzenských zariadeniach  na Slovensku umiestnených 1,046 osôb. Pre tieto osoby je 

z dôvodu neexistencie ústavu v blízkosti ich bydliska sťažené zabezpečenie postpenitenciárnej 

starostlivosti. 

Tabuľka 2: Počet osôb vo výkone trestu z vybraných okresov vo všetkých ústavoch 

Okres 
Počet odsúdených 

vo VT z okresu 

Levice 233 

Brezno 115 

Detva 67 

Krupina 53 

Lučenec 214 

Poltár 41 

Rimavská Sobota 150 

Veľký Krtíš 109 

Medzilaborce 25 

Snina 39 

Celkom 1,046 

Zdroj: ZVJS, údaje k 22.3.2017 

ZVJS dlhodobo sleduje a vyhodnocuje možnosti rozvoja jednotlivých ústavov a to z hľadiska potrieb pre 

ZVJS, dislokácie v nadväznosti pre Orgány činné v trestnom konaní (ďalej len „OČTK“), zhodnotenia 

priestorových a technických možností jednotlivých areálov, technických možností jednotlivých objektov, 

z hľadiska rozvoja infraštruktúry, kapacitných možností inžinierskych sietí a inžinierskych objektov, 

dostupnosti inžinierskych sietí a samozrejme s dopadom na ekonomickú efektívnosť vynaložených 

finančných prostriedkov. Potvrdzuje to aj Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Aktualizovanej koncepcie 

väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 za rok 2016 a návrh na zrevidovanie dlhodobých 

cieľov s časovým horizontom plnenia v rokoch 2017 až 2020, ktorá bola prerokovaná 15. marca 2017 

vládou Slovenskej republiky. V súlade s tým sa pripravuje aj Návrh štátneho rozpočtu kapitoly MS SR 

na roky 2018 – 2020 za časť ZVJS. Výsledkom uvedeného je aj vypracovanie a príprava investičných a 

stavebných zámerov, ako uvádza Tabuľka 78 v Prílohe 10. 

ZVJS analyzoval možnosti navýšenia kapacít existujúcich ústavov v lokalitách, kde je kapacitný 

nedostatok, a takto uvažuje s navýšením kapacít o 951 miest v horizonte 5 a viac rokov (viď Tabuľka 78, 

bez započítania realizácie projektu v OO Sabová). 

Ďalšie možnosti navýšenia kapacít v existujúcich ústavoch v lokalitách s kapacitným deficitom nie sú 

reálne, a to s ohľadom na rozlohu a umiestnenie predmetných areálov, obmedzenia vyplývajúce zo 

štatútu kultúrnej pamiatky, stav administratívnych objektov, hospodárskych a prevádzkových objektov 

a kapacitných možností inžinierskych sietí a objektov (sklady, kotolne, práčovne, stravovanie, priestory 

pre  príslušníkov z dôvodu nárastu kapacity odsúdených a podobne). 
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Na základe vyššie uvedeného bola pripravená predikcia vývoja ubytovacích kapacít, ako uvádza 

nasledujúca tabuľka: 

Tabuľka 3: Predikcia ubytovacích kapacít pre obvinených a odsúdených ku koncu roka (4 m2 na 

osobu) 

Rok 2020 2025 2030 2035 2040 

Predikcia ubytovacích kapacít pre obvinených 
a odsúdených ku koncu roka (4 m2 na osobu) 

9 978 10 718 10 718 10 718 10 718 

Zdroj: ZVJS 

2.2.2 Historický vývoj počtu odsúdených a obvinených a predikcie 
očakávaného dopytu po kapacite väzenských zariadení 

Historický vývoj počtu odsúdených a obvinených je zobrazený v grafe nižšie. Je možné vidieť zjavný 

rastúci trend za sledované obdobie. Historický vývoj je naviac skreslený prezidentskými amnestiami 

z rokov 1993, 1999, 2000, 2004 a 20133. 

Graf 4: Historický vývoj počtu odsúdených (VTOS) a obvinených (väzba) v období  1990 – 8/2017 

 
Zdroj: ZVJS 

Na základe historických dát, demografickej prognózy4 a podľa informácií ZVJS 5bola vytvorená 

predikcia očakávaného dopytu po kapacite väzenských zariadení (dolná časť skladaného stĺpcového 

grafu). Predikcia je zostavená nasledujúcim spôsobom: 

 obdobie 2014 – 2016 – historické dáta podľa ZVJS 

 obdobie 2017 – 2021 – predikcia ZVJS (viď Príloha 6) 

 obdobie 2022 – 2036 – predikcia na základe demografickej prognózy. Pre toto obdobie je 

uvažovaný rovnaký percentuálny podiel väzenskej populácie k populácii Slovenskej republiky 

vo vekovej kategórii 15+ na základe pomeru v roku 2021. 

                                                             
3 Rozhodnutia prezidenta republiky č. 81/1993, 172/1999, č. 438/2000, 364/2004 a 1/2013 Z.z 
4 Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060, Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky – Výskumné 
demografické centrum, marec 2013 
5 Popis metodológie výpočtu predikcie rastu dopytu po väzenských kapacitách poskytnutý ZVJS je v Prílohe 6. 
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Graf 5: Predikcie očakávaného dopytu po kapacite väzenských zariadení (odsúdení a obvinení) 

 

Zdroj: ZVJS, analýza PwC 

* Podľa informácií ZVJS bol počet odsúdených a obvinených 10 347 k 1. augustu 2017. 

Z trendovej krivky doterajšieho vývoja počtu väznených osôb je očakávaný v 
strednodobom horizonte (do konca roku 2021) nárast stavu väzenskej populácie 
približne o 700 osôb. 

Vyššie uvedená predikcia však nezohľadňuje nasledujúce faktory, ktoré majú významný dopad na 
potrebné ubytovacie kapacity: 

1) Rámcové rozhodnutie 

Prijatie zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná 

sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii (ďalej „EÚ“) a o zmene a doplnení zákona 

č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 344/2012 Z. z.. 

Tým bolo do právneho poriadku Slovenskej republiky implementované Rámcové rozhodnutie 

Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania 

rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia 

zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v EÚ (Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008) 

v znení rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 (Ú. v. EÚ L 081, 27. 

3. 2009) (ďalej len „rámcové rozhodnutie“), ktoré upravuje podmienky odovzdania osôb na 

VTOS do domovského štátu (členský štát EÚ, ktorý prevzal do svojho právneho poriadku 

rozhodnutie /ďalej len „členský štát“/) aj bez ich súhlasu. Aplikáciou rámcového rozhodnutia v 

praxi môže byť odovzdaných na VTOS na Slovensko 877 občanov Slovenskej republiky z iných 

členských štátov. 

Počet občanov Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú trest odňatia slobody v krajinách EÚ 

a môžu byť na základe platných zákonov premiestnení k vykonaniu zvyšku trestu do Slovenskej 

republiky. Na základe podkladov získaných v mesiaci október 2014 z jednotlivých krajín EÚ tam 

vykonávalo trest 877 občanov Slovenskej republiky. Na druhú stranu k 25. máju 2017 bolo 77 

cudzích občanov z EÚ vo výkone trestu odňatia slobody v Slovenskej republike. 

  
2) Odsúdení, ktorí nenastúpili na nariadený VTOS 

 
ZVJS ďalej k 1. augustu 2017 eviduje 1 733 osôb, ktoré boli právoplatne odsúdené, ale na VTOS 

zatiaľ nenastúpili. 
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Graf 6: Počet odsúdených ku koncu roka, ktorí nenastúpili na nariadený VTOS 2011 – 08/2017 

(údaje vychádzajú z nariadení VTOS, ktoré boli doručené ústavom ZVJS) 

 
Zdroj: ZVJS 

3) Elektronický systém monitoringu obvinených a odsúdených osôb 

V rámci posúdenia dopytu po väzenských kapacitách je nutné zohľadniť dopady projektu 

Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO), ktorý bol 

nasadený do ostrej prevádzky 1. januára 2016. 

Na základe Záverečnej správy: Kontrola implementácie a využívania Elektronického systému 

monitoringu obvinených a odsúdených osôb predložené Najvyšším kontrolným úradom 

Slovenskej republiky roku 2017 (ďalej iba "Záverečná správa") sa preukázalo, že sa zatiaľ 

nepodarilo dosiahnuť deklarované prínosy zo zavedenia ESMO, spočívajúce v úspore nákladov 

na väzenstvo. Miera ukladania alternatívnych trestov zostala v porovnaní s obdobím pred 

realizáciou ESMO zatiaľ nezmenená. Z plánovaného počtu 2,000 monitorovaných osôb bol 

skutočný počet kontrolovaných osôb elektronickým monitoringom 25 v roku 2016. Z toho len 

ôsmim bol uložený trest domáceho väzenia. 

Záverečná správa uvádza nasledujúce dôvody takéhoto stavu, okrem tých uvedených vyššie: 

 Viaceré legislatívne podmienky na reálne využívanie monitoringu nadobudli účinnosť, 

resp. boli prijímané v priebehu roku 2016, teda v čase, keď už projekt bol v prevádzke. 

 Školenia sudcov, od ktorých závisí miera ukladania alternatívnych trestov, prebiehali 

počas roka 2016, obdobne ako školenia probačných a mediačných úradníkov a 

prokurátorov. 

 Aj vyššia pracnosť pri ukladaní alternatívnych trestov môže byť dôvodom doterajšieho 

malého počtu takto uložených trestov. 

 Nefunkčnosť a nedostatočná užívateľská prívetivosť viacerých komponentov projektu 

ESMO. 

S ohľadom na vyššie uvedené je možné iba ťažko kvantifikovať dopad zavedenia ESMO na dopyt 

po väzenských kapacitách. 

Dopad týchto efektov na nárast väzenskej populácie nie je možné jednoznačne a exaktne kvantifikovať, 

avšak je nutné tieto efekty zohľadniť pri analýze potrebných ubytovacích kapacít. Preto boli definované 

nasledujúce scenáre možných dopadov týchto efektov:  

 Scenár 1 – nie je uvažovaný žiadny presun odsúdených z krajín EÚ a rovnako žiadne navýšenie 

dopytu po väzenských kapacitách z dôvodu nástupu osôb, ktoré zatiaľ nenastúpili VTOS. 
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 Scenár 2 – je uvažovaný nástup 1/3 osôb, ktoré k 1. augustu 2017 nenastúpili VTOS (tretina z 1 

733, t.j. 578 osôb) a 1/3 odsúdených občanov SR, vykonávajúcich trest odňatia slobody v 

ostatných krajinách EÚ (tretina z 877, t.j. 292 osôb) 

 Scenár 3 – je uvažovaný nástup 1/2 osôb, ktoré k 1. augustu 2017 nenastúpili VTOS (polovica 

z 1 733, t.j. 867 osôb) a 1/2 odsúdených občanov SR, vykonávajúcich trest odňatia slobody v 

ostatných krajinách EÚ (polovica z 877, t.j. 439 osôb) 

 Scenár 4 – je uvažovaný nástup 2/3 osôb, ktoré k 1. augustu 2017 nenastúpili VTOS (dve 

tretiny z 1 733, t.j. 1 155 osôb) a 2/3 odsúdených občanov SR, vykonávajúcich trest odňatia 

slobody v ostatných krajinách EÚ (dve tretiny z 877, t.j. 585 osôb) 

Vo všetkých štyroch scenároch je uvažované s predpokladom, že vďaka zavedeniu ESMO klesne 

očakávaný dopyt po kapacite väzenských zariadení o 150 osôb. 

Ďalej je vo všetkých scenároch uvažované s rezervou pre sezónnosť (nutnosť zabezpečiť dodatočné 

kapacity vzhľadom k fluktuáciám v dopyte v priebehu roka) vo výške 2 % a ďalej s rezervnou 

kapacitou vo výške 5 % (podľa ZVJS táto rezervná kapacita umožňuje nevyhnutnú flexibilitu pri 

umiestňovaní a premiestňovaní osôb vo výkone trestu v rámci väzenského zariadenia). 

Nasledujúce tabuľky ukazujú upravenú predikciu očakávaného dopytu po kapacite väzenských zariadení 

na základe scenárov dopytu definovaných vyššie. 

Tabuľka 4: Predikcia očakávaného dopytu po kapacite väzenských zariadení (odsúdení a obvinení) -  

Scenár 1  

Rok 2020 2025 2030 2035 2040 

Obvinení 1 324 1 322 1 341 1 350 1 358 

Odsúdení 9 544 9 826 9 970 10 032 10 094 

Efekt nenastúpených k výkonu trestu  0  0  0  0  0 

Efekt Rámcového rozhodnutia  0  0  0  0  0 

Efekt ESMO - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 

Rezerva pre sezónnosť 2%  214  220  223  225  226 

Rezervná kapacita 5%  536  550  558  562  565 

Dopyt po väzenských kapacitách 
celkom 

11 467 11 768 11 943 12 018 12 093 

Zdroj: Analýza PwC 

 

Tabuľka 5: Predikcia očakávaného dopytu po kapacite väzenských zariadení (odsúdení a obvinení) -  

Scenár 2 

Rok 2020 2025 2030 2035 2040 

Obvinení 1 324 1 322 1 341 1 350 1 358 

Odsúdení 9 544 9 826 9 970 10 032 10 094 

Efekt nenastúpených k výkonu trestu  578  578  578  578  578 

Efekt Rámcového rozhodnutia  292  292  292  292  292 

Efekt ESMO - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 

Rezerva pre sezónnosť 2%  232  237  241  242  243 

Rezervná kapacita 5%  579  593  602  605  609 

Dopyt po väzenských kapacitách 
celkom 

12 398 12 699 12 874 12 949 13 024 

Zdroj: Analýza PwC 
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Tabuľka 6: Predikcia očakávaného dopytu po kapacite väzenských zariadení (odsúdení a obvinení) -  

Scenár 3  

Rok 2020 2025 2030 2035 2040 

Obvinení 1 324 1 322 1 341 1 350 1 358 

Odsúdení 9 544 9 826 9 970 10 032 10 094 

Efekt nenastúpených k výkonu trestu  867  867  867  867  867 

Efekt Rámcového rozhodnutia  439  439  439  439  439 

Efekt ESMO - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 

Rezerva pre sezónnosť 2%  240  246  249  251  252 

Rezervná kapacita 5%  601  615  623  627  630 

Dopyt po väzenských kapacitách 
celkom 

12 864 13 164 13 339 13 414 13 490 

Zdroj: Analýza PwC 

 

Tabuľka 7: Predikcia očakávaného dopytu po kapacite väzenských zariadení (odsúdení a obvinení) -  

Scenár 4 

Rok 2020 2025 2030 2035 2040 

Obvinení 1 324 1 322 1 341 1 350 1 358 

Odsúdení 9 544 9 826 9 970 10 032 10 094 

Efekt nenastúpených k výkonu trestu 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 

Efekt Rámcového rozhodnutia  585  585  585  585  585 

Efekt ESMO - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 

Rezerva pre sezónnosť 2%  249  255  258  259  261 

Rezervná kapacita 5%  623  637  645  649  652 

Dopyt po väzenských kapacitách 
celkom 

13 329 13 630 13 805 13 880 13 955 

Zdroj: Analýza PwC 

2.2.3 Predikcie počtu odsúdených a výšky deficitu v zariadeniach ZVJS 
podľa UHP MF SR 

Na základe konzultácií štúdie uskutočniteľnosti s MF SR bola Útvarom hodnoty za peniaze (ďalej 

„ÚHP“) pri MF SR vytvorená nezávislá predikcia počtu odsúdených na základe demografickej prognózy 

do roku 2035 a tým pádom aj nezávislý odhad deficitu väzenských kapacít. Je nutné poznamenať, že 

zmienená predikcia pracuje na rozdiel od predikcie v kapitole 2.2.2 iba s odsúdenými a nezohľadňuje 

obvinených. 

2.2.3.1 Predikcie počtu odsúdených 

Prognóza vychádza z najaktuálnejších podrobných údajov ZVJS (k 30.6. 2017), upravených o sezónnosť. 

Budúce zmeny v počte odsúdených vychádzajú len z očakávaných zmien v demografii, pričom je použitá 

demografická prognóza Infostatu z roku 2013 na základe krajov, pohlavia a vekových skupín. Pre každú 

podskupinu (kohortu) odsúdených, rozdelenú podľa kraja, stupňa stráženia, veku a pohlavia je tak 

možné vytvoriť samostatnú projekciu, projekcia všetkých odsúdených je tak ich súčtom. Do projekcie je 

od roku 2018 započítaný vplyv novej legislatívy o návrate väzňov z iných členských krajín EÚ do 

domovskej krajiny (čistý prílev väzňov na Slovensko uvažovaný vo výške 800). 

Predikcia počtu odsúdených podľa ÚHP ponúka dva nasledujúce scenáre: 

 S1: Miera odsúdenosti zostane v celej krajine rovnaká (zvýši sa podiel odsúdených 

medzi seniormi) – V prípade, že mieru kriminality nerozlišujeme podľa veku, ale používame 



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou 
verejno – súkromného partnerstva 

32 
 

populačný priemer, počet odsúdených by do roku 2035 klesol len minimálne na asi 9,6 tis. osôb. 

Tento scenár vývoja predpokladá, že celkový podiel odsúdených na populácii sa udrží rovnaký 

aj napriek tomu, že bude pribúdať najmä seniorov. Aj keď je pravdepodobné, že kriminalita 

seniorov bude so zlepšujúcim sa zdravím narastať, tento scenár ÚHP odporúča považovať skôr 

za hornú hranicu počtu odsúdených. 

 S2: Miera odsúdenosti vo vekových skupinách zostane rovnaká ako v 2017 – Tento 

scenár vychádza zo všetkých vyššie popísaných predpokladov, ale na rozdiel od scenára S1 

zachováva mieru odsúdenosti vo vekových skupinách rovnakú ako v 2017. Tento 

(konzervatívnejší) scenár sa nižšie používa pre účely posúdenia deficitu ubytovacích kapacít. 

Projekcia nezohľadňuje (ani nemôže zohľadniť) možné budúce zmeny v legislatíve, ktoré by viedli k 

zmene počtu odsúdených. ÚHP preto odporúča, aby významné zmeny legislatívy vždy odhadovali aj 

dopady na počet odsúdených, čo umožní lepšie plánovať kapacity ZVJS. 

2.2.3.2 Predikcie existujúcich a potrebných kapacít 

Predikcia vychádza z aktuálneho počtu miest v zariadeniach na výkon trestu k 30.6.2017, ktorý je 9 158. 

Pre dosiahnutie požiadaviek CPT na vytvorenie priestoru aspoň 4 m2 pre každého väzňa, sa uvažuje so 

znížením existujúceho počtu miest na 8 056 od roku 2018. Najvýznamnejším faktorom, ktorý vytvára 

potrebu pre navýšenie počtu miest, je tak práve záväzok voči CPT. 

Požiadavky na kapacitu mierne zvyšuje 

 sezónnosť (uvažovaná vo výške 1 % z odhadovaného počtu odsúdených v danom roku), keďže 

v najvyťaženejších mesiacoch roka je počet odsúdených vyšší ako prognózovaný priemer. 

 rezervná kapacita kvôli odsúdeným, ktorí nenastúpili na výkon trestu, a kvôli prípadným 

dopadom zmeny legislatívy (uvažovaná vo výške 5 % odsúdených v danom roku). 

Požiadavky na kapacitu mierne znižuje 

 ESMO – Aktuálne odhady ZVJS ukazujú, že potenciál je nižší, ako bolo plánované využite (2 000 

odsúdených), ktoré predpokladala štúdia uskutočniteľnosti projektu ESMO v Operačnom 

programe Informatizácia spoločnosti z roku 2013. Potenciál programu ESMO, je tak dlhodobo 

uvažovaný vo výške 150 miest. 

Nasledujúci graf ukazuje v hornej časti oba scenáre predikcie počtu odsúdených do roku 2035 a v dolnej 

časti je zobrazený deficit ubytovacích kapacít odsúdených, rozložený do jednotlivých zložiek. Deficit je 

počítaný vzhľadom k viacej konzervatívnemu scenáru S2. 
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Graf 7: Odhad počtu odsúdených na základe demografickej prognózy do 2035, vrátane odsúdených v 

iných krajinách EÚ, a odhad deficitu miest v zariadeniach ZVJS vzhľadom k scenáru S2 

 

* pre rok 2017 údaj za 30.6., roky 2011-2016 údaj za 31.12. 

Zdroj: ÚHP MF SR 

2.2.4 Potreba výstavby nového väzenského zariadenia 

Na základe analýz vykonaných v kapitolách 2.2.1 a 2.2.2 je možné vyjadriť budúci vývoj deficitu 

ubytovacích kapacít ako rozdiel ubytovacích kapacít (so zohľadnením navýšenia kapacít existujúcich 

ústavov) a očakávaného dopytu po kapacite väzenských zariadení. 

Nasledujúca Tabuľka 8 ukazuje výšku deficitu ubytovacích kapacít pred nábehom plánovaného 

navýšenia ubytovacích kapacít (bez výstavby ústavu v Rimavskej Sobote) v roku 2020, po nábehu 

navýšenia kapacít v roku 2025 a v roku 2030. 

Tabuľka 8: Výška deficitu ubytovacích kapacít väzenských zariadení na základe scenárov dopytu 

Rok 
Scenár 1 

 
Scenár 2 

 

Scenár 3 Scenár 4 

2020 1 489 2 420 2 886 3 351 

2025 1 050 1 981 2 446 2 912 

2030 1 225 2 156 2 621 3 087 

Zdroj: Analýza PwC 
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Na základe analýzy ÚHP predstavenej v kapitole 2.2.3 je možné vyjadriť budúci vývoj deficitu 

ubytovacích kapacít pre odsúdených vo dvoch sledovaných scenároch. Predikcie deficitu ukazuje 

Tabuľka 9. 

Tabuľka 9: Výška deficitu ubytovacích kapacít pre odsúdených v zariadeniach ZVJS 

Rok 
Scenár S1 

 
Scenár S2 

 

2020 2 074 1 814 

2025 2 027 1 256 

2030 2 013 880 

2035 1 959 683 

Zdroj: ÚHP MF SR 

S prihliadnutím k vyššie uvedenému je možné konštatovať, že existuje významný deficit 

ubytovacích kapacít, ktoré je nutné zabezpečiť výstavbou nového objektu a rozšírenie 

kapacity určenej pre VTOS je strategickou prioritou MS SR a ZVJS. 

2.2.5 Potreba realizácie detenčného ústavu 

V súčasnosti stále pretrváva problém chýbajúcich vhodných priestorov pre duševne chorých klientov v 

podmienkach ZVJS. V podmienkach VTOS nie je možné duševne chorým klientom poskytnúť takú 

špecializovanú zdravotnú starostlivosť ako v detenčnom ústave. Duševne chorí klienti, ktorí sú 

nebezpeční pre spoločnosť, v súčasnosti končia buď v psychiatrických nemocniciach alebo vo väzení. 

Tieto zariadenia pre nich nie sú vhodné, lebo v nich môžu ohrozovať  iných odsúdených, pacientov či 

personál. Zabezpečenie zdravotníckych zariadení nie je pre takúto skupinu klientov postačujúce. 

Detenčný ústav predstavuje alternatívu, kde je klientom poskytovaná potrebná zdravotná starostlivosť, 

zaisťovaná  Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky („ďalej MZ SR“) a tak isto je zaistená 

odpovedajúca úroveň bezpečnosti a stráženia, ktorá spadá do kompetencie ZVJS. 

Podľa dostupných údajov MS SR je v zariadeniach ZVJS približne 71 potenciálnych osôb určených na 

umiestnenie v detenčnom ústave a ďalších 24 pravdepodobne rovnako napĺňa kritériá pre umiestnenie. 

Podľa údajov z prieskumu ochranných liečení v rámci rezortu zdravotníctva je ďalej v ústavných 

zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť cca 70 klientov, u ktorých nie je 

možné v týchto zariadeniach z dlhodobého hľadiska ochranné opatrenie realizovať bezpečne. Celkom je 

teda v súčasnosti viac ako 150 osôb, ktoré spĺňajú nároky na umiestnenie v detenčnom ústave. 

Nezabezpečenie detenčných zariadení so špecializovanou zdravotnou starostlivosťou pre túto skupinu 

klientov v kombinácii s preplnenou kapacitou väzenských zariadení významne zvyšuje riziko výskytu 

mimoriadnych udalostí. Preto sa z hľadiska životných podmienok odsúdených a ich bezpečnosti a 

bezpečnosti zdravotného personálu a personálu ZVJS v súčasnosti uvažuje o výstavbe dvoch 

špecializovaných ústavov s kapacitou 75 osôb na jedno zariadenie. Jedným z plánovaných zariadení je 

detenčný ústav pri Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach v okrese Levice, druhým je detenčný ústav 

v Rimavskej Sobote. Prioritne bude vybudovaný ústav pri Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach na 

základe uznesenia vlády 145/2017 z 29.3.2017, ktorá ukladá ministrovi zdravotníctva zriadiť detenčný 

ústav pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce do 31. decembra 2020. 

Vybudovanie druhého detenčného zariadenia bude potrebné v strednodobom horizonte a to 

z kapacitných dôvodov v súvislosti s postupným uplynutím trestu odňatia slobody duševne chorých 

odsúdených, ktorí sú v súčasnosti umiestnení vo väzenských zariadeniach. 

Kvôli súčasným kapacitným nárokom, postupnému nábehu požiadaviek na kapacitu, a očakávanej 

výstavbe ústavu v Hronovciach navrhujeme vybudovanie druhého detenčného ústavu v rámci druhej 

etapy tohto projektu, po dokončení výstavby väznice. 
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2.2.6 Inštitucionálne zabezpečenie a zákonné štandardy 

2.2.6.1 Zbor väzenskej a justičnej stráže 

Postavenie a pôsobnosť ZVJS upravuje zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zbore“).  

Podľa tohto zákona je ZVJS charakterizovaný ako ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy na 

úseku výkonu väzby, VTOS, ochrany objektov ZVJS, objektov detenčného ústavu a ochrany verejného 

poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti. 

Organizácia ZVJS 

ZVJS organizačne tvoria generálne riaditeľstvo a ústavy na výkon väzby, ÚVTOS, ústav na výkon trestu 

odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“). 

Generálne riaditeľstvo a ústavy zriaďuje a zrušuje MS SR. Generálne riaditeľstvo riadi a kontroluje 

ústavy. 

Generálne riaditeľstvo a ústavy sú rozpočtové organizácie MS SR. Početné stavy ZVJS určuje vláda 

Slovenskej republiky. 

Riadenie ZVJS 

ZVJS je podriadený ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Na čele ZVJS 

je generálny riaditeľ, ktorého do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva minister. Generálny riaditeľ za 

svoju činnosť zodpovedá priamo ministrovi. Minister do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva aj 

námestníkov generálneho riaditeľa a ostatných príslušníkov ZVJS v jeho priamej riadiacej pôsobnosti. 

Na čele ústavu je riaditeľ, ktorého do funkcie ustanovuje a z funkcie odvoláva generálny riaditeľ. Riaditeľ 

ústavu za svoju činnosť zodpovedá generálnemu riaditeľovi. 

Pôsobnosť ZVJS 

ZVJS v rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti v nasledujúcich oblastiach: 

 zabezpečuje výkon väzby a VTOS; 

 zabezpečuje ochranu objektov ZVJS a objektov detenčného ústavu; 

 zabezpečuje stráženie obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia 

slobody a dozor a dohľad nad obvinenými a odsúdenými; 

 zabezpečuje bezprostredné prenasledovanie obvinených na úteku z výkonu väzby, odsúdených 

na úteku z VTOS alebo odsúdených, ktorí sa nedovolene vzdialili z otvoreného oddelenia ústavu 

alebo nestráženého pracoviska mimo ústavu, alebo osôb umiestnených v detenčnom ústave, ak 

sú na úteku z detenčného ústavu; 

 zabezpečuje penitenciárnu starostlivosť o odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody; 

 zabezpečuje činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených; 

 zabezpečuje ochranu poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a objektoch prokuratúry 

a nerušený priebeh konania v nich; 

 zabezpečuje ochranu verejného poriadku v blízkosti objektov ZVJS, objektov detenčného 

ústavu, objektov súdu a objektov prokuratúry, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu výkonu 
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väzby, účelu VTOS, účelu výkonu detencie a nerušeného priebehu konania v objektoch súdu a 

objektoch prokuratúry; 

 zabezpečuje v objekte súdu zadržanie obvineného a jeho dodanie do výkonu väzby a zadržanie 

odsúdeného a jeho dodanie do VTOS v súlade s osobitným predpisom; 

 vybavuje sťažnosti obvinených a odsúdených podľa osobitného predpisu, ktoré sa vzťahujú na 

postup generálneho riaditeľstva a ústavov; 

 zabezpečuje a vykonáva na území Slovenskej republiky eskorty obvinených vo výkone väzby 

a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a dodávanie osoby po výkone trestu odňatia 

slobody na výkon ochranného liečenia do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, na výkon 

ochrannej výchovy do výchovného zariadenia alebo na výkon detencie do detenčného ústavu; 

 vykonáva program ochrany svedka počas výkonu väzby a VTOS podľa osobitného predpisu; 

 zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre príslušníkov ZVJS, zamestnancov ZVJS, obvinených vo 

výkone väzby, odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a iné osoby; 

 pôsobí vo vymedzenom rozsahu podľa osobitného predpisu ako orgán činný v trestnom konaní; 

 odhaľuje trestné činy príslušníkov ZVJS a v objektoch ZVJS aj zamestnancov ZVJS, odhaľuje 

trestné činy obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a 

zisťuje ich páchateľov; 

 plní úlohy na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, 

 spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, obcami, ozbrojenými silami, 

ozbrojenými zbormi, inými právnickými osobami a fyzickými osobami; 

 spolupracuje s väzenskými správami iných štátov; 

 vedie evidencie a štatistiky potrebné na plnenie úloh ZVJS; 

 plní úlohy orgánu štátnej správy a iné úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný 

predpis. 

2.2.6.2 Ústavy na výkon väzby 

Inštitút väzby ako zaisťovací procesný úkon mimoriadnej povahy zabezpečuje proporcionalitu záujmu 
spoločnosti v zmysle ochrany spoločenských vzťahov po spáchaní trestného činu a rešpektovaní osobnej 
slobody jednotlivca, o ktorého vine ešte nebolo právoplatne rozhodnuté. Výkon väzby predstavuje 
najzávažnejší ústavou prípustný zásah do osobnej slobody občana. Legislatívnym predpokladom je 
zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.  

Väzba sa vykonáva diferencovane v dvoch režimoch: 

 - zmiernený režim; 

- štandardný režim. 

2.2.6.3 ÚVTOS 

VTOS sa riadi zákonom  č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prijatou úpravou zo Štandardných minimálnych 
pravidiel pre zaobchádzanie s väznenými osobami a Európskymi väzenskými pravidlami, ktorými sa 
prehlbuje efektívnosť VTOS. 

V súlade s vonkajšou diferenciáciou ustanovenou Trestným zákonom sa trest odňatia slobody v 

súčasnosti vykonáva v ÚVTOS s rôznym typom strážení: 

 s minimálnym stupňom stráženia; 

 so stredným stupňom stráženia; 
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 s maximálnym stupňom stráženia. 

Pre ústav s minimálnym stupňom stráženia spravidla platí, že sa ubytovne odsúdených od budíčka 

do večierky neuzamykajú, odsúdení majú povolený pohyb vo vymedzených priestoroch ústavu, odsúdení 

sa zaraďujú do práce na pracoviskách mimo ústavu a odsúdeným je možno v súvislosti s plnením 

pracovných úloh pre potreby ústavu povoliť voľný pohyb aj mimo ústavu. 

Pre ústav so stredným stupňom stráženia spravidla platí, že sa odsúdení uzamykajú v ubytovniach, 

nie však v celách alebo izbách, odsúdení sa mimo ubytovní pohybujú len pod dohľadom príslušníka 

ZVJS, odsúdení sa zaraďujú do práce na pracoviská v ústave alebo mimo neho a odsúdeným sa 

nepovoľuje voľný pohyb mimo ústavu. 

Pre ústav s maximálnym stupňom stráženia spravidla platí, že sa cely, ubytovne a izby odsúdených 

uzamykajú, odsúdení sa mimo ciel a ubytovní pohybujú iba pod dozorom príslušníka ZVJS, odsúdení sa 

zaraďujú do práce iba na pracoviská vnútri ústavu alebo pracujú v celách alebo izbách a návštevy 

odsúdených sa vykonávajú bez priameho kontaktu. 

2.2.6.4 Otvorené oddelenie 

Generálny riaditeľ ZVJS môže pri ústave na výkon väzby a pri ÚVTOS zriadiť otvorené oddelenie. 

Otvorené oddelenie je organizačnou súčasťou príslušného ústavu alebo ústavu na výkon väzby. 

Do výkonu trestu v otvorenom oddelení  je možné umiestniť odsúdeného, ktorý je zaradený do ústavu s 

minimálnym stupňom stráženia. Pre otvorené oddelenie platí, že odsúdený je zaradený do práce na 

nestráženom pracovisku,  jeho pohyb v priestoroch otvoreného oddelenia nie je obmedzený, izby ani 

ubytovne sa na účel obmedzenia pohybu neuzamykajú, v mimopracovnom čase môže byť odsúdenému 

povolený voľný pohyb mimo otvorené oddelenie, po pracovnom čase môže používať vlastný občiansky 

odev a môže prijímať návštevu raz za týždeň. Ďalej platí, že odsúdenému sa môže povoliť vychádzka 

mimo ústavu, aby navštívil blízke osoby mimo tohto oddelenia na čas najviac 48 hodín a môže volať 

prostredníctvom telefónneho zariadenia bez obmedzenia spôsobom určeným riaditeľom ústavu. 

O umiestnení páchateľa do jednotlivých ÚVTOS podľa stupňa stráženia rozhoduje súd. Ten sa spravidla 
pri zaraďovaní páchateľa na VTOS do ÚVTOS riadi nasledujúcimi pravidlami: 
 

 s minimálnym stupňom stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného 

činu nebol vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin; 

 so stredným stupňom stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného 

činu bol vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin; na 

predchádzajúce odsúdenie sa však neprihliadne, ak sa na páchateľa hľadí, ako keby bol 

odsúdený; 

 s maximálnym stupňom stráženia zaradí súd páchateľa, ktorému uložil trest odňatia slobody na 

doživotie, alebo páchateľa obzvlášť závažného zločinu. 

2.2.7 Prehľad hospodárenia existujúceho Otvoreného oddelenia Sabová 

Otvorené oddelenie Sabová 

Od 1.1.1999 bolo k Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach organizačne pričlenené 

Otvorené oddelenie Sabová so sídlom v Rimavskej Sobote. Kapacita oddelenia je 79 (65 pri prepočte na 

4m2 na osobu) odsúdených zaradených do minimálneho stupňa stráženia. Pracovná činnosť súvisiaca s 

výrobou a s poskytovaním služieb je zabezpečovaná v dvoch strediskách - Vlastná poľnohospodárska 

výroba a Poskytovanie služieb. 
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Stredisko Vlastná poľnohospodárska výroba 

Oddelenie má okrem rastlinnej aj živočíšnu výrobu so zameraním na chov ošípaných a oviec. 

Zamestnávanie odsúdených je realizované na vedľajších hospodárstvach rastlinnej a živočíšnej výroby, 

vlastnom bitúnku ako aj na zmluvných pracoviskách v Rimavskej Sobote a jej okolí. 

Rastlinná výroba zaberá výmeru 60,0295 ha, (z toho 3,0032 ha je v správe ústavu a 57,0263 ha sa 

prenajíma od SPF). Prevažne je zameraná na dopestovanie objemových krmovín (lucerna, kukurica na 

siláž, seno) pre všetky druhy chovaných zvierat. Živočíšnu výrobu tvorí chov ošípaných, hovädzieho 

dobytka a oviec. Ročná produkcia z chovu je zabezpečená v rozsahu cca 1 400 ks ošípaných, 50 ks 

hovädzieho dobytka a 260 ks oviec. V uvedenom stredisku vykonáva práce v priemere denne 10 – 20 

odsúdených. 

Stredisko Poskytovanie služieb 

Poskytovanie služieb sa realizuje formou zmluvného výkonu prác sčasti vo vlastných priestoroch a 
objektoch (ručné šitie obuvi, skladanie obalov, skladanie komponentov kancelárskeho nábytku, 
triedenie druhotných surovín a iné príležitostné kompletovacie činnosti) a sčasti na vonkajších 
pracoviskách (pomocné stavebné, asanačné, výkopové a iné zemné práce, pomocné práce v lesnom 
hospodárstve a pod.). V rámci predmetného strediska pracuje celkom denne v priemere 10 – 20 osôb. 

Tabuľka nižšie uvádza základný prehľad príjmov a výdavkov Otvoreného oddelenia Sabová v období 
2012-2016. 

Tabuľka 10: Príjmy a výdavky Otvoreného oddelenia Sabová 

Celkové príjmy a čerpanie výdavkov OO Sabová za roky 2012-2016 

tisíce EUR 2012 2013 2014 2015 2016 

Príjmy 440 522 557 586 651 

Výdavky - Tovary a ďalšie služby  562 598 586 583 658 

Výdavky - ostatné 

 Výdavky v ostatných kategóriách nie je možné presne 

vyčleniť pre OO Sabová z hospodárenia ústavu 

Želiezovce. Za obdobie 2009 – 2013 dosahoval zvyšok 

výdavkov v priemere 550 tis. EUR za rok. 

Zdroj: GR ZVJS 
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2.2.8 Hlavné výhody a nevýhody súčasného stavu 

Základný prehľad výhod a nevýhod súčasného stavu je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 11: Hlavné výhody a nevýhody súčasného stavu 

Výhody Nevýhody 

Skúsenosť a know-how verejného sektora so 

zaistením VTOS 
Nedostatok kapacít pre VTOS 

 Osvedčené inštitucionálne zabezpečenie 

VTOS 
Nepriaznivý technický stav a veková štruktúra objektov 

  Investičný dlh a nedostatočné financovanie potrieb väzenstva. 

 

Prekračovanie ubytovacích kapacít ústavov neumožňuje 

dobudovať systém špecializovaných oddielov pre zaradenie 

odsúdených, u ktorých je  potrebné uplatniť ďalšie metódy a 

postupy zaobchádzania na účel prehĺbenia individualizácie 

VTOS alebo vykonať ochranné liečenia 

 
Nedostačujúce regionálne pokrytie ústavov – problém 

dislokácie ústavov v rámci Slovenska 

Zdroj: ZVJS, analýza PwC 

2.3 Očakávané ciele a prínosy Projektu 
Základné ciele Projektu sú nasledujúce: 

Tabuľka 12: Základné ciele Projektu 

Cieľ Popis 

Plánovaná kapacita 

Ubytovacia kapacita ústavu je plánovaná na 832 miest VTOS v 

členení 720 miest pre štandardný VTOS + 36 miest ako otvorené 

oddelenie + 76 miest ako špecializované oddiely. Variantne je 

plánovaná kapacita pre 75 klientov v detenčnom ústave. 

Energetická hospodárnosť objektov 

Budovy s takmer nulovou spotrebou energie (vyplýva zo Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o 

energetickej hospodárnosti budov) 

Plošná výmera 4 m2 na jednu väznenú osobu  

Zamestnávanie odsúdených 
Vytvorenie pracovných miest pre min. 60% práceschopných 

odsúdených z celkovej kapacity väzenského zariadenia 

Dostupnosť a kvalita 

Dosiahnutie maximálnej dostupnosti vybudovanej infraštruktúry a 

dodržovanie stanovených štandardov kvality počas celej doby 

prevádzky 

Zdroj: GR ZVJS, analýza PwC 

Čiastkové ciele, ktoré chce Zadávateľ v nadväznosti na Projekt dosiahnuť, sú popísané v nasledujúcej 
tabuľke: 



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou 
verejno – súkromného partnerstva 

40 
 

Tabuľka 13: Čiastkové ciele Projektu 

Čiastkový cieľ Popis 

Realizácia Projektu v stanovenom 

horizonte 

S ohľadom na akútny nedostatok kapacít pre VTOS je nutné 

realizovať Projekt v najbližšom možnom termíne. 

Viaczdrojové financovanie vo väzenstve 

– prístup k súkromným financiám pre 

financovanie väzenskej infraštruktúry 

V dobe silného tlaku na znižovanie deficitu verejných 

rozpočtov je veľmi komplikované zabezpečiť z rozpočtových 

prostriedkov investície tak veľkého rozsahu ako je výstavba 

väzenskej infraštruktúry. V rámci viaczdrojového 

financovania je možné zapojenie súkromných finančných 

zdrojov, čo umožní uviesť nové väzenské zariadenie do 

prevádzky bez vysokých prvotných investičných výdavkov 

z verejných zdrojov. Tým, že sa investujú súkromné finančné 

zdroje, je možné smerovať verejné investičné zdroje do 

výstavby ďalších väzenských kapacít atď. 

Zníženie nákladov na životný cyklus, 

dosiahnutie dlhodobých finančných 

úspor spolu s vysokou kvalitou služieb 

Synergie medzi procesmi technickej prípravy, výstavby, 

prevádzky a údržby umožňujú zlepšiť efektivitu a znižujú 

celkové náklady po dobu životného cyklu Projektu. 

Optimálne rozloženie rizík Vhodnejšie rozloženie rizík spočíva vo faktickom prenose rizík 

na ten subjekt, ktorý dokáže dané riziko lepšie riadiť, čím je 

možné dosiahnuť zníženie nákladov spojených s riadením 

daných rizík.  

Dosiahnutie a udržiavanie požadovanej 

kvality infraštruktúry a služieb 

súvisiacich s prevádzkovaním 

infraštruktúry v dlhodobom horizonte. 

Dosiahnutie a udržiavanie požadovanej kvality infraštruktúry 

a služieb súvisiacich s prevádzkovaním infraštruktúry v 

dlhodobom horizonte je podmienené nastavením vhodného 

motivačného mechanizmu a systému sledovania výkonnosti 

Projektu.  

Zdroj: GR ZVJS, analýza PwC 

Vyššie uvedené ciele sú plne v súlade so stratégiou Zadávateľa a potrebami popísanými 

v predchádzajúcich častiach tejto kapitoly. 

Realizácia Projektu bude mať nasledujúce prínosy: 

Tabuľka 14: Prínosy Projektu 

Prínos Popis 

Splnenie cieľov a požiadaviek 

Zadávateľa 
Splnenie hlavných a čiastkových cieľov ako sú definované vyššie. 

Efektívnejšie využitie majetku  Rozšírením kapacity väzenského zariadenia dôjde k efektívnejšiemu 

využitiu nehnuteľného majetku v správe GR ZVJS a ÚVTOS Želiezovce. 

Zvýšenie zamestnanosti v regióne 

(priamy efekt) 

V súvislosti s realizáciou Projektu sa očakáva vytvorenie 298 funkčných 

miest príslušníkov ZVJS a 42 funkčných miest zamestnancov ZVJS.  

Podpora podnikania a 

zamestnanosti v regióne 

(nepriamy efekt súvisiaci 

s vyvolanou investíciou 

a následnou prevádzkou) 

Je možné očakávať nové podnikateľské príležitosti (formou subdodávok) 

pre miestne firmy pri výstavbe a rekonštrukcii väzenského zariadenia 

(variantne aj detenčného ústavu), ako aj vo fáze jeho prevádzky. To má 

pozitívny efekt na miestne podnikateľské prostredie a zamestnanosť 

v regióne. 
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Prínos Popis 

Podporenie zavádzania nových 

postupov a zefektívnenie činností 

v rámci ZVJS 

Z medzinárodných skúseností môžeme predpokladať, že súkromný 

sektor bude v rámci Projektu zavádzať inovatívne postupy za účelom 

efektívneho využívania zdrojov (pri dodržaní legislatívnych obmedzení).  

 

Prípadný prenos týchto skúseností a postupov môže mať aj pozitívny 

dopad na ZVJS pri zabezpečovaní prevádzky ostatných väzníc. 

Vyhodnotenie pilotného projektu 

PPP v oblasti väzenstva v prostredí 

Slovenskej republiky 

Získané skúsenosti je možné aplikovať na ďalšie potenciálne projekty 

v oblasti väzenstva. 

Zdroj: Analýza PwC 

2.4 Popis hlavných výstupov Projektu  

2.4.1 Špecifikácia základných výstupov  

Tabuľka 15: Identifikácia základných výstupov Projektu 

Základný výstup Popis 

Miesto realizácie Projektu Súčasný areál Otvoreného oddelenia Sabová - ústav na výkon 

trestu odňatia slobody Želiezovce vrátane priľahlých 

pozemkov v správe GR ZVJS a ÚVTOS Želiezovce, prípadne 

aj iná lokalita na základe vybraného variantu, ktoré sú 

popísané v kapitole 3.3. 

Účel Projektu Účelom Projektu je výstavba, financovanie a prevádzkovanie 

nového väzenského zariadenia s cieľom rozšírenia ubytovacej 

kapacity ZVJS určenej pre VTOS v minimálnom, strednom, aj 

maximálnom stupni stráženia, zároveň so zachovaním VTOS 

aj na otvorenom oddelení. 

Plánovaná kapacita Ubytovacia kapacita ústavu je plánovaná na 832 miest VTOS 

pri plošnej výmere na jednu väznenú osobu 4 m2 v členení 

720 miest pre štandardný VTOS + 36 miest ako otvorené 

oddelenie + 76 miest ako špecializované oddiely.  Variante aj 

75 miest pre duševne chorých väzňov v detenčnom ústave. 

Personálne požiadavky Pri vyššie uvedenom rozdelení ubytovacej kapacity bude 

vytvorených 298 funkčných miest príslušníkov ZVJS a 42 

funkčných miest zamestnancov ZVJS 

Plošná výmera 4 m2 na jednu väznenú osobu  

Energetická hospodárnosť objektov Budovy s takmer nulovou spotrebou energie (vyplýva zo 

Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. 

mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov) 

Zamestnávanie odsúdených Vytvorenie pracovných miest pre min. 60% práceschopných 

odsúdených z celkovej kapacity väzenského zariadenia 
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Základný výstup Popis 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti Dosiahnutie maximálnej dostupnosti vybudovanej 

infraštruktúry a dodržovanie stanovených štandardov kvality 

počas celej doby prevádzky v podobe špecificky definovaných 

merateľných parametrov, ktoré budú v prípade ich neplnenia 

pokutované v podobe zrážok k Platbe za dostupnosť. 

Zdroj: GR ZVJS, analýza PwC 

Detailný popis a analýza základných výstupov Projektu sú uvedené v kapitole 4.3 a v prílohe 4. 

2.4.2 Minimálne štandardy poskytovanej služby a kľúčové ukazovatele 
výkonnosti Projektu 

Minimálne štandardy poskytovanej služby a kľúčové ukazovatele výkonnosti Projektu boli Zadávateľom 

definované v rámci Lokalitného programu k výstavbe väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote - 

Sabovej, a to v nasledujúcom členení: 

 Požiadavky na priestory pre väznené osoby 

 Dispozičné usporiadanie oddielov v jednotlivých stupňoch stráženia 

 Požiadavky na personálne zabezpečenie 

 Požiadavky na kancelárie a ďalšie obslužné priestory 

 Požiadavky na zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti 

 Požiadavky na zabezpečenie ochrany 

 Požiadavky na zabezpečenie logistických činností 

 Požiadavky na zamestnávanie odsúdených 

 Požiadavky na integrovaný bezpečnostný systém. 

Zhrnutie týchto štandardov podľa jednotlivých kategórií je uvedené v Prílohe 4. 
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2.5 Analýza dostupnosti 
Nasledujúca kapitola analyzuje finančné zdroje Zadávateľa, ktoré je možné použiť na realizáciu Projektu. 

Ďalej predstavuje predpokladaný časový harmonogram realizácie prípravy, výstavby a prevádzkovania 

Projektu z pohľadu Zadávateľa a popisuje dostupné ľudské zdroje zapojené do Projektu na jeho strane. 

2.5.1 Časová dostupnosť 

Časový harmonogram Projektu bol zostavený na základe predpokladov na ukončenie potrebných 

prípravných prác pre územné rozhodnutia, ktoré budú tvoriť základ verejného obstarávania na 

Koncesionára a pokročilosť v procese projektovej prípravy. 

Obrázok 1: Časový harmonogram projektu 

 

2.5.2 Dostupnosť finančných zdrojov 

2.5.2.1 Rozpočet verejnej správy 

Väzenstvo je financované z kapitoly štátneho rozpočtu MS SR, a to v rámci programu 070 - väzenstvo. 
Zámerom programu väzenstvo je zabezpečenie plnenia úloh spojených s výkonom väzby, VTOS, 
ochranou justičných objektov a objektov prokuratúry. 

Nasledujúca tabuľka ukazuje vývoj podielu výdavkov na väzenstvo na celkových výdavkoch MS SR 
s výhľadom na rozpočtové obdobie 2017-2019. 

Tabuľka 16: Výdavky MS SR na väzenstvo 2014-2019 (tis. Eur) 

 2014 S 2015 S 2016 OS 2017 N 2018 N 2019 N 

Celkové výdavky MS SR 362 486 400 609 388 098 390 942 380 060 382 991 

z toho 070 väzenstvo 151 596 157 273 167 218 162 872 154 831 154 811 

Zdroj:  Vládny návrh rozpočtu Verejnej správy na roky 2017 – 2019 (23. január 2017) 

Skladba výdavkov na väzenstvo v roku 2017 je prezentovaná v nasledujúcej tabuľke: 

 

 

 

Príprava (EIA, 
územné konanie, 

príprava VO 
koncesionára)

2018  

Verejné 
obstarávania 
koncesionára

2Q 2018 -

1Q 2019

Finančné 
uzatvorenie 

2Q 2019

Výstavba

4Q 2019 - 2Q 
2021

Prevádzkovanie

od 2. pol. 2021

Ukončenie 
koncesnej 

zmluvy

do konca 1. 
pol. 2041
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Tabuľka 17: Rozpad výdavkov na väzenstvo v roku 2017 (tis. Eur) 

 
Výdavky 
celkom 

Bežné 
výdavky 

Mzdy, platy, 
služobné 
príjmy a 
ostatné 
osobné 

vyrovnania 

Poistné a 
príspevok 

do 
poisťovní 

Tovary a 
služby 

Bežné 
transfery 

Kapitálové 
výdavky 

070 Väzenstvo 162 872 153 074 78 924 31 147 36 451 6 551 9 798 
07001 Ochrana a 
zabezpečovanie 
základných sociálnych 
práv väzňov 130 659  129 574  69 060 26 060 28 113 6 341 1 085 
07002 Budovanie 
sústavy väzenských 
objektov a 
zabezpečovanie ich 
funkcie 8 747 49   49  8 698 
07003 Zdravotná 
starostlivosť vo 
väzenstve 7 150 7 135 4 502 1 712 787 134 15 
07004 Zamestnávanie 
odsúdených vo 
vedľajšom 
hospodárstve 7 867 7 867 201 1 375 6 287 4 12 
07005 Personálne a 
sociálne podmienky na 
plnenie úloh zboru 2 365 2 365 933 441 976 15  
0700501 Vzdelávanie 
zamestnancov 579 579 299 112 161 7  
0700502 Preventívna 
starostlivosť o 
zamestnancov 1 786 1 786 633 329 815 9  
07006 Ochrana 
inštitúcií justície 6 084 6 084 4 228 1 560 239 57  

Zdroj: Rozpočet MS SR na rok 2017 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že rozpočet verejnej správy nepredpokladá financovanie 
zásadného navýšenia väzenských ubytovacích kapacít podľa Konvenčného modelu. V 
prípade, že by rezort MS SR mal v najbližších rokoch plne niesť investičné náklady na 
výstavbu väzenského zariadenia (variante aj detenčného ústavu) vo výške približne 55  (s 
detenčným ústavom 70) mil. EUR, potom by mal takýto spôsob financovania Projektu 
významný dopad na ďalšie výdavkové priority MS SR. 

Pri realizácií Projektu formou PPP by stavebné a prevádzkové náklady financoval Koncesionár 

z vlastných zdrojov a verejný sektor by tieto náklady splácal v pravidelných platbách za dostupnosť 

(AVP) až od začatia prevádzkovania vybudovanej infraštruktúry počas plynutia koncesnej lehoty, čo by 

na jednej strane odsunulo potrebu financovať Projekt do doby uvedenia väzenského zariadenia do 

prevádzky a na druhej by znížilo tlak na zvyšovanie zadlženosti. Ďalej by platil ďalšie výdavky súvisiace 

so službami a činnosťami, ktoré nebudú zaisťované Koncesionárom (bližšie viď kapitola 5). 

Na základe historických údajov o vývoji príjmovej časti rozpočtu MS SR a makroekonomických predikcií 
vývoja hospodárstva SR na dlhodobé obdobie6 je možné predpokladať, že verejný sektor bude mať 
dostatok finančných možností na uhrádzanie svojich záväzkov voči Koncesionárovi aj na financovanie 
ďalších nákladov Projektu hradených verejným sektorom, pretože existuje predpoklad, že rozpočet MS 
SR bude v celom období trvania Projektu rásť. Metodologický prístup k zostavovaniu predikcie rozpočtu 
MS SR znázorňuje Tabuľka 18: 

 

                                                             
6 Použité predikcie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre hospodárske záležitosti (AWG Budgetary Projections), ktoré 
predikujú vývoj HDP SR do roku 2060. 
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Tabuľka 18: Uvažovaný hypotetický vývoj rozpočtu MS SR7 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

HDP SR, 
miliárd 
EUR 

75.6 78.1 80.5 84 88.5 94.2 96.6 99.2 101.7 104.4 

Uvažovaný 
hypotetický 
rozpočet 
MS SR, 
miliónov 
EUR 

362.5 400.6 388.1 390.9 380.1 383.0 393.0 403.2 413.7 424.4 

Podiel 
Rozpočtu 
MS SR na 
HDP SR 

0.48% 0.51% 0.48% 0.47% 0.43% 0.41% 

Minimálna hodnota v sledovanom 
období 2014-2019: 0,41 % 
(týmto číslom je pre odhad rozpočtu MS 
SR násobený HDP SR od roku 2020 do 
2036) 

 
Zdroje:  Vládny návrh rozpočtu Verejnej správy na roky 2017 – 2019 (23. január 2017); 

Rozpočet Verejnej správy na roky 2014– 2016; 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre hospodárske záležitosti: Rozpočtové projekcie pre SR 
(marec 2015), potenciálny rast HDP SR do roku 2060 
Analýza Poradcu 

Vyššie uvedená analýza bola urobená výhradne pre účely naplnenia požiadavky podľa 

metodického dokumentu MF SR. Skutočný vývoj rozpočtu bude výsledkom štandardných 

rozpočtovacích procedúr. 

2.5.2.2 Fondy Európskej únie 

Pri skúmaní možnosti podpory projektov z fondov EÚ je potrebné identifikovať cieľ, ktorý sa má 

dosiahnuť a zároveň to, či ide o taký cieľ, ktorý je možné z týchto prostriedkov podporovať. 

Výstavba väzníc podľa stanoviska Európskej komisie neprispieva k štrukturálnemu rozvoju a rastu 

v regiónoch, preto sa nepovažuje za investíciu do budovania infraštruktúry, ktorá by štandardne mohla 

byť podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Finančná podpora výstavby väzníc 

nebola podporovanou aktivitou v predchádzajúcom programovom období 2007–2013 a nie je zaradená 

medzi oprávnené aktivity ani v súčasnom období  2014-2020. 

V čase spracovania tejto Štúdie sme nemali k dispozícií informácie o možnostiach financovania z iných 

európskych fondov, ktoré by mohli byť použité na výstavbu alebo renováciu väzníc. 

                                                             
7 V zmysle metodiky MF SR bol zostavený hypotetický rozpočtový výhľad MS SR, ktorý je založený na dlhodobých odhadoch EK 
na vývoj HDP SR. Plán finančných zdrojov MS SR má poslúžiť ilustrácii pomeru AVP PPP Projektu v kontexte rozpočtovej Kapitoly 
MS SR definovanej ako 0,41% HDP SR v danom roku. Tento údaj je minimálna hodnota pomeru rozpočtu Zadávateľa k HDP SR 
od roku 2014 do roku 2019 (posledný rozpočtovaný rok vo výhľade rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2019 z januára 2017). 
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2.5.3 Dostupnosť ľudských zdrojov 

Štruktúra riadiacich a výkonných zložiek ľudských zdrojov v priebehu prípravy Projektu sa riadi druhým 

aktualizovaným vydaním metodického dokumentu MF SR „Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP 

projektu“ z decembra 2015 (ďalej tiež „Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu“). 

Detailný popis štruktúry riadiacich a výkonných zložiek ľudských zdrojov je popísaný v Kódexe riadenia 

prípravy a realizácie PPP projektu8. V zmysle vyššie uvedeného metodického dokumentu boli riadiace a 

výkonné zložky Zadávateľa ustanovené nasledovne: 

Riadiaci výbor 

Riadiaci výbor (RV) je v rámci riadenia prípravy PPP projektu vrcholovým riadiacim orgánom projektu. 

Plní funkciu oficiálnej rozhodovacej platformy na najvyššej úrovni riadenia z pozície zadávateľa. V rámci 

organizačnej štruktúry riadenia prípravy PPP projektu je povinný riadiť prípravu projektu efektívne a 

včas tak, aby sa dosiahli ciele PPP projektu. 

Členovia RV: 

 Ing. Sylvia Beňová, MS SR 

 JUDr. Bronislav Pongrác, MS SR 

 plk. Ing. Milan Ivan, GR ZVJS 

 plk. Ing. Jozef Lančarič, GR ZVJS 

 plk. PhDr. Zuzana Valentovičová, GR ZVJS 

 por. Mgr. Lýdia Kvačkajová, GR ZVJS 

Na zasadnutiach RV sa ako pozorovateľ bude zúčastňovať aj zástupca MF SR Ing. Martin Polónyi, 

riaditeľ odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií. 

Projektový tím 

Projektový tím sa skladá z realizačného a poradenského tímu. Na úvodnom zasadnutí RV bol realizačný 

tím vymenovaný nasledovne: 

 pplk. Ing. Marián Šurjanský, GR ZVJS 

 npor. Ing. Katarína Nováková, GR ZVJS, komunikátor projektu 

 pplk. JUDr. Adriana Paľovčíková, GR ZVJS 

 pplk. Mgr. Milan Kotek, GR ZVJS 

 mjr. JUDr. Jozef Griger, GR ZVJS 

 pplk. MUDr. Radoslav Liščák, MPh., GR ZVJS 

 mjr. Mgr. Peter Machata, GR ZVJS 

 pplk. Ing. Ján Kopčík, GR ZVJS 

 pplk. Ing. Miroslav Valaštín, GR ZVJS 

 mjr. Ing. Peter Kiripolský, GR ZVJS 

 por. Mgr. Zdenka Rumanová, GR ZVJS 

                                                             
8 Dostupné na adrese (k 30.6.2017) 
http://www.asociaciappp.sk/upld/udok/000772/Kodex%20riadenia%20pripravy%20a%20realizacie%20PPP%20projektu_doc
x.pdf 
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2.5.4 Záver 

Z informácií, ktoré sú v čase zostavovania Štúdie k dispozícii, vyplýva, že vzhľadom na finančnú veľkosť 

Projektu, limitované možnosti rozpočtu Zadávateľa, fondov EÚ a aktuálneho rozpočtového výhľadu 

verejnej správy ako celku nie je možné uvažovať s realizáciou Projektu Konvenčným spôsobom 

v najbližšom období. Aktuálny návrh rozpočtu verejnej správy na obdobie 2017 - 2019 nepočíta 

s výdavkami spojenými s realizáciou výstavby konvenčným spôsobom. 

Na druhej strane je možné predpokladať, že vzhľadom na výšku nákladov v prípade realizácie formou 

PPP sa v Rozpočte VS po prípadnom rozhodnutí o realizácii Projektu vo forme PPP vládou SR uvoľní 

dostatočné množstvo finančných zdrojov na to, aby Projekt mohol byť realizovateľný formou PPP. 

Z vyššie uvedených dôvodov považujeme realizáciu Projektu formou PPP za finančne realizovateľnú. 

Graf 5: Plán finančných zdrojov Zadávateľa a AVP  + ďalšie hrubé náklady Projektu hradené verejným 

sektorom 

 

Zdroje: Návrh rozpočtu Verejnej správy na roky 2017 – 2019 (23. január 2017); 
Rozpočet Verejnej správy na roky 2014 – 2016; 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre hospodárske záležitosti: Rozpočtové projekcie pre SR (marec 
2015), vývoj nominálneho HDP SR do roku 2060 
Analýza PwC 

Poznámka: Znázornená celá výška rozpočtu MS SR (sivá + oranžová časť), AVP a ďalšie náklady Projektu 
hradené verejným sektorom sú znázornené ako podmnožina tohto rozpočtu. 

 

Zadávateľ očakáva realizáciu Projektu so začiatkom výstavby ku koncu roka 2019, dokončením výstavby 

koncom roka 2021 a následným 20 ročným obdobím poskytovania služieb prevádzky a údržby 

Koncesionárom. 

Zadávateľ vytvoril štruktúry ľudských zdrojov na zabezpečenie Projektu a bude mať k dispozícii Riadiaci 

výbor a Realizačný tím Zadávateľa. Možno predpokladať, že vyššie uvedené ľudské zdroje budú 

dostatočné pre ďalšie fázy prípravy Projektu za predpokladu podpory odborným poradcom, ktorý 

disponuje skúsenosťami s prípravou a realizáciou obdobných PPP projektov. Pre uvedenie štruktúr 

výkonných ľudských zdrojov do súladu s Kódexom riadenia prípravy a realizácie PPP projektu bol 

menovaný projektový manažér a komunikátor projektu. 
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2.6 Analýza záujmových skupín 
V nasledujúcej časti je uvedený prehľad záujmových skupín, ich vzťah k Projektu a možnosti Projekt 
ovplyvniť. 

Tabuľka 19: Identifikácia záujmových skupín 

Identifikácia záujmových skupín 

Skupina Popis skupiny 
Vzťah 

k Projektu 

Možnosť 

ovplyvniť 

priebeh 

Projektu 

Väzni  

 

Osoby vo výkone trestu v danom väzenskom 

zariadení. 

Väzni najmä očakávajú humánne podmienky 

pre VTOS. Pre časť práceschopných väzňov je 

taktiež dôležitá možnosť osobného rozvoja 

a pracovnej príležitosti počas VTOS. 

Vzhľadom k tomu, že realizácia Projektu 

prispeje k naplneniu vyššie uvedených 

očakávaní a potrieb, možno predpokladať, že 

táto záujmová skupina nebude vnímať Projekt 

ako ohrozenie ich záujmov. 

neutrálny/ 

kladný 

nízka 

Duševne chorí klienti Osoby vo výkone trestu v danom detenčnom 

zariadení. 

Klienti najmä očakávajú humánne podmienky 

pre VTOS a zaistenie odpovedajúcej zdravotnej 

starostlivosti a bezpečnosti. 

Vzhľadom k tomu, že realizácia Projektu vo 

variante vrátane detenčného ústavu prispeje k 

naplneniu vyššie uvedených očakávaní a 

potrieb, možno predpokladať, že táto záujmová 

skupina nebude vnímať Projekt ako ohrozenie 

ich záujmov. 

neutrálny/ 

kladný 

nízka 

Rodinní príslušníci 

väzňov, návštevy 

 

Rodinní príslušníci väzňov a návštevy väzňov 

takisto najmä očakávajú humánne podmienky 

pre VTOS väzňov a možnosť osobného rozvoja 

a pracovnej príležitosti počas VTOS. Naviac 

očakávajú umiestnenie svojich blízkych čo 

možno najbližšie okoliu ich trvalého bydliska. 

Vzhľadom k tomu, že realizácia Projektu 

prispeje k naplneniu vyššie uvedených 

očakávaní a potrieb, možno predpokladať, že 

táto záujmová skupina nebude vnímať Projekt 

ako ohrozenie ich záujmov. 

neutrálny/ 

kladný 

nízka 
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Identifikácia záujmových skupín 

Skupina Popis skupiny 
Vzťah 

k Projektu 

Možnosť 

ovplyvniť 

priebeh 

Projektu 

ZVJS ZVJS plní úlohy súvisiace s výkonom väzby, 

VTOS, ochranou a strážením objektov zboru a 

ochranou poriadku a bezpečnosťou v súdnych 

objektoch. 

Vzhľadom k nedostatočným kapacitám na 

ubytovanie väzňov podporuje výstavbu ďalších 

kapacít pre VTOS, čo zároveň pomáha riešiť aj 

nepriaznivý technický stav a vekovú štruktúru 

existujúcich objektov a otázku dislokácie. 

kladný vysoká 

MS SR MS SR zriaďuje a ruší GR ZVJS a ústavy ako 

samostatné rozpočtové organizácie. 

MS SR nedisponuje vo svojej rozpočtovej 

kapitole dostatkom finančných prostriedkov na 

vysoké kapitálové výdavky.  

Vzhľadom k nedostatočným kapacitám 

podporuje výstavbu ďalších kapacít pre VTOS, 

čo zároveň pomáha riešiť aj nepriaznivý 

technický stav a vekovú štruktúru existujúcich 

objektov. 

kladný vysoká 

MZ SR V prípade realizácie variantu aj s výstavbou 

detenčného ústavu, by bolo MZ SR zodpovedné 

za poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

v danom zariadení. 

Vzhľadom k neexistujúcim kapacitám pre výkon 

detencie podporuje výstavbu nových kapacít. 

kladný vysoká 

Banskobystrický kraj 

Rimavská Sobota 

Z pohľadu mesta Rimavská Sobota 

a Banskobystrického kraja je možné vnímať 

očakávané pozitívne dopady na zamestnanosť a 

podnikanie v regióne v prípade realizácie 

Projektu. 

Na druhú stranu nemožno vylúčiť, že mesto 

Rimavská Sobota a Banskobystrický kraj môžu 

vnímať ako negatívne riziko nespokojnosti 

miestnych obyvateľov s rozšírením kapacity 

väzenského zariadenia napr. z dôvodu údajného 

zhoršenia bezpečnosti či z dôvodu zvýšenej 

dopravnej záťaže.  

neutrálny stredná 
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Identifikácia záujmových skupín 

Skupina Popis skupiny 
Vzťah 

k Projektu 

Možnosť 

ovplyvniť 

priebeh 

Projektu 

MF SR MF SR v procese prípravy a schvaľovania 

realizácie formou PPP zohráva významnú 

úlohu.  

MF SR kontroluje dodržiavanie metodických 

dokumentov pre prípravu a realizáciu projektov 

PPP, ktoré sú záväzné pre ministerstvá a 

ostatné ústredné orgány štátnej správy. 

MF SR tiež predkladá vláde SR nasledujúce 

stanoviská: 

a) k návrhu projektu so zohľadnením výsledkov 

štúdie realizovateľnosti na základe uznesenia 

vlády SR č. 786/2007 bod C.2, 

b) k návrhu koncesnej zmluvy v zmysle zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

V súlade s dobrou praxou a metodikou 

pripravenou MF SR sa navyše vyjadruje aj k 

iným aspektom koncesnej zmluvy, preto je 

vhodné, aby zástupcovia MF SR aktívne 

participovali na projekte už v jeho počiatočných 

štádiách. 

V spolupráci so Štatistickým úradom SR vydáva 

MF SR stanoviská k návrhom zmlúv PPP 

projektov z hľadiska ich vplyvu na vykazovanie 

dlhu verejnej správy v jednotnej metodike ESA 

2010 platnej pre EÚ a zabezpečuje správne 

zaznamenanie ich vplyvu na schodok a dlh 

verejnej správy v súlade s touto metodikou.  

neutrálny vysoká 

Štatistický úrad SR Štatistický úrad SR vydáva stanoviská k 

návrhom zmlúv PPP projektov z hľadiska ich 

vplyvu na vykazovanie dlhu verejnej správy v 

jednotnej metodike ESA 2010 platnej pre EÚ a 

zabezpečuje správne zaznamenanie ich vplyvu 

na schodok a dlh verejnej správy v súlade s 

touto metodikou. 

neutrálny vysoká 



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou 
verejno – súkromného partnerstva 

51 
 

Identifikácia záujmových skupín 

Skupina Popis skupiny 
Vzťah 

k Projektu 

Možnosť 

ovplyvniť 

priebeh 

Projektu 

Vláda SR Vláda SR schvaľuje návrh projektu so 

zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti 

na základe uznesenia vlády SR č. 786/2007 bod 

C.2. 

Vláda SR ďalej schvaľuje návrh koncesnej 

zmluvy v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Vzhľadom k tomu, že realizácia Projektu je 

v súlade s Aktualizovanou koncepciou väzenstva 

Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020, 

schválenej uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 392  zo dňa 10. júla 2013, je možno 

predpokladať kladný vzťah k Projektu.  

kladný vysoká 

EÚ Komisia EÚ vydáva odporučenia pre väzenské 

organizácie členských krajín. Nemá legislatívnu 

právomoc niečo prikazovať, avšak toto nemožno 

v budúcnosti vylúčiť.  

kladný nízka 

Obyvatelia Rimavskej 

Soboty a okolia 

Z pohľadu obyvateľov Rimavskej Soboty 

a okolia je možné vnímať očakávané pozitívne 

dopady na zamestnanosť a podnikanie 

v prípade realizácie Projektu. 

Na druhú stranu nemožno vylúčiť, že niektoré 

skupiny obyvateľov môžu vnímať realizáciu 

Projektu negatívne z dôvodu údajného 

zhoršenia bezpečnosti či dopravnej záťaže. 

kladný / 

neutrálny 

stredná 

Verejnosť  Obyvatelia SR, ktorí si budú vytvárať názor na 

Projekt na základe správ z médií. 

V prípade správnej komunikačnej stratégie 

Zadávateľa by mal byť postoj k výstavbe  nového 

väzenského zariadenia skôr pozitívny (s 

ohľadom na existujúce nedostatočné kapacity 

a s tým spojené riziká). 

Z pohľadu verejnosti je možné vnímať 

očakávané pozitívne dopady na zamestnanosť 

a podnikanie v prípade realizácie Projektu. 

neutrálny/ 

dobrý 

stredná 

Zamestnanci 

zadávateľa 

Zamestnanci Zadávateľa - členovia 

projektového tímu - sa budú podieľať na celom 

procese prípravy a realizácie PPP projektu vo 

všetkých jeho fázach. Riadia Projekt počas 

celého procesu jeho prípravy a realizácie. 

Ostatní zamestnanci zadávateľa nemajú priamy 

vplyv na realizáciu Projektu a možno očakávať 

ich neutrálny vzťah k Projektu. 

kladný 

 

 

neutrálny 

vysoká 

 

 

nízka 
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Identifikácia záujmových skupín 

Skupina Popis skupiny 
Vzťah 

k Projektu 

Možnosť 

ovplyvniť 

priebeh 

Projektu 

Odborový zväz  ZVJS Možno očakávať kladný vzťah k Projektu, 

hlavne z dôvodu zlepšenia pracovného 

prostredia. 

kladný nízka 

Zdroj: Analýza PwC 
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3. Analýza variantov riešenia 

3.1 Konzultácia alternatív na dosiahnutie cieľa projektu 
s panelom expertov 

V súlade s novou metodikou MF SR k príprave a realizácii PPP projektov, ktorá pri projektoch s 

odhadovaným investičným výdavkom vyšším než 50 mil. EUR požaduje, aby spracovateľ 

generoval/konzultoval reálne alternatívy na dosiahnutie cieľa projektu prostredníctvom nezávislého 

panelu expertov, bolo dňa 28.3.2017 oslovených 14 subjektov. Inštitúciám, ktorých zoznam je uvedený 

nižšie, bol poslaný konzultačný dokument obsahujúci základné informácie o projekte Väzenského 

zariadenia a detenčného ústavu Rimavská Sobota - Sabová s popisom a predbežným hodnotením 

navrhovaných variantov. Inštitúcie boli požiadané o vyjadrenie názoru na jednotlivé varianty 

prostredníctvom priloženého dotazníku. 

Navrhované varianty v konzultačnom dokumente boli nasledujúce: 

1. Nulový variant – nerealizácia investičných výdavkov, zachovanie súčasného stavu 

2. Minimálny variant – Rozšírenie kapacity väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová 

3. Plný variant – Rozšírenie kapacity väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová 

a súčasne vybudovanie detenčného centra v tej istej lokalite 

4. Plný variant v inej lokalite – Vybudovanie nového väzenského zariadenia a detenčného 

ústavu na zelenej lúke v inej lokalite 

5. Plný variant v dvoch lokalitách – výstavba väznice podľa vyššie spomínaných parametrov 

v lokalite súčasného areálu Otvoreného oddelenia Sabová Ústavu na výkon trestu odňatia 

slobody Želiezovce a detenčného ústavu podľa vyššie spomínaných parametrov v inej lokalite 

Tabuľka 20: Zoznam oslovených inštitúcií 

Inštitúcia Oslovená osoba Obdŕžaný dotazník 

MF SR (UHP) Ing. Štefan Kišš Áno 

Inštitút zdravotnej politiky (MZ SR) Róbert Patejdl Áno 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Sekretariát generálneho 

riaditeľa 
Nie 

Mesto Rimavská Sobota n/a Nie 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
JUDr. PhDr. Marián Nosáľ, 

PhD. 
Áno 

Univerzita Komenského v Bratislave 

katedra trestného práva, 

kriminológie a 

kriminalistiky 

Nie 

Slovenská psychiatrická spoločnosť Výbor SPS SLS Nie 

Občianske združenie Edukos n/a 
Áno, za fyzickú osobu Štefan 

Ronec 

Špecializovaná nemocnica pre obvinených a 
odsúdených a ÚVTOS, Trenčín 

Mgr. Mária Ďurišová 
Áno, 3 dotazníky od vedúcich 

pracovníkov nemocnice 

Nemocnica Rimavská Sobota Asistent riaditeľa Nie 

Psychiatrická nemocnica Hronovce MUDr. Marek Zelman Áno 
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Inštitúcia Oslovená osoba Obdŕžaný dotazník 

Psychiatrická nemocnica Samuela Bluma 
Plešivec 

Riaditeľ Nie 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 
Pezinok 

Sekretariát riaditeľa Nie 

Kancelária verejného ochrancu práv Mgr. Tomáš Čitbaj Áno 

Zdroj: analýza PwC 

3.2 Zhrnutie konzultačného procesu 
Ku dňu 28.4.2017 boli obdržané odpovede od 7 inštitúcií s 9 vyplnenými dotazníkmi. Zhrnutie odpovedí 

respondentov na jednotlivé otázky je nižšie. 

Dotaz č. 1 

Aký z navrhovaných variantov je podľa Vášho názoru najvhodnejší? Zoraďte prosím 
navrhované varianty podľa vhodnosti realizácie (1 – najvhodnejší, 5 – najmenej 
vhodný). Prosím uveďte dôvody vašej odpovede 

Zhrnutie odpovedí respondentov 

Všetci respondenti sa zhodli na tom, že nulový variant je z dôvodu nutnosti vybudovania 
detenčného zariadenia nevhodný a väčšina súhlasila, že spolu s minimálnym variantom neriešia 
existujúce deficity.  

Väčšina respondentov označila plný variant v jednej lokalite za najvhodnejší k realizácií. Uvádzali 
najmä nasledujúce dôvody: 

 Dostatočná nová kapacita pre VTOS aj pre duševne chorých klientov 

 Riešenie v súlade s Aktualizovanou koncepciou väzenstva a s Programovým vyhlásením 
vlády 

 Riešenie nevyžaduje výkup nových pozemkov 

 Variant rieši existujúce deficity a zároveň je najekonomickejší 

 Vhodné doplnenie geografického rozloženia väzenských zariadení v rámci SR 

 Možnosť využitia odsúdených z Otvoreného oddelenia Sabová na pomocné práce pri stavbe 
nového zariadenia 

 Zvýšenie zamestnanosti v regióne 

 Nutná súčinnosť detenčného ústavu a psychiatrického zariadenia (Psychiatrické oddelenie 
NsP Rimavská Sobota) a zároveň potreba vysokého stupňa stráženia vyžaduje blízkosť 
väčšieho väzenského zariadenia 

 
Niektorí respondenti považovali za najvhodnejšie realizáciu variantu v dvoch lokalitách a to 
z dôvodu absencie dostatočného množstva kvalifikovaných špecialistov na vedenie detenčného 
ústavu v regióne Rimavskej Soboty. Umiestnenie väzenského ústavu v regióne Rimavskej Soboty 
vnímali pozitívne z dôvodov absencie dostatočného počtu ústavov v tomto regióne a okolí 
a možnosti vytvorenia pracovných príležitostí v regióne s veľkou mierou nezamestnanosti. 

Implikácie pre projekt 

Prevažná väčšina respondentov sa zhodla na akútnej potrebe vybudovania detenčného zariadenia 
na Slovensku a súhlasili s navrhovaným variantom výstavby väznice aj detenčného ústavu v lokalite 
Rimavskej Sobota - Sabová. Je ale nutné brať do úvahy atraktivitu lokality detenčného zariadenia 
pre kvalifikovaný lekársky personál detenčného zariadenia. Útvar hodnoty za peniaze MF SR 
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odporúča analyzovať aj variant rekonštrukcií súčasných väzenských zariadení namiesto výstavby 
nového zariadenia (viď Zohľadnenie pripomienok v Dotazu č. 3). 

 

Dotaz č. 2 

V prípade, že máte pripomienky k predbežnému hodnoteniu, prosím uveďte ich. 

Zhrnutie odpovedí respondentov 

Väčšina respondentov nemala žiadne pripomienky k predbežnému hodnoteniu. Dvaja respondenti 
uviedli nasledujúce pripomienky: 

 Bolo by vhodné odlíšiť váhy jednotlivých hodnotiacich oblastí v multikriteriálnom 
hodnotení 

 Bolo by dobré uviesť metodiku priradenia bodov jednotlivým oblastiam, prípadne využiť 
názor viacerých expertov 

 Respondent navrhuje alternatívy posudzovať výhradne formou CBA a multikriteriálnu 
analýzu odporúča využiť len ako doplnok 

 
Zohľadnenie pripomienok 

V súlade s metodikou MF SR bola pre porovnanie relevantných variant použitá metóda CBA (viď 
kapitola 3.6.1). Predbežné hodnotenie popísané v konzultačnom dokumente, založené na metóde 
bodového hodnotenia, bolo použité za účelom identifikácie relevantných variant. 

 

Dotaz č. 3 

Mal by podľa Vášho názoru byť preskúmaný aj ďalší variant realizácie projektu? Ak 
áno, popíšte prosím taký variant a zdôvodnite jeho návrh. 

Zhrnutie odpovedí respondentov 

Väčšina respondentov sa zhodla na tom, že nie je potrebné rozširovať počet možností na riešenie 
danej problematiky.  

Jeden respondent uviedol ako ďalší možný variant „Plný variant v dvoch existujúcich lokalitách“, 
s umiestnením detenčného ústavu do inej existujúcej lokality v majetku štátu (čím by sa eliminovali 
náklady na výkup pozemkov), pričom považuje za vhodnejšie výber centrálnejšej lokality, hlavne 
ak by sa jednalo o jediné zariadenie podobného typu na Slovensku. 

Jeden respondent uviedol ako ďalší možný variant rozšírenie kapacít už existujúcich zariadení, 
namiesto stavby nového. 

Zohľadnenie pripomienok 

 „Plný variant v dvoch existujúcich lokalitách“, navrhovaný v pripomienkach jedného 
z respondentov, nebol pridaný medzi ostatné skúmané varianty realizácie cieľa zadávateľa. 
Prednostne sa predpokladá v krátkodobom horizonte výstavba detenčného ústavu 
v Hronovciach v blízkosti psychiatrickej nemocnice, teda detenčný ústav v Rimavskej 
Sobote by nebol jediným zariadením svojho druhu na Slovensku. Lokalita Rimavskej 
Soboty – Sabová je naviac vhodná pre umiestnenie detenčného ústavu, pretože v blízkosti 
je umiestnená nemocnica, ktorá by poskytla vhodné zázemie a edukačný potenciál pre 
zdravotný personál. 

 Na základe odporúčania MF SR bol analyzovaný aj variant rozširovania súčasných 

väzenských zariadení. Záverom tejto analýzy je, že súčasné koncepčné investičné zámery 
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predstavujú maximum možného navýšenia ubytovacích kapacít existujúcich väzenských 
ústavov v lokalitách s kapacitnými potrebami. Ako je bližšie popísané v kapitole 2.2.3 a 
2.2.5., navýšení týchto kapacít na základe rekonštrukcie a rozširovanie súčasných ústavov 
je uvažované vo všetkých analyzovaných variantoch. 

 

Dotaz č. 4 

Iné pripomienky. 

Zhrnutie odpovedí respondentov 

Väčšina respondentov nemala žiadne ďalšie pripomienky. Jeden z respondentov považuje 
predpokladané finančné krytie projektu za nedostatočné a upozorňuje na dôležitosť využitia 
kvalitných odborníkov z praxe pri spracovaní projektu. 

Jeden z respondentov upozorňuje na absenciu predikcie vývoja dopytu po väzenských 
zariadeniach, na ktorej by mala byť založená analýza potreby nových zariadení. Ďalej musí byť 
podľa tohto respondenta v rámci projektu zvážený dopyt po detenčnom zariadení, v nadväznosti 
na  predpokladanú výstavbu detenčného zariadenia v Hronovciach. 

Zohľadnenie pripomienok 

 Investičná náročnosť projektu bola determinovaná na základe architektonickej štúdie, 
ktorá počíta aj s rezervou. Naviac boli technické požiadavky na väzenské zariadenie aj 
detenčný ústav konzultované s ZVJS. Z tohto hľadiska nie je dôvod sa domnievať, že 
investičné nároky sú podhodnotené. Zadávateľ pri príprave projektu spolupracuje 
s renomovaným poradenským tímom so skúsenosťami s podobnými infraštruktúrnymi 
projektmi. 

 Na základe pripomienok jedného z respondentov bola spracovaná predikcia vývoja dopytu 
po väzenských zariadeniach spoločne aj so zvážením dopytu po detenčných zariadeniach 
v strednodobom horizonte. Predpokladaná výstavba detenčného zariadenia v Hronovciach 
bola vzatá na zreteľ. 

 

3.3 Návrh a popis variantov dodania služby  

Pre ďalší rozbor boli identifikované nasledujúce varianty možného postupu vo vzťahu k realizácií 
Projektu a zaistenia potrieb Zadávateľa9: 

1. Nulový variant – nerealizácia investičných výdavkov, zachovanie súčasného stavu 

2. Minimálny variant – Rozšírenie kapacity väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová 

3. Plný variant – Rozšírenie kapacity väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová 
a súčasne vybudovanie detenčného centra v tej istej lokalite 

4. Plný variant v inej lokalite – Vybudovanie nového väzenského zariadenia a detenčného 
ústavu na zelenej lúke v inej lokalite 

                                                             
9 Variant vybudovania detenčného ústavu v Hronovciach s kapacitou 150 osôb nebola v tejto Analýze posudzovaná, pretože podľa 
informácií ZVJS po prerokovaní s Ministerstvom zdravotníctva SR aj podľa odporúčaní profesijných združení psychiatrov je 
nevhodné budovať veľký detenčný ústav v jednej lokalite. Hlavnými dôvodmi sú nedostatok odborného personálu v danej lokalite, 
nutnosť preskupovania pacientov v priebehu pobytu v detenčnom zariadení a nízka flexibilita v prípade mimoriadnych situácií. 
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5. Plný variant v dvoch lokalitách – výstavba väznice podľa vyššie spomínaných parametrov 
v lokalite súčasného areálu Otvoreného oddelenia Sabová Ústavu na výkon trestu odňatia 
slobody Želiezovce a detenčného ústavu podľa vyššie spomínaných parametrov v inej lokalite. 

3.3.1 Nulový variant 

Nulový variant predstavuje stav, ak by sa navrhovaná investícia nerealizovala, teda žiadne nové väzenské 
kapacity nebudú vytvorené. Tento variant slúži len pre porovnanie, pretože nerieši kľúčové potreby 
Zadávateľa. 

Tabuľka 21: Analýza kľúčových faktorov Nulového variantu 

Faktor Popis 

Úroveň súladu so 
stratégiou Zadávateľa a 
požiadavkami záujmových 
skupín 

Nulový variant nie je v súlade so stratégiou Zadávateľa a ani nereflektuje 

požiadavky tých záujmových skupín, ktoré majú stredný a vysoký vplyv na 

realizáciu projektu, pretože nerealizovaním investície nebudú riešené 

kľúčové problémy súčasného stavu väzenstva v SR, teda:  

 nedostatok kapacít pre VTOS 

 nepriaznivý technický stav a veková štruktúra objektov 

 dlhodobá potreba špecializovaného ústavu pre duševne chorých 

klientov 

 investičný dlh a nedostatočné financovanie potrieb väzenstva 

 súlad životných podmienok väzňov s odporúčanými štandardami 

CPT 

Najvýznamnejšie riziká 
spojené s variantom 

Riziká spojené s variantom neuskutočnenia Projektu zahŕňajú 

nedosiahnutie cieľov Zadávateľa uvedených vyššie. Z dlhodobej perspektívy 

nie je tento stav bez dodatočných investícií udržateľný. 

Možné socioekonomické 
dopady variantu v 
strednodobom /dlhodobom 
výhľade 

 

Bez zodpovedajúcich kapacít väzenského systému spĺňajúcich parametre pre 

riadny VTOS nie je možné vylúčiť zvýšené socioekonomické náklady 

v strednodobom či dlhodobom výhľade. Tieto náklady môžu byť vyvolané 

napr. nedostatočnými možnosťami pre resocializáciu väzňov v preplnených 

väzenských zariadeniach, nedostatočnou vynútiteľnosťou práva spôsobenou 

nedostatočnou represnou funkciou včasného VTOS, či neúnosnému 

zvýšeniu rizika výskytu mimoriadnych udalostí vo väzniciach. 

Zvýšené socioekonomické náklady v strednodobom či dlhodobom výhľade 

možno očakávať aj v dôsledku neexistencie špecializovaného detenčného 

centra pre duševne chorých klientov. Tieto náklady môžu byť vyvolané 

najmä neprimeraným spôsobom zaobchádzania z hľadiska zdravotnej 

starostlivosti v kombinácii s požiadavkami na bezpečnosť a z toho plynúcich 

negatívnych dopadov na spoločnosť. 

Očakávaný cash-flow pri 
realizácii variantu 

V prípade Nulového variantu je očakávaný cash-flow tvorený nákladmi 

životného cyklu vo výške 5 mil. EUR za celý čas projektového obdobia 

Projektu a výnosy v podobe reziduálnej hodnoty vo výške 1,3 mil. EUR na 

konci prevádzkovej fázy. Ostatné peňažné toky spojené s prevádzkovaním 

existujúceho Otvoreného oddelenia Sabová - ústav na výkon trestu odňatia 

slobody Želiezovce sú predpokladané v nulovej výške v rámci vzájomného 

započítania prevádzkových nákladov a výnosov z hlavnej činnosti 

a vedľajšieho hospodárstva. 

Zdroj: GR ZVJS, analýza PwC 

3.3.2 Minimálny variant 

Tento variant spočíva v rozšírení kapacity existujúceho väzenského zariadenia Rimavská Sobota – 
Sabová bez výstavby detenčného centra pre duševne chorých klientov, podľa parametrov popísaných v 
kapitole 4.3 a Prílohe 4. 
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Tabuľka 22: Analýza kľúčových faktorov Minimálneho variantu 

Faktor Popis 

Úroveň súladu so 
stratégiou Zadávateľa a 
požiadavkami záujmových 
skupín  

Tento variant je čiastočne v súlade so stratégiou Zadávateľa a reflektuje 

väčšinu požiadaviek záujmových skupín, pretože pomáha riešiť väčšinu 

kľúčových problémov súčasného stavu väzenstva v SR, teda:  

 nedostatok kapacít pre VTOS 

 nepriaznivý technický stav a veková štruktúra objektov 

 investičný dlh a nedostatočné financovanie potrieb väzenstva 

 súlad životných podmienok väzňov s odporúčanými štandardami 
CPT 

ale nerieši dlhodobý deficit v prístupe k zaobchádzaniu s duševne chorými 

klientmi. 

Najvýznamnejšie riziká 
spojené s variantom 

S realizáciou tohto variantu sú spojené nasledujúce hlavné kategórie rizík: 

 Procesné riziká 

 Riziká spojené s projektovaním (návrhom) 

 Riziká spojené so stavebným pozemkom 

 Riziká spojené s výstavbou 

 Riziká prevádzkových nákladov 

 Riziká prevádzkových výnosov 
 Riziká legislatívy a právne riziká 

 Finančné a ekonomické riziká 

 Vonkajšie riziká. 
 

Možné socioekonomické 
dopady variantu v 
strednodobom /dlhodobom 
výhľade 

 

S realizáciou tohto variantu sú spojené nasledujúce socioekonomické 
dopady v strednodobom /dlhodobom výhľade: 

 Zvýšenie zamestnanosti v regióne (priamy efekt). V súvislosti s 
realizáciou Projektu sa očakáva vytvorenie 298 funkčných miest 
príslušníkov ZVJS a 42 funkčných miest zamestnancov ZVJS.  

 Podpora podnikania a zamestnanosti v regióne (nepriamy efekt 
súvisiaci s vyvolanou investíciou a následnou prevádzkou). Je 
možné očakávať nové podnikateľské príležitosti (formou 
subdodávok) pre miestne firmy pri výstavbe a rekonštrukcii 
väzenského zariadenia, ako aj vo fáze jeho prevádzky. To má 
pozitívny efekt na miestne podnikateľské prostredie a 
zamestnanosť v regióne. 

 Zabezpečenie zodpovedajúcich väzenských kapacít je 
predpokladom efektívneho fungovania výkonnej moci a pre 
obmedzenie spoločenského rizika vyplývajúceho z pohybu 
usvedčených a odsúdených osôb na slobode. 

 Adresovanie potrieb rodín väzňov z geografického hľadiska 
v súvislosti s umiestňovaním odsúdených v blízkosti miesta ich 
trvalého bydliska 

 Zlepšenie životných podmienok väzňov s súlade s odporúčanými 
štandardami CPT Európskej komisie pre životné podmienky 
väzňov 
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Faktor Popis 

Očakávaný cash-flow pri 
realizácii variantu 

Očakávané finančné nároky na realizáciu Minimálneho variantu je možné z 
časového hľadiska rozdeliť na výdavky v čase výstavby a na výdavky v čase 
prevádzky. V čase výstavby diela ide o celkové investičné náklady, ktoré 
zahŕňajú najmä náklady na stavebnú časť, technologickú časť, zariadenie 
staveniska, vyvolané investície a rozpočtovú rezervu. Počas doby využívania 
diela vznikajú finančné nároky na bežné opravy a údržbu a náklady 
životného cyklu tak, aby bola zabezpečená dostupnosť infraštruktúry. V 
nasledujúcej tabuľke je stručný prehľad nárokov na peňažné toky 
Zadávateľa pre Minimálny variant, pričom sa uvažovalo s dobou výstavby 
dva roky a dobou prevádzky 20 rokov (tabuľka prezentuje kumulatívne 
hodnoty za obdobie 22 rokov). 

 

Položka 
Celkom 

(mil. EUR) 

Investičné výdavky bez rezervy - 58,3 

Prevádzkové náklady - 227,9 

Náklady životného cyklu - 49,7 

Spolu - 335,9 

 

Zdroj: GR ZVJS, analýza PwC 

3.3.3 Plný variant 

Tento variant počíta s rozšírením kapacity existujúceho väzenského zariadenia Rimavská Sobota – 
Sabová, podľa parametrov popísaných v kapitole 4.3 a Prílohe 4 a navyše výstavby detenčného ústavu 
v areáli otvoreného oddelenia Rimavská Sobota – Sabová. 

Tabuľka 23: Analýza kľúčových faktorov Plného variantu 

Faktor Popis 

Úroveň súladu so 
stratégiou Zadávateľa a 
požiadavkami záujmových 
skupín  

Tento variant je plne v súlade so stratégiou Zadávateľa a reflektuje 

požiadavky záujmových skupín, pretože pomáha riešiť všetky kľúčové 

problémy súčasného stavu väzenstva v SR, teda:  

 nedostatok kapacít pre VTOS 

 nepriaznivý technický stav a veková štruktúra objektov 

 dlhodobá potreba špecializovaného ústavu pre duševne chorých 

klientov 

 investičný dlh a nedostatočné financovanie potrieb väzenstva 

 súlad životných podmienok väzňov s odporúčanými štandardami 
CPT 

Najvýznamnejšie riziká 
spojené s variantom 

S realizáciou tohto variantu sú spojené nasledujúce hlavné kategórie rizík: 

 Procesné riziká 

 Riziká spojené s projektovaním (návrhom) 

 Riziká spojené so stavebným pozemkom 

 Riziká spojené s výstavbou 

 Riziká prevádzkových nákladov 
 Riziká prevádzkových výnosov 

 Riziká legislatívy a právne riziká 

 Finančné a ekonomické riziká 

 Vonkajšie riziká. 
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Faktor Popis 

Možné socioekonomické 
dopady variantu v 
strednodobom /dlhodobom 
výhľade 

 

S realizáciou tohto variantu sú spojené nasledujúce socioekonomické 
dopady v strednodobom /dlhodobom výhľade: 

 Zvýšenie zamestnanosti v regióne (priamy efekt). V súvislosti s 
realizáciou Projektu sa očakáva vytvorenie 377 funkčných miest 
príslušníkov ZVJS, 42 funkčných miest zamestnancov ZVJS a 104 
miest pre zdravotnícky personál.  

 Podpora podnikania a zamestnanosti v regióne (nepriamy efekt 
súvisiaci s vyvolanou investíciou a následnou prevádzkou). Je 
možné očakávať nové podnikateľské príležitosti (formou 
subdodávok) pre miestne firmy pri výstavbe a rekonštrukcii 
väzenského zariadenia a výstavbe detenčného ústavu, ako aj vo fáze 
ich prevádzky. To má pozitívny efekt na miestne podnikateľské 
prostredie a zamestnanosť v regióne. 

 Zabezpečenie zodpovedajúcich väzenských kapacít je 
predpokladom efektívneho fungovania výkonnej moci a pre 
obmedzenie spoločenského rizika vyplývajúceho z pohybu 
usvedčených a odsúdených osôb na slobode.  

 Zlepšenie životných podmienok väzňov s súlade s odporúčanými 
štandardami CPT Európskej komisie pre životné podmienky 
väzňov 

 Adresovanie potrieb rodín väzňov z geografického hľadiska 
v súvislosti s umiestňovaním odsúdených v blízkosti miesta ich 
trvalého bydliska 

 Adresovanie spoločenskej potreby pre odpovedajúce 
zaobchádzanie s duševne chorými klientmi, minimalizujúce 
negatívne dopady na klientov samotných aj spoločnosť ako celok 

Očakávaný cash-flow pri 
realizácii variantu 

Očakávané finančné nároky na realizáciu Plného variantu je možné z 
časového hľadiska rozdeliť na výdavky v čase výstavby a na výdavky v čase 
prevádzky. V čase výstavby diela ide o celkové investičné náklady, ktoré 
zahŕňajú najmä náklady na stavebnú časť, technologickú časť, zariadenie 
staveniska, vyvolané investície a rozpočtovú rezervu. Počas doby využívania 
diela vznikajú finančné nároky na bežné opravy a údržbu a náklady 
životného cyklu tak, aby bola zabezpečená dostupnosť infraštruktúry. 
Kladné cash-flow predstavujú odhady výnosov od zdravotných poisťovní. V 
nasledujúcej tabuľke je stručný prehľad nárokov na peňažné toky 
Zadávateľa pre Plný variant, pričom sa uvažovalo s dobou výstavby dva roky 
a dobou prevádzky 20 rokov (tabuľka prezentuje kumulatívne hodnoty za 
obdobie 22 rokov). 

 

Položka 
Celkom 

(mil. EUR) 

Investičné výdavky bez rezervy - 69,1 

Prevádzkové náklady - 344 

Náklady životného cyklu - 54,2 

Výnosy od zdravotných poisťovní10 28,5 

Spolu - 438,8 

 

Zdroj: GR ZVJS, analýza PwC 

3.3.4 Plný variant v inej lokalite 

Tento variant spočíva vo výstavbe väzenského zariadenia, podľa parametrov popísaných v kapitole 4.3 

a Prílohe 4. a detenčného ústavu, oboch na zelenej lúke v inej vybranej lokalite. 

                                                             
10 V analýze CBA sa podľa usmernenia MF SR výnosy od zdravotných poisťovní nezohľadnili. 



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou 
verejno – súkromného partnerstva 

61 
 

Tabuľka 24: Analýza kľúčových faktorov Plného variantu v inej lokalite 

Faktor Popis 

Úroveň súladu so 
stratégiou Zadávateľa a 
požiadavkami záujmových 
skupín  

Tento variant je plne v súlade so stratégiou Zadávateľa a reflektuje 

požiadavky záujmových skupín, pretože pomáha riešiť všetky kľúčové 

problémy súčasného stavu väzenstva v SR, teda: 

 nedostatok kapacít pre VTOS 

 nepriaznivý technický stav a veková štruktúra objektov 

 dlhodobá potreba špecializovaného ústavu pre duševne chorých 

klientov 

 investičný dlh a nedostatočné financovanie potrieb väzenstva 

 súlad životných podmienok väzňov s odporúčanými štandardami 
CPT 

Najvýznamnejšie riziká 
spojené s variantom 

S realizáciou tohto variantu sú spojené nasledujúce hlavné kategórie rizík: 

 Procesné riziká 

 Riziká spojené s projektovaním (návrhom) 

 Riziká spojené s majetkoprávnou prípravou lokality 

 Riziká spojené so stavebným pozemkom 

 Riziká spojené s výstavbou 

 Riziká prevádzkových nákladov 
 Riziká prevádzkových výnosov 

 Riziká legislatívy a právne riziká 

 Finančné a ekonomické riziká 

 Vonkajšie riziká. 

Možné socioekonomické 
dopady variantu v 
strednodobom /dlhodobom 
výhľade 

 

S realizáciou tohto variantu sú spojené nasledujúce socioekonomické 
dopady v strednodobom /dlhodobom výhľade: 

 Zvýšenie zamestnanosti v regióne (priamy efekt). V súvislosti s 
realizáciou Projektu sa očakáva vytvorenie 377 funkčných miest 
príslušníkov ZVJS, 42 funkčných miest zamestnancov ZVJS a 104 
miest pre zdravotnícky personál.  

 Podpora podnikania a zamestnanosti v regióne (nepriamy efekt 
súvisiaci s vyvolanou investíciou a následnou prevádzkou). Je 
možné očakávať nové podnikateľské príležitosti (formou 
subdodávok) pre miestne firmy pri výstavbe a rekonštrukcii 
väzenského zariadenia a výstavbe detenčného ústavu, ako aj vo fáze 
ich prevádzky. To má pozitívny efekt na miestne podnikateľské 
prostredie a zamestnanosť v regióne. 

 Zabezpečenie zodpovedajúcich väzenských kapacít je 
predpokladom efektívneho fungovania výkonnej moci a pre 
obmedzenie spoločenského rizika vyplývajúceho z pohybu 
usvedčených a odsúdených osôb na slobode.  

 Zlepšenie životných podmienok väzňov s súlade s odporúčanými 
štandardami CPT Európskej komisie pre životné podmienky 
väzňov 

 Adresovanie spoločenskej potreby pre odpovedajúce 
zaobchádzanie s duševne chorými klientmi, minimalizujúce 
negatívne dopady na klientov samotných aj spoločnosť ako celok 
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Faktor Popis 

Očakávaný cash-flow pri 
realizácii variantu 

Očakávané finančné nároky na realizáciu Plného variantu v inej lokalite je 
možné z časového hľadiska rozdeliť na výdavky v čase výstavby a na výdavky 
v čase prevádzky. V čase výstavby diela ide o celkové investičné náklady, 
ktoré zahŕňajú najmä náklady na nákup pozemku, stavebnú časť, 
technologickú časť, zariadenie staveniska, vyvolané investície a rozpočtovú 
rezervu. Počas doby využívania diela vznikajú finančné nároky na bežné 
opravy a údržbu a náklady životného cyklu tak, aby bola zabezpečená 
dostupnosť infraštruktúry. Kladné cash-flow predstavujú odhady výnosov z 
výnosov od zdravotných poisťovní. V nasledujúcej tabuľke je stručný prehľad 
nárokov na peňažné toky Zadávateľa pre Plný variant, pričom sa uvažovalo 
s dobou výstavby dva roky a dobou prevádzky 20 rokov (tabuľka prezentuje 
kumulatívne hodnoty za obdobie 22 rokov). 

 

Položka 
Celkom 

(mil. EUR) 

Investičné výdavky bez rezervy - 69,8 

Prevádzkové náklady - 344 

Náklady životného cyklu - 54,2 

Výnosy od zdravotných poisťovní11 28,5 

Spolu - 439,5 

 

Zdroj: GR ZVJS, analýza PwC 

3.3.5 Plný variant v dvoch lokalitách 

Tento variant spočíva vo výstavbe väzenského zariadenia v lokalite súčasného areálu Otvoreného 

oddelenia Sabová Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, podľa parametrov popísaných v 

kapitole 4.3 a Prílohe 4 a detenčného ústavu na zelenej lúke v inej vybranej lokalite. 

Tabuľka 25: Analýza kľúčových faktorov Plného variantu v dvoch lokalitách 

Faktor Popis 

Úroveň súladu so 
stratégiou Zadávateľa a 
požiadavkami záujmových 
skupín  

Tento variant je plne v súlade so stratégiou Zadávateľa a reflektuje 

požiadavky záujmových skupín, pretože pomáha riešiť všetky kľúčové 

problémy súčasného stavu väzenstva v SR, teda:  

 nedostatok kapacít pre VTOS 

 nepriaznivý technický stav a veková štruktúra objektov 

 dlhodobá potreba špecializovaného ústavu pre duševne chorých 

klientov 

 investičný dlh a nedostatočné financovanie potrieb väzenstva 

 súlad životných podmienok väzňov s odporúčanými štandardami 
CPT 

                                                             
11 V analýze CBA sa podľa usmernenia MF SR výnosy od zdravotných poisťovní nezohľadnili. 
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Faktor Popis 

Najvýznamnejšie riziká 
spojené s variantom 

S realizáciou tohto variantu sú spojené nasledujúce hlavné kategórie rizík: 

 Procesné riziká 

 Riziká spojené s projektovaním (návrhom) 

 Riziká spojené s majetkoprávnou prípravou oboch lokalít 

 Riziká spojené so stavebnými pozemkami 

 Riziká spojené s výstavbou 

 Riziká prevádzkových nákladov 
 Riziká prevádzkových výnosov 

 Riziká legislatívy a právne riziká 

 Finančné a ekonomické riziká 

 Vonkajšie riziká. 

Možné socioekonomické 
dopady variantu v 
strednodobom /dlhodobom 
výhľade 

 

S realizáciou tohto variantu sú spojené nasledujúce socioekonomické 
dopady v strednodobom /dlhodobom výhľade: 

 Zvýšenie zamestnanosti v regióne (priamy efekt). V súvislosti s 
realizáciou Projektu sa očakáva vytvorenie 377 funkčných miest 
príslušníkov ZVJS, 42 funkčných miest zamestnancov ZVJS a 104 
miest pre zdravotnícky personál.  

 Podpora podnikania a zamestnanosti v regióne (nepriamy efekt 
súvisiaci s vyvolanou investíciou a následnou prevádzkou). Je 
možné očakávať nové podnikateľské príležitosti (formou 
subdodávok) pre miestne firmy pri výstavbe a rekonštrukcii 
väzenského zariadenia a výstavbe detenčného ústavu, ako aj vo fáze 
ich prevádzky. To má pozitívny efekt na miestne podnikateľské 
prostredie a zamestnanosť v regióne. 

 Zabezpečenie zodpovedajúcich väzenských kapacít je 
predpokladom efektívneho fungovania výkonnej moci a pre 
obmedzenie spoločenského rizika vyplývajúceho z pohybu 
usvedčených a odsúdených osôb na slobode. 

 Zlepšenie životných podmienok väzňov s súlade s odporúčanými 
štandardami CPT Európskej komisie pre životné podmienky 
väzňov 

 Adresovanie spoločenskej potreby pre zodpovedajúce 
zaobchádzanie s duševne chorými klientmi, minimalizujúce 
negatívne dopady na klientov samotných aj spoločnosť ako celok 

 Nemožnosť využitia synergií spoločné prevádzky z dôvodu iných 
lokalít oboch zariadení 
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Faktor Popis 

Očakávaný cash-flow pri 
realizácii variantu 

Očakávané finančné nároky na realizáciu Plného variantu v dvoch lokalitách 
je možné z časového hľadiska rozdeliť na výdavky v čase výstavby a na 
výdavky v čase prevádzky. V čase výstavby ide o celkové investičné náklady, 
ktoré zahŕňajú najmä náklady na nákup pozemku (o menšej rozlohe 
v porovnaní s Plným variantom v inej lokalite), stavebnú časť, technologickú 
časť, zariadenie staveniska, vyvolané investície a rozpočtovú rezervu. Počas 
doby využívania diela vznikajú finančné nároky na bežné opravy a údržbu a 
náklady životného cyklu tak, aby bola zabezpečená dostupnosť 
infraštruktúry. Kladné cash-flow predstavujú odhady výnosov z výnosov od 
zdravotných poisťovní. V nasledujúcej tabuľke je stručný prehľad nárokov 
na peňažné toky Zadávateľa pre Plný variant, pričom sa uvažovalo s dobou 
výstavby dva roky a dobou prevádzky 20 rokov (tabuľka prezentuje 
kumulatívne hodnoty za obdobie 22 rokov). 

 

Položka 
Celkom 

(mil. EUR) 

Investičné výdavky bez rezervy - 69,3 

Prevádzkové náklady - 344 

Náklady životného cyklu - 54,2 

Výnosy od zdravotných poisťovní12 28,5 

Spolu - 439 

 

Zdroj: GR ZVJS, analýza PwC 

                                                             
12 V analýze CBA sa podľa usmernenia MF SR výnosy od zdravotných poisťovní nezohľadnili. 
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3.4 Návrh a popis kvalitatívnych hodnotiacich kritérií  
V zmysle novej metodiky MF SR Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor 

verejného sektora (Public sector comparator) (ďalej „metodika PPP MF SR“) vydanej v marci roku 

2016, ktorá je záväzná pre všetky ústredné orgány štátnej správy a organizácie v ich pôsobnosti, sú v 

tejto kapitole stanovené kvalitatívne hodnotiace kritériá tak, aby najlepšie vystihovali ciele Zadávateľa a 

zároveň reflektovali požiadavky tých záujmových skupín, ktoré majú stredný a vysoký vplyv na realizáciu 

Projektu. Upozorňujeme, že v súlade s metodikou PPP MF SR bolo rozhodnutie o výbere preferovaného 

variantu nie na základe kvalitatívneho hodnotenia, ale na základe kvantitatívneho hodnotenia metódou 

Cost-effectiveness (viď kapitola 3.6). 

Jednotlivé varianty sú kvalitatívne hodnotené na základe nasledujúcich hodnotiacich kritérií: 

 Naplnenie cieľov a výstupov Projektu - Pokiaľ preferovaný variant nenapĺňa základné 

ciele a výstupy Projektu definované v kapitolách 2.3 a 2.4, platí, že nie je vhodný. Preto budú 

predkladané varianty z tohto hľadiska porovnané, aby sa stanovilo, ktorý z variantov sa 

požadovaným cieľom a výstupom najviac približuje naplneniu cieľov zadávateľa a dosiahnutiu 

požadovaných výstupov projektového zámeru. Medzi kľúčové porovnávané veličiny bude patriť 

vplyv variantov na rozšírenie ubytovacej kapacity ZVJS pre VTOS v minimálnom, strednom, aj 

maximálnom stupni stráženia, zároveň so zachovaním VTOS aj na otvorenom oddelení. 

 Naplnenie stratégie Zadávateľa – V tejto kategórii bude zhodnotené, ktorý z variantov je s 

ohľadom na dlhodobé ciele a stratégiu zadávateľa najlepší. Strategickou prioritou MS SR a ZVJS 

je rozšírenie kapacity určenej pre VTOS v minimálnom, strednom, aj maximálnom stupni 

stráženia, zároveň so zachovaním VTOS aj na otvorenom oddelení. Rozšírenie ubytovacej 

kapacity ako strategická priorita je priamo naviazaná na ďalšie strategicky významné dlhodobé 

nedostatky v oblasti zabezpečenia primeraných podmienok výkonu väzby a VTOS. Ďalšou 

prioritou MS SR a ZVJS je výstavba detenčného ústavu pre duševne chorých klientov, ktorého 

výstavba by vyriešila dlhodobý deficit v prístupe k tejto skupine väzňov. Pri porovnaní 

uvedených variantov tak bude adresovaný dlhodobo nepriaznivý vývoj počtu väznených osôb aj 

zaobchádzanie s duševne chorými klientmi, prekračovanie ubytovacích kapacít, nepriaznivý 

technický stav, veková štruktúra objektov, investičný dlh a nedostatočné financovanie potrieb 

väzenstva. 

 Hlavné požiadavky záujmových skupín – Tie z variantov, ktoré neplnia požiadavky 

záujmových skupín, možnosti ovplyvniť priebeh Projektu, budú veľmi ťažko realizovateľné. 

Bude preto zhodnotené, ktorý z variantov sa požiadavkám záujmových skupín popísaných 

v kapitole 2.6 približuje najviac. 

 Dodržanie predpísaných noriem – Podľa paragrafu 8, bodu (1) zákona č. 475/2005 Z.z. 

má odsúdený nárok na ubytovanie v cele alebo izbe o minimálnom priestore 3,5 štvorcového 

metra (4m2 pre ženy a mladistvých). CPT odporúča, aby základným minimálnym štandardom 

pre osobnú obytnú plochu vo väzenských zariadeniach bolo 6 m2 pre jednomiestne cely a 4 m2 

pre viacmiestne cely. V rámci navrhovaných variantov je zhodnotené, ktorý variant najviac 

prispieva k splneniu odporúčaní CPT. 

 Sociálno-ekonomické dopady – v rámci analýzy CBA budú identifikované socio-

ekonomické dopady projektu. Vytvorenie pracovných miest ako pre príslušníkov ZVJS, pre ich 

zamestnancov, tak aj pre zdravotnícky personál predstavuje jeden z hlavných pozitívnych 

socioekonomických dopadov realizácie Projektu. Ďalšie pracovné príležitosti môžu vzniknúť 

v dôsledku subdodávok a zapojenia súkromného sektoru do realizácie Projektu. Taktiež je 

možné očakávať nové podnikateľské príležitosti pri rekonštrukcii väzenského zariadenia 

a výstavby detenčného ústavu, ako aj vo fáze ich prevádzky. To bude mať pozitívny efekt na 

miestne podnikateľské prostredie a zamestnanosť v regióne. Kvantifikácia a ocenenie 

socioekonomických dopadov projektu nebudú realizované. 
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3.5 Hodnotenie kvalitatívnych kritérií  
V tejto kapitole je zhodnotené naplnenie kvalitatívnych kritérií porovnávaných variantov.  

Tabuľka 26: Hodnotenie kvalitatívnych kritérií 

Kritérium Nulový  

variant 

Minimálny 

variant 

Plný variant Plný variant 

v inej lokalite 

Plný variant 

v dvoch 

lokalitách 

Naplnenie cieľov a 
výstupov Projektu 

Nie. 

Viď kapitola 2.3. 

Áno. 

Viď kapitola 2.3. 

Áno. 

Viď kapitola 2.3. 

Áno. 

Viď kapitola 2.3. 

Áno. 

Viď kapitola 2.3. 

Naplnenie stratégie 
Zadávateľa 

Nie. 

Popísané 
v kapitole 3.3.1. 

Čiastočne. 

Popísané 
v kapitole 3.3.2. 

Áno. 

Popísané 
v kapitole 3.3.3. 

Áno. 

Popísané 
v kapitole 3.3.4. 

Áno. 

Popísané v kapitole 
3.3.5. 

Hlavné požiadavky 
záujmových skupín 

Nie. 

Popísané 
v kapitole 3.3.1 

Čiastočne. 

Popísané 
v kapitole 3.3.2. 

Áno. 

Popísané 
v kapitole 3.3.3. 

Áno. 

Popísané 
v kapitole 3.3.4. 

Áno. 

Popísané v kapitole 
3.3.5. 

Dodržanie 
predpísaných noriem 

Nie. 

Pri navyšovaní 
dopytu po 

väzenských 
kapacitách bez 

výstavby nových 
kapacít je 
dodržanie 

predpísaných 
noriem 

ohrozené. 

Áno. 

 V súlade so 
zákonnými 
požiadavky 

a odporúčaniami 
CPT. 

Áno. 

V súlade so 
zákonnými 
požiadavky 

a odporúčaniami 
CPT. 

Áno. 

V súlade so 
zákonnými 
požiadavky 

a odporúčaniami 
CPT. 

Áno. 

V súlade so 
zákonnými 
požiadavky 

a odporúčaniami 
CPT. 

Sociálno-ekonomické 
dopady 

Negatívne. 

Popísané 
v kapitole 3.3.1. 

Pozitívne. 

Popísané 
v kapitole 3.3.2 

Pozitívne. 

Popísané 
v kapitole 3.3.3. 

Pozitívne. 

Popísané 
v kapitole 3.3.4. 

Pozitívne. 

Popísané v kapitole 
3.3.5. 

Zdroj: Analýza PwC  
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3.6 Hodnotenie variantov  
V zmysle novej metodiky MF SR Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor 

verejného sektora (Public sector comparator) i je metóda CBA povinná pre porovnanie relevantných 

variantov pre všetky projekty, kde predpokladaná hodnota koncesie v zmysle ZVO je rovná alebo vyššia 

ako 50 mil. Eur. Pre hodnotenie variantov bola použitá metóda analýzy nákladov a prínosov (cost-

benefit analysis čiže ďalej len „CBA“) a následne analýza efektívnosti nákladov (cost-effectiveness). 

Metoda cost-effectiveness bola použitá v nadväznosti na problematické kvantifikovanie a ocenenie 

socioekonomických dopadov projektu. 

3.6.1 Popis metódy CBA 

Metoda CBA predstavuje analytický nástroj hodnotenia investície z hľadiska posúdenia jej 

ekonomického prínosu spoločnosti a tým príspevku ku kohéznej politike EÚ a jej cieľom. Použitie tejto 

metódy by malo poskytnúť dôkazy, že projekt je žiaduci zo sociálnoekonomického pohľadu a mala by tak 

isto porovnať viaceré alternatívy vzhľadom na ich náklady a prínosy. 

Aplikáciou a popisom metódy CBA sa zaoberá dlhá rada inštitúcií a autorov vrátane medzinárodných 

inštitúcií (napríklad: (1) Európska komisia. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects: 

Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020. December 2014, (2) Európska komisia. Guide 

to Cost Benefit Analysis of Investment Projects. 2008, (3) Fleming F. Evaluation methods for assessing 

Value for Money. Október 2013, (4) EIB. The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB. 

2013, alebo (5) Cohen M. A. Measuring the Costs and Benefits of Crime and Justice. 2000). 

Na základe najlepšej medzinárodnej praxe sú definované nasledujúce výhody a nevýhody metódy CBA: 

Tabuľka 27: Výhody a nevýhody metódy CBA 

Výhody Nevýhody 

Umožňuje komplexné porovnanie viacerých alternatív 
s rôznymi cieľmi 

Benefity a náklady musia byť hodnotené v 

monetárnom vyjadrení. Z tohto dôvodu je použitie 

tejto metódy najlepšie, keď je väčšinu benefitov a 

nákladov možné previesť na peňažnú hodnotu, alebo 

keď sú tie benefity a náklady, ktoré nie je možné 

vyjadriť monetárne, nevýznamné alebo podobné 

medzi porovnávanými variantami. 

Všetky benefity a náklady sú prevedené do 
monetárneho vyjadrenia, čo vedie k okamžitej 
možnosti porovnania výsledkov 

Dokáže zhodnotiť či daná alternatíva obsahuje celkové 
benefity, ktoré prevyšujú celkové náklady 

Dokáže určiť, ktorá z alternatív má vyšší pomer 
benefitov k nákladom 

Metóda je náročná na kvalitu a dostupnosť 
potrebných dát 

Zdroj: Analýza PwC 

Vzhľadom k predošlému napr. EIB vo vyššie uvedenom dokumente priamo uvádza, že vzhľadom na 

porovnávané alternatívy a typ dostupných dát nemusí byť prevedenie komplexnej CBA možné. V takých 

prípadoch môže byť metóda CBA nahradená metódou cost-effectiveness. V niektorých prípadoch sú 

benefity ťažko kvantifikovateľné a preto nie je možné aplikovať klasickú CBA. Analýza cost-effectiveness 

sa stáva viac vhodnou. 

V prostredí Slovenska nie sú k dispozícii empirické dáta umožňujúce kvantifikovanie a ocenenie 

socioekonomických benefitov a nákladov najmä z dôvodov 

 Absencie novodobých projektov v oblasti väzenskej infraštruktúry, 

 Absencie projektov uskutočnených v prostredí Slovenska obsahujúci CBA analýzu v oblasti 

sociálnej infraštruktúry, 
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 Absencie národných a lokálnych dát pre kvantifikovanie a ocenenie socioekonomických 

benefitov a nákladov. 

Použitie metódy CBA na tento typ projektu nie je v súlade aj s najlepšiu medzinárodnou praxou. Toto 

mimo iné vyplýva aj z uskutočneného prieskumu štúdií uskutočniteľnosti väzenských zariadení. 

Tabuľka 28: Prieskum štúdií uskutočniteľnosti väzenských zariadení 

Štúdia Poznámky CBA* 

A Jail Needs Assessment Study For Wexford 
County Jail, USA, 2013 

Analyzované iba stavebné, prevádzkové náklady a náklady 
životného cyklu. 

NIE 

Final Report, Correctional Facility RFP 
Evaluations on New Hampshire correctional 
facility, USA, 2013 

Analyzované iba stavebné, prevádzkové náklady a náklady 
životného cyklu. NIE 

HMP Berwyn, UK, 2013 Analyzované stavebné, prevádzkové náklady a náklady 
životného cyklu. Jediný v analýze zohľadnený širší spoločenský 
benefit bolo zníženie recidívy kvôli novému konceptu väznice v 
porovnaniu zo starými. Dáta pre tento benefit boli pripravené a 
poskytnuté Ministerstvom spravodlivosti UK. 

NIE 

HMP Thameside, UK, 2010 Potreba výstavby väznice bola už stanovená vopred. Predmetom 
analýzy bola metóda obstarávania – PPP alebo tradičný model. 
Socioekonomické benefity neboli v analýze uvažované. 

NIE 

Budget and Cost Analysis for the Proposed 
Rappahannock-Shenandoah-Warren Regional 
Jail, USA, 2011 

Nezohľadnenie netrhových socioekonomických vplyvov. 
NIE 

An Evaluation of the Regional and Local 
Economic Values of the Thomson Correctional 
Center, USA, 2010 

Mimo CAPEX a prevádzkové náklady ocenené iba vplyvy na 
zamestnanosť. NIE 

Feasibility Study and Concept Design for the 
Maine Correctional Center, USA, 2014 

Analyzované iba stavebné a prevádzkové náklady a úspory. 
NIE 

Fayette County Prison - Facility Needs 
Assessment & Feasibility Study, USA, 2010 

Analyzované iba stavebné a prevádzkové náklady. 
NIE 

Regional Jail Feasibility Study - Allegan, 
Kalamazoo and 

Kent Counties, Michigan, USA, 2008 

Analyzované iba stavebné, prevádzkové náklady a náklady 
životného cyklu. NIE 

Regional Jail Feasibility and Facility Re-Use 
Study - 15 Counties in Michigan’s Upper 
Peninsula, USA, 2010 

Life cycle cost analysis. Nezohľadnenie netrhových 
socioekonomických vplyvov. NIE 

Regional Jail Feasibility Study liClay Fentress 
Pickett & Overton Counties, Tennessee, USA, 
2010 

Life cycle cost analysis. Nezohľadnenie netrhových 
socioekonomických vplyvov. NIE 

BCA of  Supermax Prisons: Critical Steps and 
Considerations, USA, 2006 

 Projekt sa netýka jednotlivého zariadenia, ale systémových 
zmien týkajúcich sa siete väzenských zariadení. To umožnilo 
využití makroekonomických dát pri odhade netržných benefitov. 

ÁNO 

* Aplikáciu CBA chápeme ako kvantifikáciu a ocenenie aj netrhových socioekonomických vplyvov. 

Zdroj: Analýza PwC 

Z uskutočnenej analýzy vyplýva, že v žiadnej z preskúmaných štúdií se nepoužíva metóda CBA, s 

výnimkou jednej štúdie, krorá sa netýka konkrétného realizovaného projektu. V rámci štúdií sú 

monetárne hodnotené iba stavebné a prevádzkové náklady a náklady životného cyklu. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v oblasti väzenskej infraštruktúry nie je možné hodnoverne a spoľahlivo 

kvantifikovať netržné socioekonomické dopady projektu. Z tohto dôvodu je CBA spracovaná bez 

kvantifikácie týchto netržných socioekonomických dopadov, čo ale významne ovplyvňuje výsledky CBA 

analýzy. CBA analýza je tak vypracovaná za účelom súladu štúdie uskutočniteľnosti s metodikou PPP, 

ale pre rozhodovanie s ohľadom na realizáciu projektu by mali byť zohľadnené najmä výsledky analýzy 

efektívnosti nákladov, ktorá je pre projekty v oblasti väzenské infraštruktúry vhodnejšia než CBA – viď 

kapitola 3.6.6. 
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3.6.2 Postup spracovania CBA 

Spracovanie CBA je podľa metodiky PPP MF SR potrebné uskutočňovať z pohľadu: 

 nákladov stratenej príležitosti, 

 dlhodobého rámca, 

 monetárneho vyjadrenia, a 

 inkrementálneho dopadu. 

Podľa Príručky pre analýzu nákladov a prínosov investičných projektov (ďalej „príručka CBA“), 

vydané Európskou komisiou v decembri roku 2014, na ktorú sa metodika PPP MF SR odkazuje, sa 

analýza CBA skladá zo 7 nasledujúcich  krokov: 

1. Popis súčasného stavu 

2. Definícia cieľov 

3. Identifikácia projektu 

4. Technická uskutočniteľnosť a environmentálna udržateľnosť 

5. Finančná analýza 

6. Ekonomická analýza 

7. Analýza rizík 

Prvé štyri vyššie spomenuté kroky sa prekrývajú s postupom vypracovania štúdie uskutočniteľnosti a sú 

teda riešené už v rámci predošlých či nasledujúcich kapitol. V nadväznosti na tieto časti procesu sú preto 

relevantné posledné tri kroky v rámci prípravy CBA. 

3.6.3 Referenčný scenár 

Metóda CBA pracuje s inkrementálnymi peňažnými tokmi, to znamená rozdielom v cash flow medzi 

skúmaným variantom a základným porovnávacím scenárom (referenčným scenárom), ktorým je Nulový 

variant, teda nerealizácia investičných výdavkov a zachovanie súčasného stavu. 

3.6.4 Finančná analýza 

Cieľom finančnej analýzy je: 

 odhadnúť konsolidovanú ziskovosť projektu, 

 odhadnúť ziskovosť projektu pre zadávateľa projektu a pre kľúčové záujmové skupiny, 

 verifikovať finančnú udržateľnosť projektu, 

 načrtnúť peňažné toky, ktoré podporia kalkulácie socioekonomických nákladov a prínosov. 

Finančná analýza je založená na metóde diskontovaných peňažných tokov (ďalej „DCF“). U peňažných 

tokov projektu predpokladá, že sa v priebehu času ich hodnota mení, teda že jedno Euro dnes má väčšiu 

hodnotu ako jedno Euro, ktoré investor dostane / zaplatí až v budúcnosti. Zohľadňuje sa tak časová 
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hodnota peňazí a náklady ušlých príležitostí. V rámci finančnej analýzy sú zvažované iba peňažné príjmy 

a výdavky. Položky, ktoré nepredstavujú sami o sebe peňažný tok sa neberú do úvahy (najmä sa jedná 

o odpisy, rezervy alebo rezervy na cenové a technické nepredpokladané výdavky). 

V prípade realizácie projektu metódou PPP, kde verejný partner zostáva vlastníkom infraštruktúry po 

celú dobu projektu, je nutné finančnú analýzu vykonať na konsolidovanej úrovni pre overenie celkovej 

rentability investície. Pri takom postupe sa ignorujú peňažné toky medzi vlastníkom 

a prevádzkovateľom infraštruktúry. 

Projektové peňažné toky sa analyzujú po časový horizont projektu, alebo referenčné obdobie, ktoré sa 

v tomto prípade skladá z 2 rokov výstavby a 20 rokov prevádzkovania. 

Analýza by mala byť spravená bez zohľadnenia DPH, ako na strane nákladov, tak aj výnosov, pokiaľ je 

návratná. V opačnom prípade musí byť zahrnutá. 

Podobne by sa v analýze rentability investície nemali zohľadňovať priame dane (napr. daň z kapitálu 

alebo daň z príjmov) z dôvodu vyhnutia sa komplexnosti daňových pravidiel a ich variabilite naprieč 

časom a územiu. 

V prípade Plného variantu v inej lokalite a v Plného variantu v dvoch lokalitách sú investičné výdavky 

navýšené o nákup pozemku. Pre určenie hodnoty pozemku, je na základe analýzy PwC uvažovaná cena 

5 EUR/m2. 

Tabuľka 29: Nominálne inkrementálne investičné výdavky sledovaných variantov 

Variant Investičné výdavky 

Minimálny variant           
(iba väznica) 

58,3 mil. EUR 

Plný variant                
(väznica a detenčný ústav) 

69,1 mil. EUR 

Plný variant v inej lokalite 
(väznica a detenčný ústav + 
nákup pozemku) 

69,1 mil. EUR + cca 0,7 mil. EUR 

Plný variant v dvoch 
lokalitách (väznica 
a detenčný ústav + nákup 
pozemku) 

69,1 mil. EUR + cca 0,2 mil. EUR 

Zdroj: Analýza PwC 

Tabuľka 30: Nominálne inkrementálne prevádzkové príjmy a výdavky sledovaných variantov 

Variant Príjmy za referenčne 

obdobie (výnosy zo 

zdravotnej 

starostlivosti) – 

Variant 1 

Príjmy za referenčne 

obdobie (bez výnosov 

zo zdravotnej 

starostlivosti) – 

Variant 2 

Prevádzkové 

výdavky vrátane 

nákladov životného 

cyklu za referenčne 

obdobie* 

Minimálny variant           
(iba väznica) 

- - 272,6 mil. EUR 

Plný variant                
(väznica a detenčný ústav) 

28,5 mil. EUR - 393,3 mil. EUR 
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Variant Príjmy za referenčne 

obdobie (výnosy zo 

zdravotnej 

starostlivosti) – 

Variant 1 

Príjmy za referenčne 

obdobie (bez výnosov 

zo zdravotnej 

starostlivosti) – 

Variant 2 

Prevádzkové 

výdavky vrátane 

nákladov životného 

cyklu za referenčne 

obdobie* 

Plný variant v inej lokalite 
(väznica a detenčný ústav 
+ nákup pozemku) 

28,5 mil. EUR - 393,3 mil. EUR 

Plný variant vo dvoch 
lokalitách (väznica 
a detenčný ústav + nákup 
pozemku) 

28,5 mil. EUR - 393,3 mil. EUR 

* Po odpočítaniu predpokladaných nákladov životného cyklu Nulového variantu za referenčne obdobie vo výške cca 5 mil. EUR. 

Predpokladáme nulový čistý dopad ostatných výnosov a nákladov Nulového variantu vzhľadom na príjmy vedľajšieho 

hospodárstva. 

Zdroj: Analýza PwC 

Rozloženie príjmov, investičných a prevádzkových nákladov a nákladov životného cyklu v rámci 

referenčného obdobia je detailne ukázané v Prílohe 1. 

3.6.4.1 Reziduálna hodnota 

Reziduálna hodnota investície, odrážajúca potenciál fixných aktív, ktorých ekonomický život nebol 

úplne vyčerpaný, musí byť v analýze zahrnutá. Štandardne sa reziduálna hodnota počíta ako čistá 

súčasná hodnota (ďalej „NPV“) peňažných tokov po zbytok ekonomického života aktív. 

V prípade že projekt (1) negeneruje žiadne výnosy, (2) výnosy sú konzistentne menšie ako prevádzkové 

výdavky behom celej doby trvania projektu, alebo (3) generuje výnosy, ktoré sú vyššie ako prevádzkové 

výdavky v posledných rokoch projektu, ale diskontované čisté výnosy sú záporné, tak je nutné použitie 

iného postupu výpočtu reziduálnej hodnoty. Príručka CBA navrhuje ako jednu z možností použitie 

štandardnej metódy účtovných odpisov. Táto metóda je použitá v štúdii uskutočniteľnosti pre 

porovnanie jednotlivých variantov. 

Tabuľka 31: Inkrementálna reziduálna hodnota investície v prípade finančnej analýzy 

Variant Reziduálna hodnota investície* 

Minimálny variant           
(iba väznica) 

36,3 mil. EUR 

Plný variant                
(väznica a detenčný ústav) 

42,5 mil. EUR 

Plný variant v inej lokalite 
(väznica a detenčný ústav + 
nákup pozemku) 

42,5 mil. EUR + cca 0,7 mil. EUR 

Plný variant vo dvoch 
lokalitách (väznica 
a detenčný ústav + nákup 
pozemku) 

42,5 mil. EUR + cca 0,2 mil. EUR 

* Po odpočítaniu reziduálnej hodnoty Nulového variantu za referenčne obdobie vo výške cca 1,3 mil. EUR. 

Zdroj: Analýza PwC 
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3.6.4.2 Finančná diskontná miera 

Pre výpočet NPV projektu metódou DCF je nutné použitie zodpovedajúcej Finančnej diskontnej miery 

(ďalej „FDR“). Práve FDR odráža náklady príležitosti vloženého kapitálu. Na základe odporučenia 

Európskej komisie pre programové obdobie 2014-2020, ako je uvedené v príručke CBA, by sa mala 

použiť FDR o veľkosti 4 % v reálnej hodnote. Táto FDR podľa komisie odráža reálne náklady príležitosti 

kapitálu v dlhodobom hľadisku. 

V súlade s pokynmi uvedenými v metodike PPP MF SR sa, napriek odporúčaniu Európskej komisie, 

ktorá navádza k použitiu reálnych peňažných tokov a reálnych diskontných mier, bude vo finančnej 

analýze pracovať s nominálnymi peňažnými toky a nominálnou diskontnou mierou za účelom lepšej 

porovnateľnosti s výpočtom hodnoty za peniaze. Pre analýzu CBA je použitá nominálna FDR vo výške 

1,733 %, odpovedajúca výnosom slovenských štátnych dlhopisov so splatnosťou 20 rokov. 

3.6.4.3 Indikátory miery finančnej rentability 

Pre vyhodnotenie rentability projektu sa používajú nasledujúce metriky: 

 Finančná čistá súčasná hodnota (ďalej „FNPV(C)“) a finančná miera návratnosti (ďalej 

„FRR(C)“) investície 

 Finančná čistá súčasná hodnota (ďalej „FNPV(K)“) a finančná miera návratnosti (ďalej 

„FRR(K)“) národného kapitálu 

FNPV(C) a FRR(C) porovnávajú investičné výdavky s čistými prevádzkovými peňažnými tokmi a merajú 

do akej miery sú tieto diskontované peňažné toky schopne splatiť skúmanú investíciu nehľadiac na 

zdroje alebo metódy financovania. V prípade projektov typu PPP sa najprv analýza vykonáva na 

konsolidovanej úrovni a následne zvlášť pre verejného a súkromného partnera.  

Cieľom FNPV(K) a FRR(K) je vyhodnotenie výkonnosti projektu z pohľadu verejného sektora 

a privátnych entít. Pri výpočte týchto indikátorov sa na rozdiel od predchádzajúcich berú do úvahy 

všetky zdroje financovania projektu, mimo prípadné kontribúcie EÚ. FNPV(K) je v tomto prípade suma 

diskontovaných peňažných tokov, ktoré pripadajú na vrub verejného aj súkromného partnera vzhľadom 

k implementácii projektu. 

Negatívne výsledky vyššie popísaných finančných indikátorov nie sú v prípade projektov verejnej 

infraštruktúry nutným znamením, že projekt nie je žiadúci z pohľadu prevádzkovateľa alebo verejného 

sektora a že by mal byť zrušený. Negatívne výsledky iba znamenajú, že projekt neposkytuje adekvátnu 

finančnú návratnosť na vynaložený národný kapitál (súčet privátneho a verejného kapitálu) vzhľadom 

k použitej FDR. Jedná sa o celkom bežný prípad. 

Z dôvodu výsledkov veľmi negatívnej NPV sa v analýze obmedzujeme na spočítanie finančných 

indikátorov na konsolidovanej báze. Rozloženie diskontovaných peňažných tokov rámci referenčného 

obdobia je detailne ukázané v Prílohe 2. 
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Tabuľka 32: Konsolidované inkrementálne indikátory miery finančnej rentability 

Variant 

Nominálna 
FDR 5,98% 

(reálna FDR 
4%) 

Nominálna 
FDR 1,733% 

 

Nominálna 
FDR 5,98% 

(reálna FDR 
4%) 

Nominálna 
FDR 1,733% 

 

  FNPV*  

 
Variant s výnosy od zdravotných 

poisťovní – Variant 1 

Variant bez výnosov od 
zdravotných poisťovní – Variant 

2 

Minimálny variant (iba 
väznica) 

- - - 184,5 mil. EUR - 254,6 mil. EUR 

Plný variant (väznica 
a detenčný ústav) 

- 237,1 mil. EUR - 334,5 mil. EUR - 251,1 mil. EUR - 357,4 mil. EUR 

Plný variant v inej lokalite 
(väznica a detenčný ústav + 
nákup pozemku) 

- 237,6 mil. EUR - 334,7 mil. EUR - 251,7 mil. EUR - 357,6 mil. EUR 

Plný variant v dvoch 
lokalitách (väznica 
a detenčný ústav + nákup 
pozemku) 

- 237,3 mil. EUR - 334,6 mil. EUR - 251,3 mil. EUR - 357,5 mil. EUR 

* Po odpočítaniu nákladov životného cyklu a reziduálnej hodnoty Nulového variantu za referenčne obdobie. 

Zdroj: Analýza PwC 

3.6.4.4 Finančná udržateľnosť 

V rámci finančnej analýzy sa preveruje aj finančná udržateľnosť projektu. Ta je splnená, pokiaľ je 

overené, že po celú dobu výstavby aj prevádzky nenastane situácia, kedy by chýbali peniaze na chod 

projektu. Vo finančnom vyjadrení to znamená, že kumulatívny projektom generovaný peňažný tok je 

kladný pre všetky roky projektu. 

Finančná neudržateľnosť Minimálneho variantu je demonštrovaná v Prílohe 1. Z tabuliek vyplýva, že 

vzhľadom k tomu, že projekt negeneruje dostatočné výnosy na pokrytie prevádzkových nákladov, 

nebude dlhodobo finančne sebestačný. Z toho dôvodu v prípade realizácie projektu konvenčnou 

metódou obstarávania bude fungovanie projektu odkázané na štátne financovanie a v prípade využitia 

metódy PPP bude musieť byť koncesionárovi poskytnutá taká platba za dostupnosť služby, ktorá 

zohľadní negatívne prevádzkové peňažné toky. Finančná udržateľnosť zvyšných troch variantov nie je 

samostatne uvedená, pretože povaha peňažných tokov vedie k identickému záveru ako v prípade 

Minimálneho variantu. 
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3.6.5 Ekonomická analýza 

Finančná analýza je východiskom pre ekonomickú analýzu, ktorá je podobne ako pri zvažovaní hodnoty 

za peniaze pri porovnávaní rôznych spôsobov zmluvnej realizácie projektu v rámci kalkulácie hodnoty 

za peniaze, rozšírená o analýzu hodnoty socioekonomických nákladov a prínosov. V tomto ohľade je 

nutné využívať koncepciu tieňových cien, ktoré lepšie odrážajú sociálne náklady stratenej príležitosti než 

ceny pozorovateľné na trhu. Použitie tieňových cien je motivované existenciou mnohých trhových 

deformácií. 

Prechod medzi finančnou a ekonomickou analýzou je v súlade s najlepšou medzinárodnou praxou 

zaistený nasledovne, použitím: 

 fiškálnych korekčných faktorov 

 konverziou trhových cien na tieňové ceny, a 

 vyhodnotením netržných dopadov a externalit 

3.6.5.1 Sociálna diskontná miera 

Ekonomická analýza pracuje tiež s diskontovanými peňažnými tokmi rovnako ako finančná analýza, ale 

v tomto prípade odporúča príručka CBA pre diskontovanie použitie Sociálne diskontnej miery (ďalej 

„SDR“) vo veľkosti 5 % pre programové obdobie 2014-2020 pre prípad projektov v kohéznych krajinách. 

V súlade s pokynmi uvedenými v metodike PPP MF SR sa, napriek odporúčaniu Európskej komisie, 

ktorá odporúča použitie SDR vo veľkosti 5 %, pracuje v ekonomickej analýze s SDR o veľkosti 

stotožnenej s výnosom štátnych dlhopisov. Použitá nominálna SDR sa rovná 1,733 %. 

3.6.5.2 Fiškálne korekcie 

Dane a dotácie sú transfery, ktoré nepredstavujú skutočné ekonomické náklady alebo príjmy pre 

spoločnosť, pretože sa jedná iba o presun kontroly nad zdrojmi z jednej skupiny na druhú. Preto sa v 

rámci ekonomickej analýzy od nich abstrahuje. Jedná sa napríklad o platby DPH na stavebných 

nákladoch, ktoré jednoducho nie sú uvažované v ekonomickej analýze.  

3.6.5.3 Tieňové ceny 

V prípadoch kedy trhové ceny nereflektujú náklady stratenej príležitosti vstupov a výstupov, sa za bežný 

postup pre potreby ekonomickej analýzy považuje ich prevod na tieňové ceny. Príručka CBA uvádza 

zjednodušený postup, pomocou ktorého možno dosiahnuť operacionalizáciu prevodu. Postup je 

založený na aplikácii rôznych konverzných faktorov na finančné náklady projektu. 

Konverzné faktory predstavujú pomer medzi tieňovými a trhovými cenami. Jedná sa o faktor, ktorým 

musia byť ceny vynásobené, aby sa dosiahlo cien tieňových. V prípade, že je konverzný faktor vyšší ako 

jedna, tak sledovaná trhová cena je nižšia než cena tieňová, čo znamená, že náklady stratenej príležitosti 

daného statku sú väčšie ako tie, ktoré sú zachytené trhom. V prípade, že je konverzný faktor menší ako 

jedna, náklady stratenej príležitosti daného statku sú menšie ako tie, ktoré sú zachytené trhom. 

Pokiaľ veľkosť konverzných faktorov nie je dostupná na národnej úrovni, je možné ich určiť na základe 

kalkulácií špecifických pre projekt. Konverzné faktory by mali prinajmenšom očisťovať trhové ceny 

o fiškálne faktory, napr. DPH.  

V prípade mzdových výdavkov sa tieňová mzda dá dosiahnuť pomocou konverzného faktora, ktorý 

eliminuje všetky dane a príspevky na sociálne zabezpečenie. Konverzný faktor sa dá vypočítať 

nasledujúcim vzťahom: 
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𝐶𝐹 =
(1 − 𝑇𝐶𝐸𝑒)

(1 + 𝑇𝐶𝐸𝑟)
 

kde 

CF  konverzný faktor 

TCEe  daňové a odvodové zaťaženie zamestnanca v % hrubej mzdy 

TCEr   daňové a odvodové zaťaženie zamestnávateľa v % hrubej mzdy 

Tabuľka 33: Konverzné faktory pre skupiny nákladov 

Typ nákladu Konverzný faktor 

Investičné výdavky 0,816 

Mzdové výdavky 0,640 

Prevádzkové výdavky mimo 
mzdových výdavkov 

0,791 

Reziduálna hodnota 0,816 

Zdroj: MP SR, Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č. 4 

3.6.5.4 Socioekonomické dopady 

V ekonomickej analýze by mali byť zahrnuté a vyhodnotené netržné benefity a výdavky s priamym 

vplyvom na spoločnosť v dôsledku realizácie projektu, aj keď nemajú k dispozícii trhové ocenenie. 

V kontexte tejto štúdie uskutočniteľnosti identifikujeme niekoľko socioekonomických benefitov 

a nákladov, ktoré popisuje Tabuľka 34. Monetárne ocenenie týchto vplyvov naráža na neexistenciu 

potrebných dát pre ich korektnú analýzu a nie je tak možné vykonať rigoróznu kvantifikáciu a následnú 

monetizáciu ich efektov pre potreby ekonomickej analýzy. Projekt podobného typu infraštruktúry zatiaľ 

nebol na Slovensku realizovaný a tak isto nie sú k dispozícii odborné štúdie, ktoré by dokumentovali 

dopady identifikovaných socioekonomických benefitov a nákladov na spoločnosť v prostredí Slovenska. 

Z toho dôvodu nevykonávame monetizáciu žiadnych socioekonomických dopadov a obmedzujeme sa 

iba na ich detailnú identifikáciu. 

Tabuľka 34: Socioekonomické dopady projektu 

Netržné dopady 

Benefity   Náklady 

Zníženie počtu samovrážd a ublížení na zdraví u duševne 
chorých klientov v dôsledku zaistenia zodpovedajúceho systému 
zaobchádzania 

Zníženie atraktivity okolitých pozemkov 
v dôsledku vybudovania väzenského 
ústavu 

Zníženie nákladov na zaobchádzanie s duševne chorými klientmi 
v dôsledku centralizácie 

Zhoršenie dopravnej situácie v okolí 

Zlepšenie bezpečnosti nemocničného personálu a pacientov 
nemocníc, kde sú doteraz ubytovaní duševne chorí klienti 

Socioekonomické náklady v dôsledku 
rizika úteku väzňov z ústavu 

Zvýšenie zamestnanosti v regióne - vytvorenie nových 
pracovných miest pre personál ZVJS, ich zamestnancov 
a zdravotnícky personál 

 

Zvýšenie zamestnanosti v regióne - vytvorenie nových 
pracovných miest spätých s podnikaním 
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Netržné dopady 

Benefity   Náklady 

Podpora podnikania v regióne v súvislosti s výstavbou 
a prevádzkou projektu (subdodávky) 

 

Zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva  

Zlepšenie fungovania programov na resocializáciu väzňov 
v dôsledku zníženia preplnenosti ústavov na VTOS 

 

Zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov ústavov 
v dôsledku zníženia preplnenosti ústavov 

 

Splnenie odporúčaných štandardov ako ich definuje Európsky 
výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho 
zaobchádzania alebo trestania 

 

Zníženie miery násilia medzi klientmi navzájom a medzi klientmi 
a zamestnancami väznice v dôsledku zníženia preplnenosti 

 

Zníženie negatívneho vplyvu VTOS na rodinu a blízke osoby 
v dôsledku umiestnenia odsúdených do ústavu v blízkosti miesta 
trvalého bydliska odsúdeného 

 

Zlepšenie životných podmienok klientov  

Zlepšenie postpenitenciárnej starostlivosti a jej vplyvu na vývoj 
kriminality a zníženie finančných dopadov pre orgány štátu 
zabezpečujúce postpenitenciárnu starostlivosť. Dôvodom by bolo 
umiestnenie nového zariadenia vo väčšej blízkosti orgánov 
postpenitenciárnych služieb, zmenšujúci nároky na ich mobilitu. 

 

Zdroj: Analýza PwC 

3.6.5.5 Reziduálna hodnota 

Reziduálna hodnota investície musí byť zahrnutá aj v ekonomickej analýze. Pre výpočet jej ekonomickej 
hodnoty je ale potreba na ňu aplikovať vhodný konverzný faktor. V tejto štúdii je hodnota určená 
pomocou metódy účtovných odpisov, a preto je možno konverzný faktor spočítať ako priemer 
z peňažných tokov jednotlivých zložiek nákladov, vážených relatívnym podielom každého komponentu 
na celkovej investícii. Použitý konverzný faktor je rovný 0.816. 

3.6.5.6 Indikátory miery ekonomickej rentability 

Podobne ako v prípade finančnej analýzy, po uskutočnení vyššie popísaných úprav, je možne spočítať 

metriky vyjadrujúce ekonomickú rentabilitu projektu, a to 

 Ekonomická čistá súčasná hodnota (ďalej „ENPV“) a ekonomická miera návratnosti (ďalej 
„ERR“) investície 

3.6.5.7 Výsledky ekonomickej analýzy bez monetizácie socioekonomických benefitov a 
nákladov 

Po aplikácii konverzných faktorov na skupiny nákladov a pri použití sociálnej diskontnej miery 
dostávame diskontované ekonomické náklady a vnútorné výnosové percento. Rozloženie 
diskontovaných peňažných tokov v rámci referenčného obdobia je detailne ukázané v Prílohe 3. 
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Tabuľka 35: Výsledky ekonomickej analýzy 

Variant 

Nominálna 
SDR 7% 

(reálna SDR 
5%) 

Nominálna 
SDR 1,733% 

 

Nominálna 
SDR 7% 

(reálna SDR 
5%) 

Nominálna 
SDR 1,733% 

 

  ENPV*  

 
Variant s výnosy od zdravotných 

poisťovní – Variant 1 

Variant bez výnosov od 
zdravotných poisťovní – Variant 

2 

Minimálny variant (iba 
väznica) 

- - - 125 mil. EUR - 180 mil. EUR 

Plný variant (väznica 
a detenčný ústav) 

- 153,8 mil. EUR - 226,2 mil. EUR - 166,4 mil. EUR - 249,1 mil. EUR 

Plný variant v inej lokalite 
(väznica a detenčný ústav + 
nákup pozemku) 

- 154,3 mil. EUR  - 226,4 mil. EUR - 166,9 mil. EUR - 249,3 mil. EUR 

Plný variant v dvoch 
lokalitách (väznica 
a detenčný ústav + nákup 
pozemku) 

- 154 mil. EUR  - 226,3 mil. EUR  - 166,6 mil. EUR - 249,2 mil. EUR 

* Po odpočítaniu nákladov životného cyklu a reziduálnej hodnoty Nulového variantu za referenčne obdobie. 

Zdroj: Analýza PwC 

3.6.6 Analýza efektívnosti nákladov 

Tak ako bolo uvedené v kapitole 3.6.1, analýza efektívnosti nákladov (cost-effectiveness analysis alebo 
CEA) je vhodnejšou metódou pri analýze projektov v oblasti väzenskej infraštruktúry. Analýza CEA 
umožňuje porovnanie relatívnych nákladov a výsledkov dvoch a viacerých variant za účelom 
dosiahnutia definovaného cieľa. Tato metóda je najcennejšia v prípadoch, kedy existujú bariéry a limity, 
ktoré bránia v uskutočnení analýzy formou CBA. Jedným z najčastejších limitov je práve nemožnosť 
kvantifikácie a monetizácie socioekonomických benefitov. 

Vzhľadom na spomínané bariéry kvantifikácie a ocenenia socioekonomických benefitov a nákladov, 
používame pre porovnanie variant metódu efektívnosti nákladov. Táto metóda pracuje s ekonomickými 
nákladmi, ktoré boli spočítané v analýze CBA a umožňuje porovnanie variant aj bez ocenenia 
socioekonomických benefitov a nákladov. 

CEA porovnáva náklady v monetárnom vyjadrení a efektivitu (výsledok) daného variantu vo fyzických 
jednotkách, napr. jednotky zachránených životov. Z povahy porovnávania monetárnych a fyzických 
jednotiek, nie je možné ich medzi sebou odčítať alebo sčítať. Preto sa v prípade tejto metódy sledujú 
nasledujúce pomery nákladov ku sledovanej efektivite 

 pomer CE = náklady (costs) / efektivita 

 pomer EC = efektivita / náklady (costs) 

Pre účely tejto štúdie boli ako náklady jednotlivých variantov použité ENPV spočítané behom 
ekonomickej analýzy metódy CBA (bez socioekonomických dopadov, po aplikácii fiškálnych korekcií 
a konverzných faktorov). K úlohe bolo pristúpené z pohľadu minimalizácie nákladov. 
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Tabuľka 36: Vyhodnotenie analýzy nákladov pre sledované varianty (bez výnosov od zdravotných 

poisťovní) 

Variant Nová 

kapacita 

ENPV (1,733 % 

SDR) 

Pomer 

CE (tis. 

EUR na 1 

miesto) 

ENPV (7 % 

SDR) 

Pomer 

CE (tis. 

EUR na 1 

miesto) 

Minimálny variant (iba 
väznica) 

832 - 180 mil. EUR 216 - 125 mil. EUR 150 

Plný variant (väznica 
a detenčný ústav) 

832 + 75 - 249,1 mil. EUR 275 - 166,4 mil. EUR 183 

Plný variant v inej 
lokalite (väznica 
a detenčný ústav + 
nákup pozemku) 

832 + 75 - 249,3 mil. EUR 275 - 166,9 mil. EUR 184 

Plný variant v dvoch 
lokalitách (väznica 
a detenčný ústav + 
nákup pozemku) 

832 + 75 - 249,2 mil. EUR 275 - 166,6 mil. EUR 184 

Zdroj: Analýza PwC 

Tabuľka 37: Vyhodnotenie analýzy nákladov pre sledované varianty (vrátane výnosov od zdravotných 

poisťovní) 

Variant Nová 

kapacita 

ENPV (1,733 % 

SDR) 

Pomer 

CE (tis. 

EUR na 1 

miesto) 

ENPV (7 % 

SDR) 

Pomer 

CE (tis. 

EUR na 1 

miesto) 

Minimálny variant (iba 
väznica) 

832 - 180 mil. EUR 216 - 125 mil. EUR 150 

Plný variant (väznica 
a detenčný ústav) 

832 + 75 - 226,2 mil. EUR 249 - 153,8 mil. EUR 170 

Plný variant v inej 
lokalite (väznica 
a detenčný ústav + 
nákup pozemku) 

832 + 75 - 226,4 mil. EUR 250 - 154,3 mil. EUR  170 

Plný variant v dvoch 
lokalitách (väznica 
a detenčný ústav + 
nákup pozemku) 

832 + 75 - 226,3 mil. EUR  250 - 154 mil. EUR  170 

Zdroj: Analýza PwC 

Z vyššie uvedených výsledkov vyplýva, že varianty zahŕňajúce výstavbu detenčného 
ústavu (teda Plný variant, Plný variant v inej lokalite a Plný variant v dvoch lokalitách) sú 
z pohľadu efektívnosti nákladov navzájom porovnateľné a nie je teda z pohľadu 
efektívnosti nákladov preukázaná významná výhoda začlenenia výstavby detenčného 
zariadenia do uvažovaného projektu výstavby väzenského zariadenia v porovnaní s 
ostatnými variantami. 

S ohľadom na vládou schválenú výstavbu detenčného ústavu v Hronovciach sa teda javí 
ako vhodné zvážiť fázovanie projektu, a to nasledovne: 

 vyhodnotiť skúsenosti s detenčným ústavom v Hronovciach 
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 na základe týchto skúseností aktualizovať odhad potreby výstavby ďalšieho 
detenčného ústavu 

 v prípade potreby ďalšieho detenčného ústavu analyzovať, či ho realizovať ako 
fázu 2 v lokalite Rimavská Sobota či v inej lokalite. 

3.7 Výber preferovaného variantu 

Na základe výsledkov kvalitatívneho vyhodnotenia (viď kapitola 3.5) aj kvantitatívneho vyhodnotenia 
(viď kapitola 3.6) odporúčame ako preferovaný variant pre účely ďalších analýz stanoviť Minimálny 
variant. 
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4. Analýza uskutočniteľnosti 
preferovaného variantu 

4.1 Úvod 
Do úvahy pripadajú nasledujúce spôsoby zaistenia predmetu Projektu: 

• Konvenčným modelom (PSC). 

• PPP modelom, kedy je využitá spolupráca verejného a súkromného sektora. 

Vyššie uvedené spôsoby zaistenia predmetu Projektu sú stručne popísané nižšie, pričom finančná 

analýza oboch týchto spôsobov je obsiahnutá v kapitole 5. 

4.1.1 Konvenčný model 

Konvenčný model vychádza z bežne používanej praxe verejného sektoru, spočívajúcej v postupnom a 

oddelenom zavádzaní všetkých jednotlivých častí projektovej dokumentácie a stavby a eventuálne aj 

služieb podporujúcich prevádzku, technickú správu a údržbu. Funkciu investora, ako aj prevádzku a 

financovanie zaisťuje príslušný zadávateľ s použitím prostriedkov štátneho rozpočtu. 

 

Konvenčný model prípravy a realizácie projektu 

• Verejný sektor koordinuje celý proces prípravy, výstavby, prevádzky a údržby. 

• Na základe samostatných zadávacích pokynov zaisťuje súkromný sektor oddelené zhotovenie 

projektovej dokumentácie, realizáciu stavby a súvisiace činnosti. 

• Verejný sektor definuje svoje požiadavky na výstavbu väzenského zariadenia na základe vstupov 

(napr. definícia výkazu výmer atď.). 

• Údržba je zaisťovaná vlastnými silami verejného sektoru (samostatné verejné zákazky na 

nákupy príslušnej techniky, materiálu apod.) 

• Vlastníkom infraštruktúry je po celú dobu výstavby aj prevádzky štát. 

 

Konvenčný model predstavuje porovnateľnú bázu pre vyhodnotenie možnosti zaistenia predmetu 

projektu PPP modelom. 

4.1.2 PPP model 

PPP model, založený na plnohodnotnom zapojení súkromného sektora do rozvoja verejných služieb, pri 

vhodnom štruktúrovaní umožňuje dosiahnuť kvalitatívnu zmenu a úspory celoživotného cyklu.  

V PPP modeli Zadávateľ zaisťuje projektovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu väzenského zariadenia 

prostredníctvom Koncesionára, a to na základe uzavretej Koncesnej zmluvy. 

V Koncesnej zmluve Zadávateľ špecifikuje výkonové a kvalitatívne ukazovatele požadovaných služieb. 

Technicko-realizačné a prevádzkové otázky potom prenecháva v plnej kompetencií Koncesionára (pri 

dodržaní ostatných zmluvne definovaných požiadaviek).  

Jedným z rysov PPP modelu uvažovaného v rámci Projektu je to, že náklady na výstavbu infraštruktúry 

nesie Koncesionár, ktorý následne pri dodržaní zmluvne zakotvených výkonových a kvalitatívnych 

ukazovateľov dostáva od verejného sektoru platbu za dostupnosť dodanej infraštruktúry.  
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Rozdielny profil platieb verejného sektoru v prípade PPP modelu a Konvenčného modelu je očividný 

z nasledujúcej zjednodušenej schémy: 

 

Obrázok 2: Profil platieb verejného sektoru v prípade PPP modelu a Konvenčného modelu 

 

Zdroj: Analýza PwC 

Podstata PPP modelu pri naplnení podmienok Eurostatu (metodika ESA 2010) rovnako umožňuje 

klasifikovať investíciu do infraštruktúry verejnej služby mimo deficit rozpočtu a dlhu vládneho sektoru. 

Táto problematika je bližšie vysvetlená v kapitole 4.5. 

Logika PPP modelu v rámci projektu je nasledujúca: 

 

PPP model prípravy a realizácie projektu 

• Zadávateľ špecifikuje výkonové a kvalitatívne požiadavky na služby poskytované 

Koncesionárom v rámci Projektu. 

• Koncesionár naprojektuje a postaví infraštruktúru podľa zmluvne stanovených výkonových a 

kvalitatívnych požiadaviek Zadávateľa. 

• Koncesionár následne zabezpečuje údržbu a prevádzku infraštruktúry podľa zmluvne 

stanovených výkonových a kvalitatívnych požiadaviek Zadávateľa po dobu 20 rokov. 

• Koncesionár zaisťuje financovanie výstavby infraštruktúry v rámci Projektu. 

• Za účelom zníženia nákladov financovania a tým aj dosiahnutia úspory pre Zadávateľa možno 

uplatniť jednorazový kapitálový transfer, ktorý Zadávateľ po ukončení výstavby infraštruktúry 

vyplatí Koncesionárovi. Výška kapitálového transferu je závislá na víťaznej ponukovej cene. V 

prípade následného predraženia výstavby sa výška kapitálového transferu neupravuje a toto 

riziko je tak stále nesené Koncesionárom. 

• Zadávateľ za služby poskytnuté Koncesionárom po uvedení infraštruktúry do prevádzky platí 

platby za dostupnosť po dobu 20 rokov. V prípade nedodržania výkonových a kvalitatívnych 

požiadaviek Koncesionárom sú automaticky uplatnené zrážky na platby za dostupnosť. V 

prípade úplnej nedostupnosti na strane Koncesionára nebude platba za dostupnosť hradená 

vôbec. 

• Po ukončení koncesného obdobia je infraštruktúra spĺňajúca zmluvne stanovené kvalitatívne 

požiadavky prevedená späť k prevádzkovaniu verejným sektorom. 
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• Rovnako ako v Konvenčnom modeli, vlastníkom infraštruktúry je po celú dobu výstavby a 

prevádzky štát. 

• Zadávateľ po celú dobu účinnosti Koncesnej zmluvy poskytuje kontrolnú a monitorovaciu 

činnosť vo vzťahu k plneniu povinností Koncesionára. 

Medzi výhody realizácie projektov formou PPP modelu možno zaradiť: 

 Realizáciu Projektu v stanovenom časovom horizonte – Koncesionár dostane prvé 

platby až v okamihu zahájenia prevádzky väzenského zariadenia. Tým je Koncesionár motivovaný 

k realizácií výstavby na čas.  

 Verejný sektor nenesie riziko prípadného prekročenia rozpočtu. 

 Dosiahnutie a udržanie požadovanej kvality infraštruktúry a služieb súvisiacich 

s prevádzkou infraštruktúry po celú dobu zmluvného vzťahu - prevzatie rizika 

dostupnosti stimuluje Koncesionára ku kvalitným dodávkam Služieb. K plným platbám dochádza 

iba vtedy, ak sú Koncesionárom plne dodržané zmluvne stanovené kvalitatívne a výkonové 

ukazovatele jeho činnosti. 

 Zníženie nákladov na životný cyklus – synergie medzi procesmi technickej prípravy, 

výstavby, prevádzky a údržby umožňuje zlepšiť efektivitu a znižuje celkové náklady za celú dobu 

trvania Koncesnej zmluvy. 

 Vhodnejšie rozloženie rizík – faktický prenos rizika na ten subjekt, ktorý vie dané riziko 

lepšie riadiť, čím môže dosiahnuť zníženie nákladov spojených s riadením daných rizík. 

 Optimálne rozloženie kompetencií - Zadávateľ sa zaoberá monitorovacími a regulačnými 

činnosťami. Koncesionár sa zaoberá činnosťou podnikateľskou, tzn. zaistením financovania, 

výstavbou, prevádzkou a údržbou. 

 Príslušný projekt môže byť realizovaný formou PPP modelu aj vtedy, pokiaľ je 

dostupnosť potrebného objemu verejných zdrojov v danom čase obmedzená, alebo 

náklady na výstavbu v plnej miere nesie Koncesionár. Za služby poskytnuté Koncesionárom 

verejný sektor platí platby, ktoré sú rozložené na obdobie 20 rokov  

 Tým, že sa investujú súkromné finančné zdroje, je možné smerovať verejné investičné 

zdroje aj na iné priority. 

Medzi nevýhody realizácie projektov PPP modelom patrí: 

 Vyššia administratívna náročnosť prípravy a realizácie projektov, vyplývajúca 

predovšetkým z dlhodobého charakteru projektu a komplexnosti poskytovaných služieb 

(projektovanie, financovanie, výstavba a údržba) v rámci jedného zmluvného vzťahu. Túto 

nevýhodu možno čiastočne ošetriť využitím osvedčenej a trhom akceptovanej štandardnej 

dokumentácie k zadávaciemu procesu a k uzavretiu zmluvy. To významne prispeje nielen ku 

skráteniu a zníženiu náročnosti zadávacieho procesu, ale zároveň prispeje ku kredibilite a 

transparentnosti zadávacieho procesu pre všetky zúčastnené strany. 

 Vyššie náklady na financovanie než v prípade Konvenčného modelu. Táto nevýhoda je 

obvykle vyvážená efektívnejším riadením nákladov celoživotného cyklu Koncesionárom a 

vhodnejšou alokáciu projektových rizík medzi verejný a súkromný sektor.13 

 Relatívne nízka flexibilita vyplývajúca z dlhodobého zmluvného vzťahu. Toto súvisí s 

nutnosťou dlhodobého plánovania a stanovenia cieľov pre daný projekt a jeho dlhodobú životnú 

hodnotu tak, aby nebolo nutné revidovať základné princípy fungovania zmluvného vzťahu. Na 

druhej strane pri optimálnej zmluvnej štruktúre možno dosiahnuť v projekte čiastočných zmien 

tak, aby boli zohľadnené požiadavky Zadávateľa aj v priebehu prevádzkovania infraštruktúry 

Koncesionárom. 

                                                             
13 Kvantitatívne posúdenie výhodnosti oboch modelov je súčasťou tohoto dokumentu 



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou 
verejno – súkromného partnerstva 

83 
 

4.2 Právna analýza uskutočniteľnosti  

4.2.1 Zmluvné nastavenie majetkovoprávnych vzťahov, zákonné 
predpoklady pre nakladanie s majetkom štátu  

4.2.1.1 Popis analyzovanej oblasti 

Otázky zmluvného nastavenia majetkovoprávnych vzťahov a zákonných predpokladov pre nakladanie 
s majetkom štátu je v súvislosti s realizáciou Projektu potrebné posúdiť najmä z týchto základných 
hľadísk: 

(i) Ochrana záujmov štátu. Účelom Projektu a základným záujmom štátu v súvislosti s Projektom 

je zaistenie riadnej prevádzky ÚVTOS v súlade s príslušnými právnymi predpismi a efektívne 

využívanie majetku štátu v podobe súčasných pozemkov a stavebných objektov náležiacich k 

ústavu, ale aj využívanie novo vybudovaných budov. Projekt a koncesná zmluva preto musia 

garantovať naplnenie tohto základného účelu a súčasne stanoviť zmluvný rámec pre efektívne 

a zákonné nakladanie s majetkom štátu, ktorý bude v súvislosti s realizáciou Projektu 

využívaný. 

(ii) Záujmy veriteľov. Veritelia financujúci Projekt budú mať s vysokou pravdepodobnosťou záujem 

na zabezpečení svojich pohľadávok majetkom, ktorý bude využívaný v rámci Projektu. S touto 

otázkou tiež súvisí analýza možných rizík súvisiacich s úpadkom súkromného partnera.  

(iii) Zákonné predpoklady pre nakladanie s majetkom štátu. V súvislosti s realizáciou Projektu je 

potrebné analyzovať jednak všeobecné predpisy upravujúce nakladanie s majetkom štátu 

v prípade vzťahov vznikajúcich z koncesných zmlúv, ako aj špeciálnu právnu úpravu vzťahujúcu 

sa k problematike VTOS. 

4.2.1.2 Právny rámec 

 Zákon o správe majetku štátu 

 Exekučný poriadok 

 Zákon o konkurze 

4.2.1.3 Nakladanie s majetkom štátu 

Majetkom štátu v zmysle Zákona o správe majetku štátu sú veci vo vlastníctve SR vrátane finančných 
prostriedkov, pohľadávky a iné majetkové práva SR.  Správa majetku štátu je osobitne regulovaná nielen 
vo vzťahu k nadobúdaniu tohto majetku, ale aj k jeho nájmu, výpožičke a inému nakladaniu s ním. 

Vo vzťahu k verejno-súkromnému partnerstvu obsahuje Zákon o správe majetku štátu osobitnú právnu 
úpravu14 užívania majetku štátu Koncesionárom v rámci realizácie PPP projektov, čím je daný právny 
rámec pre nastavenie vzťahov týkajúcich sa majetku štátu v koncesných zmluvách.  

Všeobecne je možné v rámci zmluvného nastavenia koncesného projektu uvažovať o dvoch alternatívach 
vo vzťahu k majetku využívanému v rámci Projektu, a to: 

(i) vlastníctvo štátu a užívanie a správa tohto majetku súkromným partnerom 

(Koncesionárom), alebo 

(ii) vlastníctvo a užívanie majetku Koncesionárom. 

V tomto ohľade je podľa nášho názoru nevyhnutné zamerať sa na osobitnú právnu úpravu vzťahujúcu 
sa k postaveniu ZVJS a k VTOS, ktorá do veľkej miery determinuje možnosti pre nakladanie s majetkom 

                                                             
14  Hlava III „NAKLADANIE S MAJETKOM ŠTÁTU UŽÍVANÝM NA ÚČELY KONCESIE“ (§ 13c-13f) Zákona o správe majetku 
štátu, prijatá zákonom č. 510/2010 Z.z., s účinnosťou od 1.1.2011 
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štátu pre účely Projektu. Súčasná právna úprava totiž predpokladá vlastníctvo objektu slúžiaceho pre 
VTOS iba zo strany štátu. 

V súlade s § 5 ods. 1 ZVTOS je miestom výkonu trestu odňatia slobody ÚVTOS s minimálnym stupňom 
stráženia, stredným stupňom stráženia a maximálnym stupňom stráženia, ústav na výkon trestu odňatia 
slobody pre mladistvých a oddelenie na výkon trestu zriadené v ústave na výkon väzby, ako aj nemocnica 
pre obvinených a odsúdených. 

V súlade s definíciami obsiahnutými v § 49 ZoZVJS je „objektom zboru“ nehnuteľný majetok štátu v 
správe generálneho riaditeľstva alebo ústavu podľa osobitného predpisu (zákona o správe majetku 
štátu) a „chráneným objektom“ objekt generálneho riaditeľstva, objekt ústavu alebo objekt detenčného 
ústavu.  

Zo ZoZVJS teda implicitne vyplýva, že objekt, v ktorom je vykonávaný trest odňatia slobody je vo 
vlastníctve štátu a v správe ZVJS, čím sa možnosť zmluvného nastavenia Projektu ohľadom vlastníctva 
objektu väzenského zariadenia obmedzuje na vlastníctvo štátu a užívanie Koncesionárom na základe 
koncesnej zmluvy. 

Ako bolo vyššie uvedené, v Zákone o správe majetku štátu je všeobecne upravený spôsob nakladania 
s majetkom štátu, obsah užívania, nájom, výpožička, ochrana pred exekúciou, konkurzom a pod.  

Režim úpravy užívania majetku štátu v prípade PPP projektov je možné rozdeliť do dvoch skupín: 

1) Užívanie majetku štátu Koncesionárom na základe koncesnej zmluvy (zmluvné PPP)15 a 

2) Participácia správcu majetku štátu a Koncesionára na spoločnom podniku (inštitucionálne 

PPP)16. 

S ohľadom na osobitnú právnu úpravu väzenstva podľa nášho názoru v prípade realizácie Projektu 
prichádza do úvahy najmä aplikácia zmluvného PPP modelu a teda aj zodpovedajúca právna úprava.   

Zákon o správe majetku štátu v súvislosti s užívaním majetku štátu v rámci zmluvných PPP projektov 
stanovuje, že Koncesionár nie je správcom majetku štátu v zmysle tohto zákona17, a teda správcom 
majetku štátu zostáva, v konkrétnom prípade Projektu, ZVJS. 

Povinnosti Koncesionára a rozsah užívania koncesného majetku je daný predovšetkým koncesnou 
zmluvou, pričom Koncesionár je zo zákona povinný udržiavať koncesný majetok v riadnom stave, 
dodržiavať účel na ktorý je určený, zabezpečovať jeho údržbu a prevádzku, informovať správcu majetku 
štátu, zabezpečovať jeho ochranu a pod.  

Zákon o správe majetku štátu demonštratívnym spôsobom uvádza, čo môže byť obsahom užívania 
koncesného majetku: 

 vstup na nehnuteľný majetok štátu, 

 zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve štátu, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom 

stavby stane štát najneskôr v lehote podľa koncesnej zmluvy, 

 prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve štátu, 

 nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve štátu, 

 rekonštrukcia, prevádzka, údržba a oprava majetku štátu, 

                                                             
15 § 13c a nasl. Zákona o správe majetku štátu 

16 § 13f a nasl. Zákona o správe majetku štátu 

17 „Koncesný majetok je majetok štátu v správe správcu, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote 
dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej 
podľa osobitného predpisu [...]“. Osobitným predpisom sa v tomto prípade myslí ZVO. 
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 poskytovanie služieb alebo iné komerčné využitie, 

 prenechanie majetku štátu do nájmu, výpožičky alebo zriadenie zmluvného vecného bremena 

na majetok štátu v prospech tretej osoby, 

 nakladanie s majetkom štátu, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú 

zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov už nemôže 

slúžiť svojmu účelu alebo určeniu a pod. 

Citovaný zákon upravuje taktiež možnosť nakladania Koncesionára s koncesným majetkom voči tretím 

osobám, pričom ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, Koncesionár môže prenechať koncesný majetok 

do nájmu, výpožičky alebo zriadiť zmluvné vecné bremeno v prospech tretej osoby najviac na obdobie 

koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve. 

Rozsah nakladania s majetkom štátu, ktorý je teoreticky umožnený v Zákone o správe majetku štátu, je 

potrebné zohľadniť v koncesnej zmluve. Súčasne je potrebné zvážiť, aký rozsah nakladania s majetkom 

štátu bude potrebný pre výkon činností, ktoré by boli zverené v rámci realizácie Projektu 

Koncesionárovi. 

4.2.1.4 Zmluvné nastavenie majetkovoprávnych vzťahov 

S ohľadom na vyššie analyzovanú právnu úpravu vzťahujúcu sa k nakladaniu s majetkom štátu a jeho 
správou a vzhľadom k legislatívnej úprave VTOS, neumožňujúcou v súčasnej dobe prevádzku ústavu 
v objekte patriacom súkromnému subjektu, sa ako najvhodnejší variant zmluvného nastavenia projektu 
zdá model projektovania, výstavby, financovania, prevádzky a údržby (DBFO). 

Zmluvné nastavenie majetkovoprávnych vzťahov je v tomto prípade teda determinované najmä 
legislatívnou potrebou (i) zachovať vlastnícke právo štátu k nehnuteľnostiam a hnuteľnému majetku 
a (ii) upraviť právo užívania tohto majetku zo strany súkromného partnera tak, aby tento mohol riadne 
vykonávať činnosti zverené mu v rámci Projektu. 

Medzi zadávateľom a Koncesionárom tak bude uzavretá Koncesná zmluva, ktorej predmetom bude 
najmä: 

(i) Úprava vzťahov v rámci výstavby 
V Koncesnej zmluve budú upravené práva a povinnosti vyplývajúce z výstavby objektov, 

na základe ktorej dôjde k zhotoveniu stavieb, prípadne odstráneniu nepotrebných 

stavieb na pozemkoch ústavu. Všetky nehnuteľnosti (pozemky aj stavby) budú po celú 

dobu výstavby vo vlastníctve štátu. Keďže subjektom financujúcim výstavbu bude 

súkromný partner, do doby dokončenia výstavby nebudú zo strany zadávateľa prúdiť ku 

Koncesionárovi finančné prostriedky. Súčasne bude musieť Koncesionár zaistiť 

financovanie výstavby, pričom ale nie je možné koncesný majetok použiť ako zaistenie 

prípadného úveru. 

  

(ii) Úprava práva užívania majetku 

Právo užívania majetku Koncesionárom bude upravené v Koncesnej zmluve v súlade 

s podmienkami zákona o správe majetku štátu, pričom Koncesionár bude mať právo 

najmä na: vstup na nehnuteľný majetok štátu; zriadenie stavby na pozemku vo 

vlastníctve štátu; prekládku a odstránenie stavby vo vlastníctve štátu; právo užívať 

majetok (napr. prevádzka jedálne, prevádzka obchodu, prevádzka hospodárskych 

priestorov); a vzhľadom k povahe Koncesnej zmluvy aj právo na rekonštrukciu, 

prevádzku, údržbu a opravy majetku štátu. Predmetom Koncesnej zmluvy môže byť aj 

úprava využitia vyťaženého materiálu a úprava nakladania s majetkom, ktorý bude 

v priebehu trvania Koncesnej zmluvy vyradený ako nepotrebný. 
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(iii) Úprava práv a povinností pri poskytovaní koncesovaných služieb 

Táto úprava sa síce primárne nebude týkať majetkovoprávnych vzťahov k majetku štátu, 

bude však nutné upraviť rozsah nadobúdania majetku pre potreby výkonu služieb, 

pokiaľ by tento mal byť nadobúdaný do vlastníctva štátu. 

4.2.1.5 Zabezpečenie veriteľov a riziko úpadku 

V súvislosti s realizáciou Projektu je tiež potrebné zvážiť možnosti zabezpečenia veriteľov financujúcich 
Projekt a riziká viažuce sa na prípadný úpadok Koncesionára. 

Odpoveď na možnosť zabezpečenia veriteľov prostredníctvom projektového majetku poskytuje Zákon 
o správe majetku štátu, ktorý výslovne zakazuje Koncesionárovi použiť koncesný majetok na 
zabezpečenie svojich záväzkov alebo záväzkov tretej osoby, alebo tento previesť do vlastníctva iných 
osôb. Zabezpečenie záväzkov Koncesionára nehnuteľným majetkom štátu je teda vylúčené. 

Vzhľadom k osobitnej  úprave väzenstva, ktorá nepredpokladá vlastníctvo koncesného majetku 
Koncesionárom máme za to, že nie je významné riziko exekúcie tohto koncesného majetku, keďže 
vlastníctvo štátu vo vzťahu k majetku zostáva zachované aj v prípade, že tento bude spravovaný 
Koncesionárom. 

Majetok štátu je totiž chránený Zákonom o konkurze, podľa ktorého sa tento zákon “nevzťahuje na 
usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorým je štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna 
príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok, rozpočtová organizácia a 
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku alebo iná 
osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát”18. 

Nie všetok majetok štátu však má exekučnú imunitu podľa Exekučného poriadku, čo vyplýva najmä 
z judikatúry19, pričom majetok štátu môže podliehať tzv. absolútnej alebo relatívnej exekučnej imunite.  

Nehnuteľnosti v správe správcu podľa Zákona o správe majetku štátu majú absolútnu imunitu. Ako bolo 
uvedené vyššie, správcom majetku štátu v prípade užívania koncesného majetku Koncesionárom ostáva 
ZVJS, a teda sa na tento vzťahuje absolútna exekučná imunita. 

Preto by úpadok súkromného partnera nemal mať žiaden zásadný vplyv na majetok vo 
vlastníctve štátu, či už nehnuteľný alebo hnuteľný, keďže sa Zákon o konkurze 
nevzťahuje na usporiadanie majetkových pomerov štátu.  

4.2.2 Revízia existujúcich majetkovoprávnych vzťahov 

4.2.2.1 Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam 

Na základe poskytnutých podkladov boli identifikované pozemky a stavby (budovy) nachádzajúce sa na 
území, kde má byť Projekt realizovaný, a ktorých sa teda bude prípadná realizácia Projektu dotýkať. 

Nehnuteľnosti v areáli ústavu pre VTOS 

V tabuľke nižšie sú uvedené jednotlivé parcely a budovy spolu s informáciou o vlastníckom práve 
a nadobúdacom titule. Všetky nižšie popísané nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci: Rimavská Sobota, 
okres: Rimavská Sobota, katastrálne územie: Rimavská Sobota. 

 

 

                                                             
18 Viď § 2 Zákona o konkurze. 

19 Viď Nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 111/2011 zo 4. júla 2012. 
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Tabuľka 38: Analýza parciel, nehnuteľností a vlastníckych práv v areáli väzenského zariadenia 

Číslo 

parcely 
Vlastník / Správca Právo k pozemku získané na základe: 

Číslo listu 

vlastníctva 

3814 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3809 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3807 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/20 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/22 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/23 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/24 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/25 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/26 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/27 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/28 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 
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Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

3803/29 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/32 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/33 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/34 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/35 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/36 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/37 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/38 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/39 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/40 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/41 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 
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Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

3803/42 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/44 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/45 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/46 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/47 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/48 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/49 Slovenská republika / Generálne 

riaditeľstvo Zboru väzenskej a 

justičnej stráže, Šagátova 1, 

Bratislava 1, PSČ 821 08, 

Slovenská republika 

(explicitne vylúčené zo zmluvy NVÚ-53/01-99) 

Záznam o prevode správy majetku Z 323/2001 - 

216/2001 

3339 

3803/50 Slovenská republika / Generálne 

riaditeľstvo Zboru väzenskej a 

justičnej stráže, Šagátova 1, 

Bratislava 1, PSČ 821 08, 

Slovenská republika 

(explicitne vylúčené zo zmluvy NVÚ-53/01-99) 

Záznam o prevode správy majetku Z 323/2001 - 

216/2001 

3339 

3803/51 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/52 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 
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3803/53 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/54 Slovenská republika / Generálne 

riaditeľstvo Zboru väzenskej a 

justičnej stráže, Šagátova 1, 

Bratislava 1, PSČ 821 08, 

Slovenská republika 

(explicitne vylúčené zo zmluvy NVÚ-53/01-99) 

Záznam o prevode správy majetku Z 323/2001 - 

216/2001 

3339 

3803/55 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/56 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/57 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, 

Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 

937 17, Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3803/58 Slovenská republika / Generálne 

riaditeľstvo Zboru väzenskej a 

justičnej stráže, Šagátova 1, 

Bratislava 1, PSČ 821 08, 

Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3339 

3803/81 Slovenská republika / Generálne 

riaditeľstvo Zboru väzenskej a 

justičnej stráže, Šagátova 1, 

Bratislava 1, PSČ 821 08, 

Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3339 

3803/82 Slovenská republika / Generálne 

riaditeľstvo Zboru väzenskej a 

justičnej stráže, Šagátova 1, 

Bratislava 1, PSČ 821 08, 

Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3339 

3803/83 Slovenská republika / Generálne 

riaditeľstvo Zboru väzenskej a 

justičnej stráže, Šagátova 1, 

Bratislava 1, PSČ 821 08, 

Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3339 

3803/84 Slovenská republika / Generálne 

riaditeľstvo Zboru väzenskej a 

justičnej stráže, Šagátova 1, 

Bratislava 1, PSČ 821 08, 

Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3339 
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3803/85 Slovenská republika / Generálne 

riaditeľstvo Zboru väzenskej a 

justičnej stráže, Šagátova 1, 

Bratislava 1, PSČ 821 08, 

Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3339 

3803/86 Slovenská republika / Generálne 

riaditeľstvo Zboru väzenskej a 

justičnej stráže, Šagátova 1, 

Bratislava 1, PSČ 821 08, 

Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3339 

3803/87 Slovenská republika / Generálne 

riaditeľstvo Zboru väzenskej a 

justičnej stráže, Šagátova 1, 

Bratislava 1, PSČ 821 08, 

Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3339 

3803/100 Slovenská republika / Generálne 

riaditeľstvo Zboru väzenskej a 

justičnej stráže, Šagátova 1, 

Bratislava 1, PSČ 821 08, 

Slovenská republika 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy majetku 

štátu z dňa 27. 1. 1999 

3339 

Zdroj: GR ZVJS, analýza PwC 

 

Nehnuteľnosti v areáli bitúnku 

V tabuľke nižšie sú uvedené jednotlivé parcely a budovy, spolu s informáciou o vlastníckom práve 
a nadobúdacom titule. 

Tabuľka 39: Analýza parciel, nehnuteľností a vlastníckych práv v areáli bitúnku 

Číslo 
parcely 

Vlastník / Správca 
Právo k pozemku získané na 
základe: 

Číslo listu 
vlastníctva 

3785/4 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, Veľký 

Dvor 12, Želiezovce, PSČ 937 17, SR 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy 

majetku štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3785/2 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, Veľký 

Dvor 12, Želiezovce, PSČ 937 17, SR 

Kúpna zmluva s TAURIS a.s. z dňa 1. 12. 1999 3419 

3785/3 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, Veľký 

Dvor 12, Želiezovce, PSČ 937 17, SR 

Kúpna zmluva s TAURIS a.s. z dňa 1. 12. 1999 3419 

3785/51 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, Veľký 

Dvor 12, Želiezovce, PSČ 937 17, SR 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy 

majetku štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3785/52 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, Veľký 

Dvor 12, Želiezovce, PSČ 937 17, SR 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy 

majetku štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 
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3785/53 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, Veľký 

Dvor 12, Želiezovce, PSČ 937 17, SR 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy 

majetku štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3785/54 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, Veľký 

Dvor 12, Želiezovce, PSČ 937 17, SR 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy 

majetku štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

3785/55 Slovenská republika / Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody, Veľký 

Dvor 12, Želiezovce, PSČ 937 17, SR 

Zmluva č. NVÚ-53/01-99 o prevode správy 

majetku štátu z dňa 27. 1. 1999 

3419 

Zdroj: GR ZVJS, analýza PwC 

Na základe informácií dostupných z verejných zdrojov a získaných od ZVJS bolo overené, že všetky 

dotknuté pozemky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Ústavu na výkon trestu odňatia 

slobody Želiezovce, prípadne GR ZVJS, a že na žiadnom z dotknutých pozemkov neviaznu žiadne ťarchy 

s výnimkou nasledujúcich parciel: 

1. GR ZVJS je správcom majetku štátu – pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Rimavská Sobota, 

zapísaných na LV č. 3339, parc. č. 3803/43, parc. č. 3803/88-98. Generálne riaditeľstvo nemá 

v správe a evidencii objekt Hospodárska budova bez súp. čísla, ktorá sa nachádza na vyššie 

uvedených parcelách. Stavba je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, vedená na LV 

č. 138. 

2. Parcely č, 3803/88 až 3803/98 vznikli rozdelením parciel vrátane parciel č. 3803/43. 

Rozdelenie inicioval a zabezpečoval podľa dostupných informácií Slovenský pozemkový fond, 

pracovisko Rimavská Sobota približne v roku 2000. 

3. GR ZVJS má z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania záujem o odkúpenie stavby od 

Slovenského pozemkového fondu. 

Súčasne boli overené nadobúdacie tituly k jednotlivým dotknutým nehnuteľnostiam, pričom bolo 

zistené, že s vyššie uvedenou výnimkou boli nehnuteľnosti riadne nadobudnuté štátom, resp. správcom 

majetku štátu, ktorým je v súlade s právnym poriadkom Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký 

Dvor 12, Želiezovce, PSČ 937 17, SR, resp. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, 

Šagátova 1, Bratislava 1, PSČ 821 08, SR 

4.2.2.2 Dlhodobé zmluvné vzťahy 

V rámci posúdenia majetkovoprávnych vzťahov je potrebné tiež zaoberať sa dlhodobými zmluvnými 

záväzkami, ktoré by mali pretrvať aj po realizácii Projektu. 

Nájomné zmluvy k služobným bytom 

Z dostupných podkladov vyplýva, že v objekte č. 28 na ul. Potravinárska, súpisné číslo: 1772, parc. číslo: 

3785/10, katastrálne územie: Rimavská Sobota, obec: Rimavská Sobota, okres: Rimavská Sobota sa 

nachádza 13 bytových jednotiek využívaných ako služobné byty pre príslušníkov ZVJS, Policajného 

zboru SR, alebo okresnej prokuratúry Rimavská Sobota.  

K šiestim z uvedených bytov sú uzavreté nájomné zmluvy na dobu určitú do 31.12.2017. K dvom 

z uvedených bytov sú uzavreté nájomné zmluvy na dobu neurčitú. Prenajímateľom je Ústav na výkon 

trestu odňatia slobody, Veľký Dvor 12, Želiezovce, PSČ 937 01, SR. 

S ohľadom na realizáciu Projektu je nutné posúdiť možnosť predčasného ukončenia týchto zmluvných 

vzťahov pre prípad, že by v rámci realizácie Projektu malo dôjsť k znemožneniu ich užívania. 
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Súčasťou dodaných podkladov je nájomná zmluva č. ÚVTOS-63-2/32-2014 (na dobu určitú) a nájomné 

zmluvy na dobu určitú č. ÚVTOS-34-11/32-2016, č. ÚVTOS-34-15/32-2016, č. ÚVTOS-34-13/32-2016, 

č. ÚVTOS-34-14/32-2016, č. ÚVTOS-34-12/32-2016 a č. ÚVTOS-34-10/32-2016, ktoré boli uzatvorené 

za rovnakých podmienok. Ďalej je súčasťou dodaných podkladov nájomná zmluva ÚVTOS-55-52/11-

2011 (na dobu neurčitú). Ak vyjdeme z predpokladu, že zmluvy na dobu neurčitú boli uzatvorené za 

rovnakých podmienok, je možné učiniť vo vzťahu k možnosti ich ukončenia nasledujúce závery: 

 Nájomný vzťah zo zmlúv uzavretých na dobu určitú končí: 

o uplynutím doby, tzn. 31.12.2017; 

o písomnou dohodou zmluvných strán; 

o uplynutím výpovednej lehoty troch mesiacov, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede. Výpoveď zo strany prenajímateľa môže byť daná 

z dôvodov uvedených v § 711 občianskeho zákonníku.  

 

 Nájomný vzťah zo zmlúv uzavretých na dobu neurčitú končí: 

o písomnou dohodou zmluvných strán; 

o uplynutím výpovednej lehoty troch mesiacov, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede. Výpoveď zo strany prenajímateľa môže byť daná 

z dôvodov uvedených v § 711 občianskeho zákonníku; 

o uplynutím trojmesačnej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol s nájomcom ukončený služobný pomer 

príslušníka ZVJS. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov 

V súlade s § 67b ZoZVJS je medzi Ústavom pre výkon trestu odňatia slobody a nájomcom, Elena 

Molnárová EKA, uzavretá zmluva o nájme nebytového priestoru, v ktorom je prevádzkovaná väzenská 

predajňa v Otvorenom oddelení Sabová. 

Zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31. 12. 2021. 

Dôvodmi pre ukončenie zmluvy sú: 

 uplynutie doby; 

 písomná dohoda zmluvných strán; 

 písomná výpoveď ktorejkoľvek zmluvnej strany aj pred uplynutím dojednanej doby nájmu bez 

udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou; 

 okamžité odstúpenie z dôvodu podstatného porušenia zmluvných podmienok. 

Poskytnuté dotácie vzťahujúce sa k objektu 

Z dostupných podkladov je zrejmé, že Ústavu pre výkon trestu odňatia slobody boli poskytnuté 

nasledujúce dotácie a nenávratné príspevky: 

 Dotácia Environmentálneho fondu na akciu „Solárny systém na bitúnku v Otvorenom oddelení 

Sabová vo výške 2.200.000,- Sk na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 59269 08U02 

o dotácia je podmienená splnením v zmluve uvedených podmienok;  

o z dostupných podkladov nie je zrejmé, či boli podmienky splnené, avšak s ohľadom na 

dobu, ktorá uplynula od uzavretia zmluvy máme za to, že projekt už bol vyhodnotený 

a nárok na prípadné vrátenie dotácie by nemal byť daný.  

 Dotácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry: 

o v podobe jednotnej platby na plochu vo výške 

 42.893,65 EUR v roku 2013 

 47.381,28 EUR v roku 2014 
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 28.401,15 EUR v roku 2015 

o poskytnutie podpory na veľké dobytčie jednotky vo výške 

 447,30 EUR v roku 2014 

 293,48 EUR v roku 2015 

 235,69 EUR v roku 2016 

o v podobe úhrady finančnej disciplíny vo výške 

 991,58 EUR v roku 2014 

 547,13 EUR v roku 2015 

o v podobe platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné 

prostredie vo výške 15.174,71 EUR v roku 2015 

o v podobe platby na chov bahníc, jariek a kôz vo výške 15.174,71 EUR v roku 2015 

o v podobe mimoriadnej pomoci pre poľnohospodárov v sektoroch mlieka a bravčového 

masa vo výške 2.452,76 EUR v roku 2015 

o poskytnutie týchto dotácií je jednorazové a nie je potrebné splnenie ďalších podmienok 

alebo udržateľnosti. 

4.2.3 Stavebno-právne aspekty 

4.2.3.1 Územné plánovanie a územné rozhodnutie 

Na základe dostupných podkladov a verejných zdrojov je možné konštatovať, že Projekt je navrhnutý 

v súlade s požiadavkami na územné plánovanie a v súlade s územným plánom mesta Rimavská Sobota, 

v ktorého katastrálnom území má byť Projekt realizovaný (Územný plán mesta Rimavská Sobota, 

schválený uzn. č. 119/2003-MsZ, zo dňa 9.12.2003 v súlade so súhlasným stanoviskom Krajského úradu 

v Banskej Bystrici podľa § 25 ods. 2 citovaného zákona k predmetnému návrhu č. 2003/09810 zo dňa 

24.11.2003. Jeho zmeny sú z r. 2007, 2008 a 2009. Územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa 

je Územný plán vyššieho územného celku Banskobystrický kraj, schválený uznesením vlády SR č. 394 z 

9.6.1998, ktorého záväzná časť bola vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z. 

v znení neskorších predpisov.). 

Z dostupných podkladov vyplýva, že dosiaľ nebolo vydané územné rozhodnutie v súvislosti s realizáciou 

Projektu. 

4.2.3.2 Vojenský brod 

Na základe dostupných informácií sa v susedstve areálu nachádza vojenský brod cez rieku Rimava. 

Riečne brody sú vodnými stavbami v zmysle § 52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

v znení neskorších predpisov. V súlade s § 2 ods. 7 zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, spravuje majetok štátu, ktorý je v užívaní 

ozbrojených síl, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. 

V prípade prestavby, premiestenia, likvidácie apod. tejto vodnej stavby bude teda potrebný súhlas 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Pre zmeny vodnej stavby je potrebné povolenie podľa § 26 

ods. 1 vodného zákona. Toto povolenie vydáva orgán štátnej vodnej správy, ktorým je podľa § 61 písm. 

c) vodného zákona Obvodný úrad životného prostredia. Súčasne je potrebné požiadať o vyjadrenie podľa 

§ 28 vodného zákona, ktoré vydáva orgán štátnej vodnej správy, ktorým bude podľa § 60 ods. 1 písm. c) 

Krajský úrad životného prostredia. Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas podľa § 28 ods. 3 

vodného zákona. 

Povolenie podľa § 26 ods. 3 vodného zákona má rovnaký účinok ako stavebné povolenie podľa 

stavebného zákona, pričom orgán štátnej vodnej správy má v tomto prípade pôsobnosť stavebného 

úradu.  
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4.2.3.3 Čistiareň odpadových vôd 

Rozhodnutím obvodného úradu životného prostredia Rimavská Sobota č. 2009/00194- ŠVS/Dm bolo 

vydané stavebné povolenie pre stavbu „Koreňová čistiareň odpadových vôd v otvorenom oddelení 

Sabová“ na pozemkoch parc. č. KN-C 3803/1 a KN-C 3803/34. Platnosť stavebného povolenia bola 

rozhodnutím Okresného úradu Rimavská Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie zo dňa 18. 

7. 2016, predĺžená do 31. 8. 2018. 

Posúdenie stavebno-technického stavu existujúcej infraštruktúry a prípadne podmienok 

jej odstránenia 

V súčasnej dobe sú podľa dostupných informácií objekty využívané v súlade s vydanými kolaudačnými 

rozhodnutiami. 

V rámci realizácie Projektu sa predpokladá asanácia niektorých objektov, a to: 

 objektov, ktoré fyzicky prekážajú plánovanej výstavbe 

o  skladové haly a ošipáreň v severovýchodnej časti areálu a jedáleň v nástupnej časti; 

 objektov, ktoré by pri novej prevádzke mohli znamenať bezpečnostný a hygienický problém 

o  štvorica menších ošipární a veľké ošipárne a ubytovací objekt v centrálnej časti areálu; 

 objektov, ktoré sú po technickej dobe životnosti 

o  koniareň, silážne jamy v západnej časti, oplotenie atď. 

V prípade odstraňovania stavieb podliehajúcich stavebnému povoleniu (ošipárne, obytné budovy, 

koniareň) bude potrebné získanie povolenia príslušného stavebného úradu.20 

Posúdenie ďalších aspektov ovplyvňujúcich výstavbu 

 Vplyv realizácie Projektu na životné prostredie 

o V rámci Projektu bude spracovaná štúdia vplyvov na životné prostredie v zmysle Zákona 

EIA, viď kapitolu 4.3.5 tejto Štúdie. 

 Otázky týkajúce sa pamiatkovej ochrany 

o V areáli sa nenachádzajú pamiatkovo chránené objekty. 

 Otázky ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

o  v rámci Projektu nedôjde k vyňatiu pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

4.2.3.4 Prístup k objektu 

Podľa dostupných podkladov je prístup k objektu Ústavu pre výkon trestu odňatia slobody zaistený 

prístupovou komunikáciou v správe GR ZVJS a odbočkou priamo zo štátnej cesty Rimavská Sobota – 

Rimavské Janovce, ktorá je v súčasnej dobe riadne využívaná. 

4.2.3.5 Posúdenie vplyvu účastníkov územného a stavebného konania 

V rámci územného konania21 môžu byť účastníkmi konania: 

 obec (mesto Rimavská Sobota); 

 vlastníci pozemkov (štát, resp. GR ZVJS, Slovenský pozemkový fond, pokiaľ nedôjde 

k vysporiadaniu vlastníctva k dotknutým parcelám [viď vyššie]); 

 vlastníci susedných pozemkov (viď tabuľka nižšie); 

                                                             
20 Podľa § 121 ods. 2 písm. c) stavebného zákona je stavebným úradom v tomto prípade MS SR. 

21 § 34 územného konania. 
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 ten, komu toto postavenie vyplýva zo zvláštneho právneho predpisu22 (viď nižšie). 

V rámci stavebného konania23 môžu byť účastníkmi konania: 

 stavebník (GR ZVJS); 

 vlastník pozemku (štát, resp. GR ZVJS, Slovenský pozemkový fond, pokiaľ nedôjde 

k vysporiadaniu vlastníctva k dotknutým parcelám [viď vyššie]) 

 stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba (Koncesionár); 

 vlastníci susedných pozemkov (viď tabuľka nižšie); 

 projektant v časti týkajúcej sa projektu; 

 ten, komu toto postavenie vyplýva zo zvláštneho právneho predpisu (viď nižšie) 

Konkrétne účastníkmi územného/stavebného konania môžu teoreticky byť: 

 Obec Rimavská Sobota; 

 GR ZVJS, Slovenský pozemkový fond; 

 Koncesionár (ako stavebník, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba); 

 projektant v časti týkajúcej sa projektu; 

 zainteresovaná verejnosť podľa Zákona EIA, ktorou môže byť akákoľvek: 

o fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá podá písomné 

stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3 Zákona EIA, z ktorého 

vyplýva jej záujem na rozhodnutí; 

o občianska iniciatíva ktorá podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo 

podľa § 35 ods. 3 Zákona EIA; 

o občianske združenie založené za účelom ochrany životného prostredia ktorá podá 

písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3 Zákona EIA; 

alebo 

o mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia, ktorá podá 

písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3 Zákona EIA 

o vlastníci susedných pozemkov, ktorými sú vo vzťahu k jednotlivým susediacim 

parcelám: 

Tabuľka 40: Prehľad vlastníkov susedných pozemkov 

Číslo parcely Vlastník 

3785/5; 3785/40; 3785/14; 3785/36; 3785/13 EKVIA s r.o., Priemyselná 11, Nitra, PSČ 949 05, 
SR 

  1157/11 TAURIS a.s., Potravinárska 6, Rimavská Sobota, 
PSČ 979 01, SR 

3784/14; 3784/3 Mäspoma spol. s r.o., T. G. Masaryka 8, Zvolen, 
PSČ 960 01, SR 

3784/9; 3786/9; 3786/8; 3786/1; 4140/3; 
3785/22 

Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 
Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR 

3786/5; 3786/6; 3786/7 SPP - distribúcia. a.s., Mlynské Nivy 44/b, 
Bratislava, PSČ 825 11, SR 

                                                             
22 § 24 – 27 Zákona EIA. 

23 § 59 stavebného zákona. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-24#f6430708
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-24#f6430780
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-24#f6430802
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-24#f6430708
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-24#f6430780
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-24#f6430802
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-24#f6430708
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-24#f6430780
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-24#f6430802
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-24#f6430708
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-24#f6430780
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-24#f6430802
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3785/41; 3785/44 best AUTOMAX, s.r.o., Školská 4699/40, 
Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR 

4140/1; 4141/1 Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie 
SNP 23, Banská Bystrica, PSČ 974 01, SR 

3778/27; 3778/26; 3778/25; 3778/28; 3778/21; 
3778/22; 3778/24 

Kollarik´s a.s., Ďatelinova 10, Bratislava, PSČ 
821 01, SR 

3820; 3818; 3803/17; 3803/74; 3803/73; 
3813/2; 3813/1; 3803/16; 3803/14; 

3801/1; 3803/5; 3803/6; 3803/99; 3803/7; 
3803/72; 3803/71; 3803/70; 3803/9; 3803/8; 

3803/4; 3803/69; 3803/68; 3803/67; 3803/64; 
3803/65; 3803/66; 3803/63; 3803/60; 

3803/62 

Slovenská republika / Slovenský pozemkový 
fond 

4187/1; Slovenská republika / Železnice Slovenskej 
republiky 

3803/11; 3803/10; 3803/3 Zsámbok Ladislav r. Kankuja a Zlata 
Zsámboková r. Zsámboková, Rožňavská 847/1, 
Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR 

3803/12; 3803/13; 3803/2 Ťažký Ján a Jolana Ťažká r. Bohoóvá, 979 01, 
Rimavská Sobota - Sabová, č. 15, SR 

3797/19; 3797/20; 3797/21; 3797/22;  Pál Štefan r. Pál, 979 01, Rimavská Sobota - 
Sabová, č. 25, SR (3/4 podiel), 

Lakatosová Alžbeta r. Pálová, Rožňavská 856/8, 
Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR (1/4 podiel) 

3797/17; 3797/16 Škorňa Pavel, Sabová 24, Rimavská Sobota, PSČ 
979 01, SR (1/3 podiel),  Škorňa Pavel a Božena 

Škorňová, Sabová 24, Rimavská Sobota, PSČ 
979 01, SR (2/3 podiel) 

3797/15; 3797/14 Krkoška Imrich r. Krkoška, Sabová 23, 
Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR 1/2 

Krkošková Anna r. Petrincová, Sabová 23, 
Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR 1/2 

Zdroj: GR ZVJS, analýza PwC 

4.2.4 Právne aspekty prevádzky väzenského zariadenia súkromným 

subjektom 

4.2.4.1 Popis analyzovanej oblasti 

V rámci tejto kapitoly Štúdie uskutočniteľnosti projektu PPP väzenia Rimavská Sobota bude spracovaná 

analýza vzťahujúca sa k aspektom Projektu upraveným zvláštnymi zákonnými a podzákonnými 

predpismi v oblasti trestnoprávnej, najmä v oblasti VTOS, výkonu činností súvisiacich s prevádzkou 
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ÚVTOS a zamestnávania odsúdených. Predmetom  tejto analýzy je hlavne identifikovanie oblastí, ktoré 

môžu byť v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva vykonávané súkromným subjektom. 

4.2.4.2 Právny rámec 

Predpismi upravujúcimi oblasť VTOS v Slovenskej republike sú najmä: 

 ZVTOS; 

 ZoZVJS; 

 Trestný poriadok; 

 Vyhláška; 

 ZP; 

 RGR. 

4.2.4.3 Analýza špecifík prevádzky väzenského zariadenia súkromným partnerom 

V súlade s § 5 ods. 1 ZVTOS je miestom výkonu trestu odňatia slobody ÚVTOS s minimálnym stupňom 

stráženia, stredným stupňom stráženia a maximálnym stupňom stráženia, ústav na výkon trestu odňatia 

slobody pre mladistvých a oddelenie na výkon trestu zriadené v ústave na výkon väzby (ďalej len 

„ústav“), ako aj nemocnica pre obvinených a odsúdených (ďalej len „nemocnica“). 

Ústav ako taký je v súlade s § 2 ZoZVJS organizačnou súčasťou ZVJS, a to spolu s GR ZVJS. 

Ústavy sú rozpočtovými organizáciami štátu v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom ich 

zriaďovateľ, ktorým je MS SR, určí majetok štátu, ktorý majú ústavy v správe. Možnosť, aby ústav 

vykonával svoje zákonom stanovené činnosti a svoju pôsobnosť v objekte, ktorý nie je vo vlastníctve 

štátu, nie je výslovne upravená. 

Rovnako nie je výslovne upravená ani možnosť zveriť činnosti súvisiace so správou objektu, v ktorom je 

vykonávaný trest odňatia slobody, subjektu odlišnému od ústavu, resp. od ZVJS. V súlade s definíciami 

obsiahnutými v § 49 ZoZVJS je objektom ZVJS nehnuteľný majetok štátu v správe generálneho 

riaditeľstva alebo ústavu podľa osobitného predpisu (zákona o správe majetku štátu) a chráneným 

objektom objekt generálneho riaditeľstva, objekt ústavu alebo objekt detenčného ústavu. Z týchto 

definícií teda implicitne vyplýva, že právna úprava predpokladá vlastníctvo objektu, v ktorom je 

vykonávaný trest odňatia slobody, štátom. 

V tomto ohľade je potrebné pri posúdení, či konkrétne činnosti a povinnosti zverené ZVJS môžu byť 

vykonávané súkromnými subjektmi, brať zreteľ najmä na ústavne zakotvenú zásadu enumeratívnosti 

verejnoprávnych pretenzií (viď čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky), podľa ktorej orgány verejnej 

moci nemôžu vykonávať činnosti, ktoré im nie sú výslovne stanovené zákonom alebo na základe zákona. 

Týmto je teda najmä obmedzená možnosť zveriť niektoré z činností, ktoré sú výslovné zverené ZVJS, 

tretím osobám. 

Súčasne je potrebné v oblasti väzenstva brať zreteľ na ústavnoprávne zakotvenie základných ľudských 

práv a slobôd, najmä práva na slobodu pohybu, ktoré môžu byť obmedzené len verejnou mocou v súlade 

so zákonom, pričom je vylúčené, aby boli s týmto súvisiace oprávnenia verejnej moci zverené 

súkromným subjektom. 

ZoZVJS obsahuje v § 4 vymedzenie pôsobnosti a úloh ZVJS. Na základe vyššie uvedeného je bez ďalšieho 

možné povedať, že činnosti súvisiace so zásahmi do základných práv a slobôd odsúdených bude môcť 
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vykonávať iba ZVJS. Ďalej, činnosti ZVJS, u ktorých je to výslovne v ZoZVJS umožnené, bude môcť ZVJS 

zveriť súkromnému subjektu. 

Pri absencii výslovného zákonného zmocnenia pre zverenie úloh ZVJS súkromným subjektom je však 

otázne, či činnosti, ktoré nezasahujú do základných práv a slobôd odsúdených a súčasne sú zverené 

ZVJS zákonom, môžu byť prenesené na súkromný subjekt. Pokiaľ však budeme rešpektovať vyššie 

uvedené predpisy, je potrebné v každom konkrétnom prípade dôsledne posúdiť, či daná činnosť môže 

byť prenesená na súkromný subjekt.  

Vhodnou legislatívnou zmenou by však bolo možné tieto obmedzenia eliminovať, čo by umožňovalo 

flexibilnejšie vymedzenie jednotlivých činností a ich prenesenie na súkromný subjekt24. 

Podrobná analýza rozdelenia individuálnych aspektov prevádzky väzenského zariadenia medzi 

súkromným partnerom a verejným sektorom je uvedená ďalej:

                                                             
24 Takou legislatívnou úpravou by mohlo byť včlenenie ustanovenia obdobného napr. v českej právnej úprave § 13 zákona č. 
169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie výslovne umožňuje prevádzkovanie 
zariadenia na VTOS v objekte, ktorý nie je vo vlastníctve štátu a je spravovaný súkromným subjektom. 
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Tabuľka 41: Rozdelenie individuálnych aspektov prevádzky väzenského zariadenia medzi súkromným partnerom a verejným sektorom 

ČINNOSŤ PRÁVNE PREDPISY ZÁVER 

ZJEDNODUŠENÝ 
ZÁVER 

(môže vykonávať 
súkromný partner? 

ÁNO/NIE) 

 

ČINNOSTI V RÁMCI DOZORU A DOHĽADU PRI VÝKONE TRESTU 

 

Príprava a budovanie 
zabezpečenia ústavu 
(objektu) 

Táto oblasť nie je výslovne 

zákonom upravená a nejedná sa 

o povinnosť zverenú ZVJS v 

ZoZVJS.  

Samotné stavebné činnosti a vybudovanie zabezpečenie ústavu 

(objektu) môže vykonávať súkromný subjekt. 
ÁNO 

Priamy (osobný) dozor nad 
odsúdenými a stráženie 
vrátane bezprostredného 
prenasledovania osôb na 
úteku 

§ 6 ods. 1  ZVTOS: 

§ 4 ods. 1 písm. c), d) ZoZVJS 

V súlade s § 6 ods. 1 ZVTOS stráženie, dozor, dohľad a 

zaobchádzanie s odsúdenými a podmienky VTOS zabezpečuje 

ZVJS, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

Zvláštnym zákonom, tzn. ZoZVJS je upravená pôsobnosť ZVJS vo 

vzťahu k odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody.   

Jedná sa o priamy kontakt s odsúdenými, pri ktorom môže dôjsť 

k zásahu do základných práv a slobôd, a teda tieto činnosti musí 

vykonávať ZVJS. 

NIE 

Ozbrojená ochrana 
objektov 

§ 4 a 31 ZoZVJS V rámci ochrany objektu ústavu môže dochádzať k situáciám, kedy je 

nevyhnutné použitie donucovacích prostriedkov na predchádzanie, 

zamedzenie alebo odstránenie protiprávneho konania odsúdených, 

pričom nie je možné dostatočne zreteľne oddeliť činnosti vzťahujúce sa 

NIE 
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výhradne k ochrane objektu od činností vzťahujúcich sa k zamedzeniu 

protiprávneho konaniu odsúdených. 

V prípade ochrany objektu ústavu sa bude jednať o priamy kontakt 

s odsúdenými, pri ktorom môže dôjsť k zásahu do základných práv 

a slobôd, a teda tieto činnosti musí vykonávať ZVJS, do ktorého 

pôsobnosti tieto činnosti spadajú. 

Príjem a prepúšťanie 
odsúdených 

§ 4 ods. 1 písm. a) ZoZVJS, 

§ 7 ZVTOS 

V rámci procesu prijímania odsúdených k VTOS je v súlade s § 7 

ZVTOS overovaná totožnosť odsúdených a súčasne je odsúdený 

povinný sa podrobiť osobnej prehliadke, zdravotnej prehliadke, 

hygienickým, protiepidemickým opatreniam a iným výkonom podľa 

zvláštnych právnych predpisov. 

Jedná sa o priamy kontakt s odsúdenými, pri ktorom môže dôjsť 

k zásahu do základných práv a slobôd, a teda tieto činnosti musí 

vykonávať ZVJS. Súčasne sa jedná o zverené verejnoprávne 

oprávnenie, ktoré nemôže byť prenesené na súkromný subjekt. 

NIE 

Kontrola a organizácia 
návštev 

§ 24 ods. 6 ZVTOS 

§ 14 ZoZVJS 

§ 36 ods. 3 Vyhlášky 

Dohľad nad priebehom návštevy vykonáva ZVJS. 

Príslušník ZVJS je oprávnený nariadiť prehliadku osôb nachádzajúcich 

sa v objekte ústavu. 

Podľa Vyhlášky zodpovedá za priebeh návštevy príslušník ZVJS. 

Kontrolu (osobnú prehliadku, prehliadku vozidla, prerušenie 

návštevy, poučenie návštevy a pod.) musí vykonávať ZVJS. 

NIE 

 

Transport odsúdených 
(služobne)– vedenie 
motorového vozidla 

§ 4 ods. 1 písm. k), 49 ods. 4, § 

50 a 51 ZoZVJS 

RGR č. 25/2015 o prevádzke 

služobných motorových vozidiel 

a motorovej techniky v Zbore 

V prípade vykonávania eskortnej činnosti je vodič eskortného 

dopravného prostriedku zároveň členom eskorty (§ 47 ods. 2 RMS č. 

2/2014 o zabezpečovaní ochrany Zborom väzenskej a justičnej stráže v 

znení RMS č. 13/2016). Tento interný predpis výslovne stanovuje, že 

členom eskorty môže byť iba príslušník ZVJS. 

NIE 
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väzenskej a justičnej stráže v 

znení neskorších predpisov. 

ZIPS GR č. 9/2010 Predpoklady 

vedenia služobného motorového 

vozidla s právom prednostnej 

jazdy – usmernenie 

§ 46 až 55 RMS č. 2/2014 

Podľa interných predpisov (RMS č. 2/2014) môže viesť motorové 

vozidlo pri vykonávaní eskorty odsúdených iba príslušník ZVJS. 

Transport odsúdených (do 

zamestnania) – vedenie 

motorového vozidla 

§ 4 ods. 1 písm. k), 49 ods. 4, § 

50 a 51 ZoZVJS 

§ 20 ods. 2 RGR č. 28/2015 o 

zamestnávaní obvinených a 

odsúdených v znení neskorších 

predpisov 

Podľa interného predpisu (§ 20 ods. 2 RGR č. 28/2015) Dopravu 

obvinených a odsúdených na pracoviská mimo ústavu a späť do ústavu 

zabezpečuje objednávateľ na vlastné náklady. Na základe jeho 

požiadavky môže vo výnimočných prípadoch dopravu zabezpečiť ústav 

vlastným dopravným prostriedkom za podmienok stanovených 

interným predpisom. Všeobecné podmienky dopravy obvinených a 

odsúdených musia byť zabezpečené v súlade s osobitnými predpismi a 

internými predpismi. Táto činnosť teda môže byť vykonávaná 

súkromným partnerom. 

ÁNO 

Transport odsúdených – 

dozor nad odsúdenými 

§ 6 ods. 1  ZVTOS 

§ 4 ods. 1 písm. c) ZoZVJS 

RGR č. 25/2015 o prevádzke 

služobných motorových vozidiel 

a motorovej techniky v Zbore 

väzenskej a justičnej stráže v 

znení neskorších predpisov. 

Jedná sa o priamy kontakt s odsúdenými, pri ktorom môže dôjsť 

k zásahu do základných práv a slobôd, a teda tieto činnosti musí 

vykonávať ZVJS. 

NIE 

Príprava a budovanie 

zabezpečenia ústavu – 

Integrovaný bezpečnostný 

systém – IBS (objektu) 

§ 4 ods. 1 písm. b), c) ZoZVJS 

RGR č. 17/2009 ktorým sa 

vydáva zoznam utajovaných 

skutočností a určuje sa stupeň 

Prípravu a budovanie Integrovaného Bezpečnostného Systému je 

možné zveriť súkromnému partnerovi. 

IBS  je utajovanou skutočnosťou podliehajúcou stupňu utajenia 

„Vyhradené“, a teda súkromný partner pre prácu s týmto systémom 

ÁNO 
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bezpečnostnej previerky v Zbore 

väzenskej a justičnej stráže, pri 

ktorých výkone sa môžu 

príslušníci a zamestnanci Zboru 

väzenskej a justičnej stráže 

oboznamovať s utajovanými 

skutočnosťami v znení RGR č. 

54/2012 

bude musieť spĺnať podmienky pre zoznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami tohto stupňa. 

Súkromný partner môže vykonávať činnosti v oblasti správy a údržby 

IBS. 

Prevádzka zabezpečenia 
ústavu – Integrovaný 
bezpečnostný systém – IBS 
(objektu) 

§ 4 ods. 1 písm. b), c) ZoZVJS 

RGR č. 17/2009, ktorým sa 

vydáva zoznam utajovaných 

skutočností a určuje sa stupeň 

bezpečnostnej previerky v Zbore 

väzenskej a justičnej stráže, pri 

ktorých výkone sa môžu 

príslušníci a zamestnanci Zboru 

väzenskej a justičnej stráže 

oboznamovať s utajovanými 

skutočnosťami v znení RGR č. 

54/2012 

 

Pri monitorovaní pomocou kamerových systémov dochádza 

k spracovaniu osobných údajov osôb nachádzajúcich sa 

v monitorovanom priestore. 

Monitorovanie odsúdených kamerovým systémom je v širšom zmysle 

súčasťou činností v rámci stráženia, dozoru a dohľadu nad nimi, ktoré 

sú vyhradené ZVJS (viď § 49 ods. 2 ZoZVJS). 

Je možné uvažovať o zverení týchto činností súkromnému subjektu, 

avšak bez výslovného zákonného splnomocnenia nie je možné 

vykonávať kontrolu priestorov, v ktorých by mohlo dochádzať 

k narušeniu ústavného práva odsúdených na ochranu súkromia. 

Monitorovanie ostatných priestorov možno zveriť súkromnej osobe, 

nie je to však odporúčané (aj s ohľadom na požiadavky ZVJS). 

Starostlivosť o kamerové systémy a údržbu kamerového systému 

(najmä počas trvania záručnej doby k IBS) je možné zveriť 

súkromnému subjektu. Požiadavkou ZVJS je, aby bežnú údržbu 

vykonával ZVJS. Samotné monitorovanie by podľa nášho názoru malo 

byť v pôsobnosti ZVJS. 

 

NIE  

(monitorovanie 

odsúdených) 

 

ÁNO 

(starostlivosť 

o kamerové systémy) 
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 SPRÁVA / ÚDRŽBA OBJEKTU A VYBAVENIA ÚSTAVU 

 

Výstavba, opravy, údržba, 

čistenie budov/pozemkov 

§ 52 Vyhlášky Výkon stavebných činností a opráv zariadenia prípadne samotného 

objektu nie sú špecificky upravené, pričom je možné, ako bolo uvedené 

vyššie, tieto činnosti zveriť súkromnému subjektu. 

Čistenie a úprava spoločných priestorov je jednou z povinností 

odsúdených, v súlade s § 52 Vyhlášky. Prípadné upratovacie služby 

spoločných priestorov zverené súkromnému subjektu by tak mohli byť 

nadbytočné. 

Upratovanie a údržba budov/pozemkov nad rámec povinností 

odsúdených starať sa o poriadok v spoločných priestoroch nie sú 

upravené a mohli by byť zverené súkromnému subjektu. 

ÁNO 

(pozn. čistenie 

a úprava spoločných 

priestorov je jednou 

z povinností 

odsúdených - 

Prípadné obdobné 

služby zverené 

súkromnému subjektu 

by mohli byť 

nadbytočné.) 

Nákup materiálu / ošatenia § 20 ZVTOS 

§ 31 Vyhlášky 

§ 94 ZVTOS 

RMS č. 12/2015 o vystrojovaní 

obvinených a odsúdených 

a o nakladaní s osobnými vecami 

obvinených a odsúdených 

Vo vzťahu k odievaniu odsúdených sú povinnosti ústavu stanovené v § 

31 Vyhlášky. Odsúdeným sa poskytuje odev, obuv a iné súčasti výstroja 

podľa určených vzorov a noriem. Poskytnuté výstrojné časti musia 

zodpovedať klimatickým a mikroklimatickým podmienkam 

a zabezpečiť ochranu zdravia pred nepriaznivým účinkom týchto 

podmienok. 

Odev a jeho súčasti sú vo vlastníctve štátu a správe ústavu, pričom sa 

na ich nákup vzťahujú predpisy pre verejné obstarávanie. Podľa 

dostupných informácií je odev odsúdených a jeho častí nakupovaný 

prevažne centrálne prostredníctvom stredísk vedľajšieho 

hospodárstva ZVJS zabezpečovaním zamestnávaním odsúdených 

a obvinených. 

ÁNO 
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V prípade, že by bol odev nakupovaný do vlastníctva súkromného 

subjektu, bola by nutná zvláštna právna úprava. 

V prípade, že by bol odev nakupovaný do vlastníctva štátu, musel by 

tento nákup byť vykonaný v súlade s pravidlami ZVO.  

Nákup zbraní / streliva Zákon č. 190/2003 Z.z. o 

strelných zbraniach a strelive a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov (§ 8 a násl., § 29 

a násl.). 

Zákon č. 392/2011 Z.z. o 

obchodovaní s výrobkami 

obranného priemyslu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v 

znení zákona č. 352/2013 Z. z. 

Nariadenie Vlády SR č. 

397/1999 Z.z. ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o 

technických požiadavkách a 

postupoch posudzovania zhody 

na strelné zbrane a strelivo v 

znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 455/1991 Z.z. o 

živnostenskom podnikaní v 

znení neskorších predpisov. 

(Podľa súčasného znenia je 

maloobchod a veľkoobchod s 

nákupom, a predajom zbraní 

Za predpokladu získania licencie a nákupného povolenia podľa zákona 

o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu môže tieto činnosti 

vykonávať aj súkromná osoba. 

Máme však zato, že v danom prípade by nákup zbraní a streliva 

súkromným partnerom pre ZVJS bolo značne nepraktické. 

 

ÁNO 
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a streliva resp. ich skladovanie 

voľná živnosť.) 

Správa majetku / budov / 
pozemkov (skladová 
evidencia); Prevádzka 
ústavu; Príprava rozpočtu; 
Účtovná evidencia 

§ 67b ods. 1 ZoZVJS – „Správu 

majetku štátu vykonáva 

generálne riaditeľstvo a ústavy 

podľa osobitného predpisu, ...“ 

Zákon o správe majetku štátu 

Zákon č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov 

Zodpovednosť za výkon týchto činností bude niesť na základe 

verejnoprávnych predpisov ZVJS (zákon o správe majetku štátu, zákon 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy). 

Jednotlivé úlohy môžu byť zverené súkromnému subjektu v rámci 

koncesnej zmluvy.  

 

ÁNO 

 

Správa (vedenie skladu a 
skladovej evidencie) zbraní 
a streliva ZVJS 

Nie je zákonom špecificky 

upravené. 

RGR č. 32/2015 o správe, 

evidovaní a nakladaní 

s majetkom štátu v Zbore 

väzenskej a justičnej stráže v 

znení RGR č. 31/2016; 

RGR 45/2010 o inventarizácii 

majetku a záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov v Zbore 

väzenskej a justičnej stráže v 

znení neskorších predpisov; 

RGR č. 31/2015 o bojovej 

a operatívnej technike v Zbore 

väzenskej a justičnej stráže 

v znení RGR č. 27/2016 

RGR 41/2013 o normách 

prirodzených úbytkov zásob v 

Zodpovednosť za výkon týchto činností bude niesť na základe 

verejnoprávnych predpisov ZVJS. Jednotlivé úlohy môžu byť zverené 

súkromnému subjektu.  

Zverejnenie týchto činností súkromnému partnerovi je síce právne 

možné, ale nie je odporúčané. 

ÁNO 
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Zbore väzenskej a justičnej 

stráže 

RGR č. 25/2015 o prevádzke 

služobných motorových vozidiel 

a motorovej techniky v Zbore 

väzenskej a justičnej stráže 

Správa psinca (objekty, 

krmivo) 

RMS č. 2/2014  

RGR č. 26/2014 o služobnej 

kynológii v ZVJS v znení 

neskorších predpisov 

Ustajnenie služobných psov a ich stravovanie je upravené v RGR č. 

26/2014. Služobné psy sú kŕmené krmivom obstarávaným ústavom. 

Starostlivosť o stavebné objekty, v ktorých sú psy ustajnené nie je 

výslovne zverená príslušníkom ZVJS a môže byť vykonávaná 

súkromným partnerom, rovnako ako nákup krmiva (za predpokladu, 

že bude v súlade s výživovými štandardami pre služobné psy 

uvedenými v internom predpise) 

ÁNO 

Starostlivosť o psy (výcvik) RMS č. 2/2014  

RGR č. 26/2014  

Podľa interných predpisov ZVJS a MS SR vykonávajú činnosti na 

úseku služobnej kynológie, vrátane výcviku a obstarávania psov, 

príslušníci ZVJS. O služobného psa sa stará psovod (príslušník ZVJS), 

ktorému bol služobný pes pridelený. 

Súčasne sa na  starostlivosť o psy vzťahujú príplatky za starostlivosť o 

prideleného služobného psa alebo psa a príplatok za výkon činnosti 

figuranta v zmysle § 29 písm. a) a b) RGR č. 26/2014 o služobnej 

kynológii v ZVJS v znení neskorších predpisov. 

NIE 
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STAROSTLIVOSŤ O ODSÚDENÝCH 

 

Príprava stravy; nákup 

potravín, prevádzka 

kuchyne 

§ 30 Vyhlášky V súlade s § 30 ods. 1 Vyhlášky sa strava pripravuje podľa schválených 

jedálnych lístkov, receptúr jedál v spoločnom stravovaní, peňažných 

limitov na prípravu stravy a počtov stravníkov v rozsahu priznaných 

stravných dávok spravidla vo väzenskej kuchyni a podáva sa podľa 

časového rozvrhu dňa v jedálňach, celách alebo izbách. Peňažné limity 

na prípravu stravy vyjadrujú priemernú hodnotu potravín 

obsiahnutých v stravných dávkach, zodpovedajú priemernej úrovni 

cien potravín a sú podkladom na výpočet peňažnej náležitosti 

stravovania vo väzenskej kuchyni. 

Prevádzka väzenskej kuchyne a nákup potravín môže byť v rámci 

stanovených limitov zverený súkromnému subjektu. 

Základná úprava stravovania je uvedená vo Vyhláške, a to vrátane 

základného určenia ceny a zloženia. 

Jedná sa o činnosti, ktoré nemajú mocenský charakter. Ich 

zabezpečenie tak je možné delegovať na  súkromného partnera. 

ÁNO 

Zaistenie / výdaj oblečenia 

(väzenský úbor) 

§ 20 ZVTOS  

§ 31 Vyhlášky  

Citované ustanovenia upravujú odievanie tak, že odsúdenému 

odievanie poskytuje ústav. Jedná sa o činnosti, ktoré nemajú mocenský 

charakter. Ich zabezpečenie tak je možné delegovať na  súkromného 

partnera. 

ÁNO 

Zaistenie / výdaj oblečenia 

(civilný odev) 

§ 20 ZVTOS  

§ 31 Vyhlášky  

Citované ustanovenia upravujú odievanie tak, že odsúdenému 

odievanie poskytuje ústav. Jedná sa o činnosti, ktoré nemajú mocenský 

charakter. Ich zabezpečenie tak je možné delegovať na  súkromného 

partnera. 

ÁNO 
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Správa a zásobovanie 

väzenskej predajne 

§ 67b ZoZVJS 

§ 30 ZVTOS 

§ 6 ods. 13 RMS č. 1/2017, 

ktorým sa vydáva Organizačný 

poriadok GR ZVJS 

ZIPS GR č. 7/2017 Postup pri 

zabezpečení prevádzky 

ústavných predajní pre 

obvinených a odsúdených a 

predajní pre príslušníkov zboru 

a zamestnancov zboru - pokyn 

Zákon výslovne upravuje spôsob, ktorým budú prenajímané nebytové 

priestory pre predajňu, pričom kritériom pre výber prevádzkovateľa je 

ponúknutá výška nájmu. Pri súťaži sa postupuje v súlade s pokynom. 

ZIPS GR č. 7/2017, subsidiárne sa použijú pravidlá pre verejnú 

obchodnú súťaž. 

 

V prípade, že by malo dôjsť k prevádzkovaniu predajne súkromným 

partnerom spravujúcim objekt ústavu, bola by nutná nová právna 

úprava. 

 ÁNO 

Predaj produktov v predajni 

väzňov 

Viď vyššie.  

 

Viď vyššie. 

Viď vyššie 

Predaj produktov v predajni 

pre príslušníkov ZVJS, 

civilných pracovníkov, 

návštevy 

ZIPS GR č. 7/2017 Postup pri 

zabezpečení prevádzky 

ústavných predajní pre 

obvinených a odsúdených a 

predajní pre príslušníkov zboru 

a zamestnancov zboru - pokyn  

Zákon o správe majetku štátu 

Podľa pokynu č. 7/2017 je možné zriadiť predajňu pre príslušníkov 

ZVJS, pričom pri uzatváraní zmluvy na prenájom nebytových 

priestorov alebo hnuteľného majetku pre potreby prevádzkovania 

predajne pre príslušníkov ZVJS sa postupuje podľa ustanovení zákona 

o správe majetku štátu. Pre zriadenie predajne pre príslušníkov ZVJS 

v nebytových priestoroch v správe ústavu je teda potrebné vydanie 

rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti majetku štátu v správe ústavu. 

Nájomná zmluva môže byť uzatvorená na nanajvýš 5 rokov. 

Na prenájom priestorov pre prevádzkovanie predajne pre príslušníkov 

ZVJS musí byť vypísaná verejná obchodná súťaž, ktorej kritériom pre 

výber je výška nájmu. 

ÁNO 
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Samotná úschova vecí 

odsúdených; ukladanie 

prostriedkov na účet ústavu 

§ 28 a 29 ZVTOS 

§ 40 Vyhlášky 

Činnosti sú zverené zákonom ústavu, pričom je ústav oprávnený 

obmedzovať nakladenie odsúdeného s prostriedkami na jeho účte. 

Zákonom je teda ústavu zverené zvláštne právo na obmedzovanie 

práva na nakladanie s majetkom odsúdeného. Samotné činnosti 

súvisiace s ukladaním prostriedkov na účet ústavu a úschovy vecí 

môžu byť zverené súkromnému subjektu, avšak akákoľvek 

rozhodovacia činnosť v súvislosti s obmedzením nakladanie 

s prostriedkami musí byť ponechaná podľa súčasnej právnej úpravy 

ZVJS. 

ÁNO 

(ukladanie 

prostriedkov na účet) 

 

NIE 

(nakladenie 

s prostriedkami) 

Zaistenie ubytovania § 49 ods. 8 a 9 ZoZVJS  

§ 18 ZVTOS 

Minimálne nároky na ubytovanie odsúdených sú stanovené, pričom 

ubytovanie odsúdených musí byť zaistené v rámci objektu ZVJS. 

Ako bolo vyššie uvedené, právna úprava predpokladá objekty vo 

vlastníctve štátu, pričom sú spravované ZVJS. 

V prípade zmeny právnej úpravy je možné uvažovať o zverení 

zaisťovania ubytovania súkromnému subjektu v objekte vlastnenom 

súkromným subjektom. 

ÁNO 

Poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti osobám vo 

výkone trestu odňatia 

slobody 

§ 31 ZVTOS 

§ 42  Vyhlášky 

Zdravotná starostlivosť je zaisťovaná odsúdeným na základe 

zákonných ustanovení ústavom, pričom je však možné jej zaistenie aj 

súkromným zdravotníckym pracovníkom na základe zmluvy. 

Ústav je povinný poskytnúť odsúdenému príspevok vo výške doplatku 

na lieky. 

Samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti teda môže byť 

poskytované súkromným subjektom. 

ÁNO 
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Príjem pošty a balíkov § 25 a 26 ZVOTS  

§ 37 a 38 Vyhlášky 

ZIPS GR 28/2008 Evidovanie 

korešpondencie osôb vo výkone 

väzby – pokyn 

RMS č. 2/ 2016, ktorým sa 

vydáva Registratúrny poriadok 

Zboru väzenskej a justičnej 

stráže v znení RMS č. 2/2017 

Podľa citovaných ustanovení má odsúdený právo prijímať poštu 

a balíky.  

Interné predpisy ZVJS ustanovujú, že evidencia a manipulácia so 

zásielkami odsúdených alebo určených odsúdeným sú činnosťami 

zverenými príslušníkom alebo zamestnancom ZVJS. 
NIE 

Kontrola pošty a balíkov § 25 ods. 2 ZVTOS Nahliadnuť do korešpondencie odsúdeného má právo riaditeľ ústavu 

alebo ním určený príslušník ZVJS; pritom je oprávnený oboznámiť sa 

s jej obsahom. Ústav je povinný zadržať korešpondenciu, ak obsahuje 

informáciu s hanlivým obsahom, informáciu, ktorá môže narušiť účel 

VTOS, alebo vec alebo jej obsah zakladá podozrenie z páchania trestnej 

činnosti. 

V rámci tejto činnosti dochádza k zásahu do listového tajomstva podľa 

čl. 22 Ústavy Slovenskej republiky a práva na súkromie podľa čl. 16 

Ústavy Slovenskej republiky, a teda môže byť vykonávaná iba ZVJS. 

NIE 
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ZAOBCHÁDZANIE S OSOBAMI VO VÝKONE TRESTU ODŇATIA SLOBODY 

 

Tvorba systému denného 

režimu odsúdených 

§ 15 ZVTOS ods. 3 

§ 2 ods. 3 RMS č. 16/2015 o o 

zaobchádzaní s obvinenými 

a odsúdenými v znení RMS č. 

9/2016 

Program zaobchádzania je súhrn aktivít zameraných na rozvoj 

osobnosti odsúdeného, jeho primerané správanie a hodnotovú 

orientáciu v súlade s právami a povinnosťami ustanovenými v tomto 

zákone a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Program 

zaobchádzania s odsúdeným je vypracovaný pedagogickým 

pracovníkom. 

Na zaobchádzaní s obvinenými sa podieľa príslušník ZVJS alebo 

zamestnanec ZVJS, ktorý počas plnenia služobných povinností alebo 

pracovných povinností prichádza do priameho kontaktu s obvineným. 

V prípade osobného kontaktu s odsúdenými sa jedná o činnosti, ktoré 

by mali byť vykonávané príslušníkmi alebo zamestnancami ZVJS. 

Samotné vytváranie programu je vrchnostenskou právomocou štátu, 

a teda nemôže byť zverené súkromnému subjektu. 

NIE 

Zaraďovanie do práce; 

príprava pracovných 

príležitostí 

§ 4 ods. 1 písm. f) ZoZVJS  

§ 42 a nasl. ZVTOS 

RGR č. 28/2015 

RGR č. 42/2012 o zaraďovaní 

obvinených a odsúdených do 

práce v znení RGR č. 23/2015 

ZVJS v rámci svojej pôsobnosti „zabezpečuje činnosti zamerané na 

zamestnávanie obvinených a odsúdených“.  

Rozhodovanie o zaradení do práce je vrchnostenským oprávnením 

ZVJS. 

Príprava pracovných príležitostí je činnosťou, ktorá môže byť zverená 

súkromnému subjektu. Je však potrebné vziať do úvahy skutočnosť že 

medzi ústavom a odsúdenými sa jedná o vzťah sui generis, ktorý nie je 

pracovnoprávnym vzťahom a sprostredkovanie práce odsúdených 

musí prebehnúť na základe zmluvy medzi súkromným subjektom 

a ústavom. 

ÁNO 
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Zabezpečenie vzdelávania 

odsúdených 

§ 16, 32 ZVTOS 

§ 44 Vyhlášky 

§ 3 RGR č. 7/2009 o vzdelávaní 

a organizovaní záujmových 

aktivít a aktivít vo voľnom čase 

obvinených a odsúdených 

§ 2 písm. x) Zákona č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) v znení 

neskorších predpisov 

§ 19 ods. 2 písm. e) Zákona č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Ústav vytvára podmienky / zabezpečuje vzdelávanie, o vzdelávaní 

rozhodujú príslušníci ZVJS. Ústav uzavrie dohodu o zabezpečovaní 

výchovno-vzdelávacieho procesu pre obvinených a odsúdených, na 

základe ktorej sa zriadi detašovaná trieda školy alebo školského 

zariadenia. Počet žiakov je možný v intervale 1 – 5. Ak by počet mal 

prekročiť 5 žiakov, musí sa zriadiť ďalšia detašovaná trieda. Na 

vzdelávanie sa použije školský zákon.  

Na základe citovaných ustanovení za školu v zmysle školského zákona 

možno považovať aj školu zriadenú súkromnou osobou – táto teda 

môže vzdelávanie odsúdených zaisťovať za predpokladu, že 

podzákonný právny predpis (napríklad vyhláška ministerstva alebo 

rozkaz Generálneho riaditeľa) na zvolenú školu nekladie ďalšie 

obmedzujúce požiadavky. 

ÁNO 

Zabezpečenie rekvalifikácie 

odsúdených 

§ 16, 32 ZVTOS 

§ 44 ods. 2 písm. b) Vyhlášky 

§ 3 RGR č. 7/2009 

§ 2 písm. x) Zákona č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) v znení 

neskorších predpisov 

§ 19 ods. 2 písm. e) Zákona č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve 

Ústav vytvára podmienky / zabezpečuje vzdelávanie, o vzdelávaní 

rozhodujú príslušníci ZVJS. Ústav uzavrie dohodu o zabezpečovaní 

výchovno-vzdelávacieho procesu pre obvinených a odsúdených, na 

základe ktorej sa zriadi detašovaná trieda školy alebo školského 

zariadenia. Počet žiakov je možný v intervale 1 – 5. Ak by počet mal 

prekročiť 5 žiakov, musí sa zriadiť ďalšia detašovaná trieda. Na 

vzdelávanie sa použije školský zákon.  

Na základe citovaných ustanovení za školu v zmysle školského zákona 

možno považovať aj školu zriadenú súkromnou osobou – táto teda 

môže vzdelávanie odsúdených zaisťovať za predpokladu, že 

podzákonný právny predpis (napríklad vyhláška ministerstva alebo 

rozkaz Generálneho riaditeľa) na zvolenú školu nekladie ďalšie 

obmedzujúce požiadavky. 

ÁNO 
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Zabezpečenie materiálneho 

vybavenia pre vzdelávanie 

a rekvalifikáciu odsúdených 

§ 16, 32 ZVTOS  

§ 44, § 45 ods. 10 Vyhlášky 

 

 

Obstarávanie materiálneho vybavenia pre vzdelávanie a rekvalifikáciu 

odsúdených nie je výslovne upravené,  s výnimkou možnosti zaslania 

potrieb pre vzdelávanie odsúdených na základe dohody medzi ústavom 

a školou alebo školským zariadením individuálnou donáškou do 

ústavu. 

 

Zabezpečenie potrieb pre vzdelávanie odsúdených nad rámec potrieb 

poskytovaných školou alebo školským ústavom nie je upravené 

zákonnými ani podzákonnými predpismi, pričom môže byť 

obstarávané ako ústavom (štátom), tak aj súkromným partnerom. 

ÁNO 

Zaistenie prevádzky 

knižnice; zaistenie 

objednanej periodickej 

tlače a kníh  

RGR č. 4/2009 o postavení a 

činnosti knižníc v Zbore 

väzenskej a justičnej stráže 

v znení RGR č. 36/2016 

 

Zriaďovateľom knižnice v ZVJS je služobný úrad. Činnosť knižnice v 

ZVJS riadi, metodicky usmerňuje a kontroluje odbor výkonu väzby a 

výkonu trestu generálneho riaditeľstva.  

§ 16 ods. 6: „Činnosť väzenskej knižnice zabezpečuje určený pracovník 

ZVJS z oddelenia výkonu väzby, z oddelenia výkonu trestu, z oddelenia 

výkonu väzby a výkonu trestu a otvoreného oddelenia, spravidla 

pedagóg poverený organizovaním kultúrno-osvetovej činnosti v 

ústave.“ 

Zriadenia knižnice a riadenie jej činnosti podľa súčasnej úpravy podľa 

interných predpisov vykonáva ZVJS.  

Jedná sa však o činnosť, ktorá môže byť zo svojej povahy zaistená 

súkromným subjektom. Právna úprava výslovne neupravuje 

vlastníctvo kníh prípadne tlačovín v knižniciach ZVJS. 

ÁNO 
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Poskytovanie duchovných 

služieb 

§ 68 ods. 2 ZVTOS  

§ 68 ods. 5 Vyhlášky  

Duchovnú a pastoračnú službu poskytuje osoba poverená duchovnou 

a pastoračnou službou podľa osobitých predpisov (Napríklad čl. 7 ods. 

1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej 

službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch 

Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z.z.), čl. 8 Dohody 

medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a 

náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim 

v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 

270/2005 Z.z.), a to v rozsahu a za podmienok podľa osobitých 

predpisov (Napríklad zákon č. 308/1991 Z. z., o slobode náboženskej 

viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, alebo Zmluva 

medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a 

náboženskými spoločnosťami č. 250/2002 Z.z.). 

Uvedená osoba poskytuje duchovné služby v spolupráci s príslušníkmi 

ZVJS. 

Zabezpečenie vhodných podmienok (priestorov a pod.) možno 

prenechať súkromnej osobe. 

ÁNO 

 

 

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

 

Poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti osobám vo 

výkone trestu odňatia 

slobody 

§ 4 ods.1 písm. m) ZoZVJS 

RGR č. 6/2008 o poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti 

obvineným a odsúdeným v znení 

RGR č. 21/2015 

Podľa § 3 RGR č. 6/2008 sa zdravotná starostlivosť obvineným a 

odsúdeným poskytuje v zdravotníckych zariadeniach ZVJS a v 

Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu 

odňatia slobody v Trenčíne. V prípade, ak si zdravotný stav obvineného 

alebo odsúdeného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno 

poskytnúť v zdravotníckom zariadení ZVJS alebo v nemocnici, 

ÁNO 
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zabezpečí sa jej poskytnutie v inom zdravotníckom zariadení, ktoré nie 

je v pôsobnosti MS SR. 

Za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obvinených a 

odsúdených zodpovedá v rozsahu svojej právomoci riaditeľ ústavu. 

Ambulantná zdravotná starostlivosť môže byť poskytovaná na základe 

zmluvy so súkromným partnerom. 

Poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti príslušníkom 

ZVJS a civilným 

pracovníkom 

§ 4 ods.1 písm. m) ZoZVJS 

 

RGR č. 28/2007 o zdravotnej 

starostlivosti o príslušníkov 

Zboru väzenskej a justičnej 

stráže a zamestnancov Zboru 

väzenskej a justičnej stráže 

Zdravotná starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach ZVJS sa 

poskytuje aj príslušníkom ZVJS a civilným zamestnancom ZVJS, ak 

o to požiadajú, a to na základe verejného zdravotného poistenia. 

Zdravotnú starostlivosť poskytuje všeobecný lekár v služobnom 

pomere alebo v pracovnoprávnom vzťahu k ZVJS. Obdobne, 

stomatologickú starostlivosť poskytuje stomatológ v služobnom 

pomere alebo v pracovnoprávnom vzťahu k ZVJS. 

Podľa interných predpisov ZVJS teda musí byť zdravotná starostlivosť 

poskytovaná vždy príslušníkom  avšak je možné ju poskytovať aj 

zamestnancom ZVJS, prípadne iným osobám (výsluhovým 

dôchodcom ZVJS a bývalým zamestnancom). 

NIE 
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Zabezpečenie materiálneho 

vybavenia ambulancií 

§ 4 ods.1 písm. m) ZoZVJS 

 

RGR č. 28/2007 

 

RGR č. 6/2008 

Zabezpečenie materiálneho vybavenia ambulancie nie je výslovne 

regulované. 

V prípade zmluvne zaisteného poskytovania zdravotnej starostlivosti 

osobám vo výkone trestu odňatia slobody materiálne vybavenie 

ambulancie bude v kompetencii lekára poskytujúceho zdravotnícku 

starostlivosť, zodpovednosť za riadne poskytovanie však nesie riaditeľ 

ústavu. Túto činnosť teda bude môcť vykonávať súkromný partner. 

V prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti príslušníkom 

a zamestnancom ZVJS je táto poskytovaná služobným lekárom, 

pričom podmienky pre poskytovanie starostlivosti zaisťuje ústav.  

Túto činnosť je možné zveriť súkromnému partnerovi na základe 

koncesnej zmluvy, avšak bude musieť byť stanovené, či bude majetok 

nadobúdaný do vlastníctva štátu (v tom prípade bude obstarávanie 

musieť byť v súlade s ZVO), alebo bude vybavenie ambulancie vo 

vlastníctve súkromného partnera. 

ÁNO 

 

 

OSTATNÉ FUNKČNÉ OBLASTI 

 

Ubytovanie príslušníkov 

a zamestnancov ZVJS; 

starostlivosť o športové 

a kultúrne vyžitie 

príslušníkov 

a zamestnancov ZVJS. 

RMS č. 9/2013 o rekreačnej 

starostlivosti v Zbore väzenskej a 

justičnej stráže v znení 

neskorších predpisov; 

§ 141 ods. 2 písm. f) a g) zákona 

č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe 

príslušníkov Policajného zboru, 

Slovenskej informačnej služby, 

Rekreačnú starostlivosť v ZVJS organizuje, metodicky usmerňuje a 

kontroluje odbor personálnych a sociálnych činností Generálneho 

riaditeľstva ZVJS. 

Podľa § 3 ods. 2 RMS č. 9/2013 sa rekreačný pobyt uskutočňuje 

v strediskách a zariadeniach ZVJS, alebo aj v iných rekreačných 

strediskách na základe uzatvorených dohôd. 

ÁNO 
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Zboru väzenskej a justičnej 

stráže Slovenskej republiky a 

Železničnej polície v znení 

neskorších predpisov; 

RMS č. 17/2013 o ubytovacích 

zariadeniach Zboru väzenskej a 

justičnej stráže a poskytovaní 

ubytovania v nich; 

RMS č. 6/2017 o kúpeľnej 

starostlivosti v Zbore väzenskej a 

justičnej stráže; 

RGR č. 18/2011 o zriadení 

komisie na posudzovanie 

žiadostí o pridelenie služobného 

bytu príslušníkom zboru z 

Generálneho riaditeľstva Zboru 

väzenskej a justičnej stráže a 

zamestnancom zboru z 

Generálneho riaditeľstva Zboru 

väzenskej a justičnej stráže; 

ZIPS GR č.1/2016  Zabezpečenie 

služobných akcií organizovaných 

v podmienkach Zboru väzenskej 

a justičnej  stráže – p o k y n  

ZIPS GR 9/2013 Určenie 

poplatkov za poskytnutie 

ubytovania v ubytovacích 

zariadeniach Zboru väzenskej a 

justičnej stráže – usmernenie. 

Podľa cit. ustanovení zabezpečuje ubytovanie a vytvára podmienky na 

uspokojovanie kultúrnych, rekreačných a telovýchovných potrieb 

a záujmov príslušníkov ZVJS ich nadriadený. 

Príslušníkovi ZVJS možno na bývanie poskytovať príspevok do výšky 

232,36 eura mesačne. 
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Vedenie evidencie osôb vo 

výkone trestu odňatia 

slobody 

§ 22 ods. 2 písm. m) 

Generálneho riaditeľstva Zboru 

väzenskej a justičnej stráže 

(RMS č. 1/2017)   

Podľa citovaného ustanovenia evidenciu väzňov vedie odbor výkonu 

väzby a výkonu trestu Generálneho riaditeľstva ZVJS. Jedná sa teda 

o zákonnú povinnosť ZVJS, pričom zákon nikde nestanoví, že by túto 

povinnosť bolo možné delegovať na súkromnú osobu.  

Činnosť nemôže byť zverená súkromnému partnerovi.  

NIE 

 

 

ZAMESTNÁVANIE OSÔB VO VÝKONE TRESTU ODŇATIA SLOBODY  

 

Modely zamestnania osôb 

vo výkone trestu 

§ 43 ods. 1 ZVTOS ZVJS organizuje a zabezpečuje činnosť zameranú na vykonávanie 

práce odsúdenými v stredisku vedľajšieho hospodárstva ústavu (ďalej 

len „stredisko“) a vo vnútornej prevádzke ústavu; táto činnosť nemá 

podnikateľský charakter a výdavky na ňu sa uhrádzajú zo štátneho 

rozpočtu. Príjmy strediska sú príjmami štátneho rozpočtu. 

Ústav zamestnáva osoby vo výkone trestu v rámci vnútornej prevádzky 

ústavu, alebo v rámci stredísk vedľajšieho hospodárstva, ktoré 

zriaďuje ústav.  

V rámci projektu je teda možné zriadenia strediska vedľajšieho 

hospodárstva, v rámci ktorého budú poskytované služby či práce 

tretím osobám na základe zmluvy medzi ústavom a súkromným 

partnerom. 

ÁNO 

 

Právne vzťahy v súvislosti 

s poskytovaním práce či 

služieb odsúdených tretím 

osobám 

§ 42 ods. 2, § 43 ods. 2  ZVTOS Zaradenie odsúdeného do práce je osobitný vzťah medzi ústavom a 

odsúdeným, ktorým nevzniká pracovný pomer ani iný obdobný 

pracovnoprávny vzťah. Zaradenie odsúdeného do práce môže ústav 

skončiť kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. Ústav si voči 

odsúdenému zaradenému do práce plní povinnosti zamestnávateľa. 

ÁNO 
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Na zaraďovanie do práce odsúdených sa primerane použijú 

ustanovenia § 85, § 85a, § 93 až 95, § 97, § 98, § 133 ods. 1 a 2, § 147, § 

148, § 174, § 175, § 176 a § 193 až 198 ZP. 

Vykonávanie práce odsúdenými v stredisku sa vykonáva formou 

vlastnej výroby a poskytovaním prác a služieb. Výrobky, práce a služby 

strediska sú poskytované odberateľom odplatne. Stredisko 

zabezpečuje tieto činnosti v ústave alebo mimo ústavu. Vlastná výroba 

strediska je určená predovšetkým na uspokojovanie potrieb ZVJS. Na 

základe zmluvy poskytuje stredisko práce a služby právnickej osobe 

alebo fyzickej osobe. V zmluve sa určia tiež podmienky, za ktorých 

budú odsúdení pracovať. 

Zaradením odsúdeného do práce nevzniká pracovný pomer alebo iný 

pracovnoprávny vzťah, ale vzťah sui generis medzi odsúdeným 

a ústavom. Práce či služby osôb vo výkone trestu môžu byť poskytované 

tretím osobám na základe zmluvy podľa obchodného alebo 

občianskeho zákonníka.  

Doprava na a z pracoviska a 

stravovanie odsúdených 

vykonávajúcich práce / 

služby pre tretiu osobu 

§ 20 RGR č. 28/2015 

 

Ústav pri uzatváraní zmluvy s objednávateľom prerokuje a zmluvne 

zabezpečí, aby dovoz stravy, vybavenie pracoviska a ďalšie podmienky 

na pracoviskách boli zabezpečené na náklady a zodpovednosť 

objednávateľa. 

Dopravu obvinených a odsúdených na vonkajšie pracoviská a späť do 

ústavu zabezpečuje objednávateľ na svoju zodpovednosť a na vlastné 

náklady. Na základe jeho požiadavky môže vo výnimočných prípadoch 

dopravu zabezpečiť ústav vlastným dopravným prostriedkom za 

podmienok stanovených interným predpisom. Všeobecné podmienky 

dopravy obvinených a odsúdených musia byť zabezpečené v súlade s 

osobitnými predpismi a interným predpisom. 

ÁNO 

Povinnosť odsúdeného 

pracovať 

§ 39 písm. c) a e) ZVTOS Odsúdený má všeobecnú povinnosť pracovať, z ktorej existujú 

taxatívne uvedené výnimky (odsúdený je práceneschopný, poberateľ 
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invalidného, starobného a predčasného starobného dôchodku alebo je 

zaradený do dennej formy štúdia, rekvalifikačného kurzu a kurzu počas 

pracovnej doby).  

Výnimky z povinnosti 

pracovať 

§ 39 písm. e) ZVTOS Odsúdený nemá povinnosť pracovať, ak je práceneschopný, poberateľ 

invalidného, starobného a predčasného starobného dôchodku alebo 

je zaradený do dennej formy štúdia, rekvalifikačného kurzu a kurzu 

počas pracovnej doby. 

 

Odmietnutie odsúdeného, 

ktorý je zaradený do práce, 

pracovať 

§ 52 ods. 2 ZVTOS Odmietnutie odsúdeného, ktorý je zaradený do práce pracovať, zakladá 

disciplinárne previnenie, ak nie je daný niektorý z dôvodov podľa § 39 

písm. e) ZVTOS. 

 

Súhlas odsúdeného 

s niektorými činnosťami 

§ 42 až 45 ZVTOS 

§ 46 ods. 4 ZVTOS 

Ak odsúdený vykonáva činnosť v priestore inej štátnej rozpočtovej 

organizácie, než je Ústav, v ktorom vykonáva trest, musí 

s vykonávaním tejto činnosti súhlasiť. 

Súhlas sa nevyžaduje, ak je odsúdený zaradený do práce v zmysle §§ 42 

až 45 ZVTOS a vykonáva prácu v stredisku vedľajšieho hospodárstva, 

ktoré poskytuje práce a služby právnickej alebo fyzickej osobe bez 

ohľadu na to, či ide o štátnu rozpočtovú organizáciu a priestory, kde sa 

práca vykonáva. 

 

Práce, ktoré odsúdený 

nesmie vykonávať 

§ 43 ods. 3 ZVTOS ZVTOS výslovne stanovuje, že odsúdený nesmie byť školený a pracovať 

s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami. 

S inými nebezpečnými látkami (podľa zvláštnych predpisov) môže 

pracovať len výnimočne a pod dohľadom príslušníka alebo 

zamestnanca ZVJS. 

 

Pracovné podmienky 

mladistvých odsúdených 

§ 42 ods. 2 ZVTOS v spojení s § 

174 – 176 ZP 

ZVTOS pri zaraďovaní do práce mladistvých odsúdených výslovne 

odkazuje na niektorá zvláštne ustanovenia ZP týkajúce sa pracovných 

podmienok mladistvých. Jedná sa o zákaz práce nadčas, v noci 

a pracovnej pohotovosti, zákaz práce mladistvého pod zemou pri ťažbe 
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nerastov a razení tunelov a štôlní, a o povinnosť preventívnej lekárskej 

prehliadky. 

Pracovné podmienky 

odsúdených žien 

§ 4 ods. 2 RGR 28/2015 U odsúdených žien rozkaz stanovuje použitie rovnakých podmienok 

ako pre zamestnávanie žien v pracovnom pomere podľa ZP. (Obvinené 

a odsúdené ženy sa zaraďujú na také práce, ktoré sú pre ne fyzicky 

primerané a neškodia ich zdraviu. Pracovné podmienky obvinených 

a odsúdených žien zaradených do práce sú rovnaké ako u žien v 

pracovnom pomere.) 

 

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia odsúdených pri 

práci a ochrana pred 

požiarmi 

§ 49 ZVTOS 

RMS č. 1/2013 o zriadení orgánu 

dozoru Zboru väzenskej a 

justičnej stráže nad 

bezpečnosťou a ochranou 

zdravia pri výkone štátnej služby 

a pri práci a pre ochranu pred 

požiarmi 

RGR č. 69/2015 o ochrane pred 

požiarmi v Zbore väzenskej a 

justičnej stráže  

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia odsúdených pri práci a 

ochranu pred požiarmi zaisťuje ústav. Odsúdený je povinný dbať o 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi. 

 

Pracovná doba a pracovné 

podmienky 

§ 44 ods. 2 ZVTOS Pracovná doba a pracovné podmienky sú pre odsúdených rovnaké ako 

pre ostatných zamestnancov. Riaditeľ ústavu môže nariadiť skrátenie 

pracovného času odsúdeného; ten však v jednom dni nesmie byť kratší 

ako päť hodín. Riaditeľ ústavu môže nariadiť odsúdenému prácu 

nadčas a prácu v dňoch pracovného pokoja. 

 

Odmena za prácu § 45 ods. 1 ZVTOS Odsúdenému patrí pracovná odmena podľa druhu vykonávanej práce, 

odpracovaného času alebo normy spotreby práce; za čas, keď odsúdený 

nepracoval, mu nepatrí náhrada pracovnej odmeny. Výška pracovnej 

odmeny a detailné podmienky jej poskytovania sú stanovené 
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nariadením vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

Zdroj: Analýza PwC
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4.2.5 Záver 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že viaceré činnosti pri prevádzke ústavu môže vykonávať súkromný partner, 

avšak   

 pri niektorých z týchto činností (napr. zaistenie ubytovania) je potrebná zmena 

legislatívy v oblasti väzenstva, keďže táto primárne nepredpokladá prevádzku ústavu 

súkromným partnerom, 

 niektoré z týchto činností pravdepodobne nie je efektívne zveriť súkromnému partnerovi 

(napr. čistenie a úprava spoločných priestorov, ktoré je jednou z povinností 

odsúdených). 

Viaceré činnosti však nie je možné zveriť súkromnému partnerovi a  môže ich vykonávať len ZVJS – 

jedná sa primárne o činnosti pri ktorých dochádza/môže dochádzať k obmedzovaniu ústavných práv 

odsúdených. Pri týchto činnostiach sa nejedná len o legislatívne obmedzenia, ale tieto činnosti nie je 

vhodné zveriť súkromnému partnerovi z iných dôvodov. 

Predbežná alokácia činností medzi verejný sektor a Koncesionára je uvedená v kapitole 4.2.4. 

4.2.6 Štátna pomoc 

Z hľadiska realizácie PPP projektov je potrebné prihliadať aj k pravidlám poskytovania tzv. štátnej 

pomoci, vyplývajúcim predovšetkým z primárneho práva EÚ, konkrétne z čl. 107 a nasl. ZF EÚ. 

Základom právnej úpravy je čl. 107 ods. 1 ZF EÚ, ktorý znie: 

„1 . Ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským 

štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí 

narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu 

určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi 

členskými štátmi.“ 

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a z toho dôvodu neprípustnú 

štátnu pomoc je potreba považovať aj poskytnutie pomoci z verejných (štátnych) prostriedkov, ktorá 

kumulatívne napĺňa nasledujúce podmienky (definičné znaky štátnej pomoci): 

 použitie verejných (štátnych) prostriedkov;  

 zvýhodnenie určitého podniku alebo odvetvia; 

 možné narušenie hospodárskej súťaže; a 

 možné ovplyvnenie obchodu medzi členskými štátmi EÚ.  

 
Primárnym cieľom právnej úpravy štátnej pomoci je najmä eliminácia rizika vzniku akýchkoľvek 

narušení hospodárskej súťaže na vnútornom trhu EÚ, čo by malo prispieť k hospodárnemu 

vynakladaniu verejných (štátnych) prostriedkov. 

Pri realizácii PPP projektov môže z hľadiska pravidiel poskytovania štátnej pomoci vznikať viacero 

problémových okruhov, či už je to v súvislosti s platbami verejného partnera súkromnému partnerovi za 

poskytované služby alebo za dostupnosť predmetnej infraštruktúry, pri poskytovaní prípadných záruk 

súkromnému partnerovi, pri preberaní istých záväzkov alebo rizík súkromného partnera a pod. 

Podstatné je, že o štátnu pomoc môže ísť v prípade akéhokoľvek opatrenia alebo aspektu, ktorý (pri 

naplnení ostatných definičných znakov štátnej pomoci) spôsobuje zvýhodnenie určitého podniku alebo 

odvetvia. Forma štátnej pomoci teda nehrá rolu a  môže tak ísť o verejnú podporu priamu či nepriamu. 
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4.2.6.1 Právny rámec štátnej pomoci 

Problematika štátnej pomoci je primárne upravená v ZF EU, čl. 107, 108 a 109.25  Podmienky štátnej 

pomoci musia byť posudzované v nadväznosti na parametre nastavené v rámci konkrétneho projektu, a 

to v kontexte článku 107 ZF EU, sektorovo špecifickej regulácie (oblasť väzenstva) a aplikačnej praxe. 

Posudzovanie otázok štátnej pomoci patrí do kompetencie Európskej komisie, ktorá je oprávnená 

v prípade porušení ukladať opatrenia na nápravu - príjemca neoprávnenej štátnej pomoci  je povinný 

sumu zodpovedajúcu neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci vrátane úroku vrátiť. 

4.2.6.2 Analýza projektu z hľadiska pravidiel štátnej pomoci 

Zo všeobecne uvedených možných problémových okruhov prichádza v súvislosti s Projektom do úvahy 

existencia štátnej pomoci hlavne vo vzťahu: 

 k platbám verejného partnera súkromnému partnerovi za poskytované služby, resp. za 

dostupnosť predmetnej infraštruktúry, pričom môže ísť o   platby priame (finančné 

plnenie), ako aj platby nepriame, spočívajúce napríklad v poskytnutí pracovnej sily osôb, 

ktoré sa nachádzajú vo výkone trestu odňatia slobody;  

 k prípadnému poskytnutiu garancie zo strany štátu alebo iného verejného orgánu 

súkromnému partnerovi. V prípade realizácie Projektu je pravdepodobné poskytnutie 

garancií zo strany verejného partnera. 

 

Účelom tejto podkapitoly je preto posúdiť, či v dôsledku konkrétneho nastavenia parametrov Projektu 

nedôjde k porušeniu pravidiel pre poskytovanie štátnej pomoci. Upozorňujeme, že posúdenie síce môže 

prispieť k významnej eliminácii rizika existencie štátnej pomoci a k posilneniu potrebnej právnej istoty 

jednotlivých subjektov zúčastnených na Projekte, avšak s ohľadom na vyššie uvedenú výlučnú 

kompetenciu Európskej komisie čo do posudzovania otázok štátnej pomoci, nie je bez rozhodnutia 

Európskej komisie možné toto riziko nikdy úplne vylúčiť. 

Uvažovaný ekonomický model Projektu je založený primárne na hlavných príjmoch, teda úhradách zo 

strany verejného partnera Projektu súkromnému partnerovi, a to ako protiplnenie za realizáciu 

samotnej výstavby infraštruktúry Projektu a za poskytovanie služieb dostupnosti tejto infraštruktúry, a 

ďalej na vedľajších príjmoch, zahrnujúcich najmä využívanie pracovnej sily osôb vo výkone trestu 

odňatia slobody zo strany súkromného partnera Projektu. Prípadnú štátnu pomoc poskytovanú 

súkromnému partnerovi Projektu je tak potreba posudzovať v kontexte oboch týchto zložiek odmeny, 

resp. finančnej úplaty. Predmetom nižšie uvedeného posúdenia je tak otázka, či takto vymedzená 

odmena, resp. finančná úplata nenaplňuje definičné znaky štátnej pomoci a pokiaľ áno, či nespadá pod 

niektorú z výnimiek, ktoré poskytovanie štátnej pomoci pripúšťajú. 

Výška úhrady zo strany verejného partnera Projektu súkromnému partnerovi, predstavujúca 

protiplnenie za realizáciu samotnej výstavby infraštruktúry Projektu a za poskytovanie služieb 

dostupnosti tejto infraštruktúry, bude kľúčovým parametrom Projektu, pričom predpokladáme, že bude 

s najväčšou pravdepodobnosťou kľúčovým kritériom na vyhodnotenie ponúk v rámci zvoleného postupu 

vo verejnom obstarávaní, smerujúcom k výberu súkromného partnera Projektu. Túto úhradu je ďalej 

potrebné posudzovať v kontexte toho, či a do akej miery bude súkromný partner projektu oprávnený 

využívať pracovnú silu osôb vo výkone trestu odňatia slobody. Možnosť takéhoto využívania môže 

významným spôsobom eliminovať výšku priamej úhrady a má tak samozrejme aj priamy vplyv na 

posúdenie otázky  prítomnosti štátnej pomoci v Projekte. 

                                                             
25 Podrobnejší popis Legislatívy EÚ pre oblasť štátnej pomoci  (k 23.6.2017) je možné nájsť napr. na 
http://www.statnapomoc.sk/?cat=23 

http://www.statnapomoc.sk/?cat=23
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K naplneniu jednotlivých znakov štátnej pomoci pri úhrade za realizáciu samotnej výstavby 

infraštruktúry Projektu a za poskytovanie služieb dostupnosti tejto infraštruktúry je na základe vyššie 

uvedeného možné uviesť: 

 Úhrada je verejným (štátnym) prostriedkom. 

 Úhrada podľa nášho názoru nezvýhodňuje určitý podnik. Tento znak štátnej pomoci je 

posudzovaný z toho hľadiska, či je poskytovaná výhoda určitému podniku, teda 

podnikateľskému subjektu ako účastníkovi hospodárskej súťaže. Je veľmi pravdepodobné, že 

súkromný partner realizujúci Projekt bude účastníkom hospodárskej súťaže, najmä pokiaľ bude 

okrem činností spojených s výstavbou a prevádzkovaním väzenského zariadenia vykonávať 

aj iné činnosti, ktoré sú bežne vykonávané inými účastníkmi hospodárskej súťaže. Okrem toho 

by ďalej mohol naplňovať znak výkonu tzv. služby všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej 

len „SGEI“)26, pričom z judikatúry SDEU vyplýva, že členské štáty EÚ majú širokú 

rozhodovaciu právomoc pri prehlásení služieb alebo činností za SGEI. V oboch prípadoch je 

však súkromného partnera realizujúceho projekt možné považovať za podnik v zmysle 

uvedeného znaku, čím sa na neho aplikujú pravidlá štátnej pomoci. 

Na základe rozsudku SDEUe vo veci C-280/00 Altmark bola prijatá doktrína podmienok 

Altmark, pri ktorých naplnení nie je kompenzačná platba za poskytovanie SGEI (v 

posudzovanom prípade platba predstavujúca protiplnenie za poskytovanie služieb dostupnosti 

infraštruktúry projektu) považovaná za zvýhodňujúcu. In concreto sa jedná o tieto podmienky: 

a) subjekt, ktorý je príjemcom kompenzačnej platby, musí byť výkonom SGEI riadne poverený, 

a to jasne vymedzeným spôsobom – táto podmienka je splnená poverením 

vyplývajúcim  z koncesnej zmluvy, 

b) ukazovatele pre kalkuláciu výšky kompenzačnej platby musia byť stanovené vopred a 

objektívnym spôsobom – táto podmienka bude splnená vymedzením rámca 

platieb v koncesnej dokumentácii, 

c) výška kompenzačnej platby nesmie prekročiť náklady vynaložené subjektom pri plnení 

záväzku SGEI po odpočítaní príslušných príjmov plynúcich z tohto záväzku (v 

posudzovanom projekte plynúcich najmä z využívania pracovnej sily osôb vo výkone trestu 

odňatia slobody zo strany súkromného partnera) a pripočítaní primeraného zisku – 

splnenie tejto podmienky zaistí predovšetkým hospodárska súťaž medzi 

jednotlivými uchádzačmi o koncesiu, ale prípadne aj samotné podmienky 

koncesnej dokumentácie (prípadný finančný strop výšky kompenzačnej 

platby), 

d) subjekt poverený výkonom SGEI musí byť vybraný v súťaži umožňujúcej vybrať 

poskytovateľa za najmenšie náklady pre verejného partnera projektu – splnenie tejto 

podmienky vyplýva z realizácie súťaže medzi jednotlivými uchádzačmi o 

koncesiu v rámci zvoleného postupu vo verejnom obstarávaní, pričom 

kľúčovým kritériom na vyhodnotenie ponúk bude medzi iným aj výška úhrady 

(kompenzačnej platby) Koncesionárovi od verejného partnera projektu. 

Uvažovaná úhrada teda nenapĺňa znak zvýhodnenia určitého podniku z dôvodu kumulatívneho 

splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z rozsudku vo veci Altmark. 

                                                             
26 K tomu bližšie: Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci EÚ na úhrady za služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu, dostupné na http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5588 
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Pokiaľ by aj bola pochybnosť ohľadne povahy súkromným partnerom vykonávanej činnosti ako 

SGEI, potom je možno uviesť, že už samotná realizácia súťaže medzi jednotlivými 

uchádzačmi o koncesiu v rámci zvoleného postupu vo verejnom obstarávaní, 

zaistí, že výška platby zo strany verejného partnera projektu bude predmetom hospodárskej 

súťaže (vzhľadom k tomu, že výška úhrady (kompenzačnej platby) Koncesionárovi od verejného 

partnera projektu bude kľúčovým kritériom na vyhodnotenie ponúk v rámci zvoleného postupu 

vo verejnom obstarávaní), a platba teda bude stanovená vo výške nepredstavujúcej 

nadmernú kompenzáciu. Naopak, táto platba bude predstavovať adekvátnu úhradu 

(kompenzáciu) za Koncesionárom poskytované služby dostupnosti predmetnej infraštruktúry. 

Aj z tohto dôvodu nebude uvažovaná úhrada napĺňať znak zvýhodnenia určitého 

podniku. 

 Úhrada môže narušovať hospodársku súťaž. Vo vzťahu k možnému narušeniu 

hospodárskej súťaže nie je s ohľadom na  pomerne striktnú judikatúru v oblasti štátnej pomoci 

možné vylúčiť naplnenie tohto znaku, pretože tento znak štátnej pomoci je spravidla 

konštatovaný automaticky (vždy). 

 Úhrada môže ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi EÚ. Aj s ohľadom na 

relatívnu geografickú blízkosť s Maďarskom, ale najmä s ohľadom na veľkú finančnú hodnotu 

Projektu a z toho vyplývajúcu atraktívnosť Projektu pre jednotlivých investorov nie je možné 

vylúčiť záujem o realizáciu Projektu zo strany subjektov z iných členských štátov EÚ. V tomto 

zmysle by mohlo, opäť s ohľadom na  pomerne striktnú judikatúru v tejto oblasti, dochádzať k 

ovplyvneniu obchodu medzi členskými štátmi EÚ. 

Na základe vyššie uvedeného je možné vysloviť záver, že úhrada zo strany verejného partnera Projektu 

súkromnému partnerovi, predstavujúca protiplnenie za realizáciu samotnej výstavby infraštruktúry 

projektu a za poskytovanie služieb dostupnosti tejto infraštruktúry, nenapĺňa všetky definičné znaky 

štátnej pomoci v zmysle čl. 107 ZF EU. Preto ďalej ani nie je potrebné sa zaoberať tým, či je naplnená 

niektorá z výnimiek, pripúšťajúcich poskytovanie štátnej pomoci.  

Prípadné poskytnutie garancie zo strany štátu alebo iného verejného orgánu súkromnému partnerovi je 

potom potreba taktiež posúdiť z hľadiska všetkých vyššie uvedených definičných znakov štátnej pomoci 

v zmysle čl. 107 ZF EU, avšak v tejto chvíli neboli identifikované konkrétne parametre takejto prípadnej 

garancie. 

4.2.6.3 Analýza rizík neoprávnenej štátnej pomoci 

Posudzovanie otázok štátnej pomoci patrí do kompetencie Európskej komisie, ktorá je v prípade 

porušenia pravidiel oprávnená ukladať opatrenia na nápravu - príjemca neoprávnene poskytnutej 

štátnej pomoci je povinný sumu zodpovedajúcu neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci vrátane úroku 

vrátiť. V zásade prichádzajú do úvahy dve riziká v oblasti štátnej pomoci, a to (i.) povinnosť príjemcu 

vrátiť neoprávnenú štátnu pomoc a (ii.) povinnosť verejného partnera (štátu) vymáhať vrátenie 

neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci.  

Riziko, že plnenia od verejného partnera budú považované za poskytnuté v rozpore s pravidlami 

poskytovania štátnej pomoci a že príjemca bude povinný neoprávnenú štátnu pomoc vrátiť je potrebné 

znížiť vhodným dojednaním v koncesnej zmluve (hlavne čo do výšky a ďalších parametrov úhrady zo 

strany verejného partnera projektu). Konkrétne parametre koncesnej zmluvy podľa modelu DBFO by 

mali byť predmetom detailnej analýzy z pohľadu problematiky štátnej pomoci, ku ktorej môže dochádzať 

v rámci výstavby ako aj prevádzkovania väzenského zariadenia.  
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4.2.7 Otázky prechodu zamestnancov 

4.2.7.1 Popis analyzovanej oblasti  

V súvislosti s uvažovaným zverením časti činností ZVJS vykonávaných v ústave na súkromného 

partnera projektu je nutné posúdiť, či v rámci tohto prevodu činností nedôjde súčasne aj k prechodu 

práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom, ktorí tieto činnosti doteraz vykonávali 

pre ZVJS. Účelom právneho inštitútu prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (prechod 

zamestnancov) na iného zamestnávateľa je ochrana práv zamestnancov pri (zjednodušene) prevode 

činností pôvodného zamestnávateľa na iného zamestnávateľa. 

4.2.7.2 Právny rámec prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov 

Právnymi predpismi upravujúcimi problematiku prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych 

vzťahov v Slovenskej republike sú najmä: 

 ZP; 

 zákon č. 552/2003 Z. z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“); 

 zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“); 

 Zákon č. 73/1998 Z.z., o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej 

služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení 

neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o štátnej službe príslušníkov“); 

 smernica č. 2001/23/ES, o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv 

zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (ďalej iba 

„smernica č. 2001/23“). 

4.2.7.3 Analýza prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov 

V rámci tejto kapitoly je potrebné analyzovať, či pri prevode činností ZVJS na súkromného partnera 

v súvislosti s realizáciou Projektu dôjde k prechodu práv a povinností zamestnancov a príslušníkov 

ZVJS. 

V prvom rade je potrebné vziať do úvahy rôzne právne úpravy regulujúce pracovnoprávne vzťahy medzi 

ZVJS a jeho príslušníkmi, resp. zamestnancami, pričom obe skupiny vykonávajú niektoré z činností (v 

prípade príslušníkov ZVJS by sa pravdepodobne jednalo iba o menšie množstvo činností), ktoré by 

mohli byť v rámci Projektu zverené súkromnému partnerovi.   

Zákon o štátnej službe príslušníkov, upravujúci služobný resp. štátnozamestnanecký pomer príslušníkov 

ZVJS, neupravuje prechod zamestnancov, ani neobsahuje delegačné ustanovenie vo vzťahu k ZP.27 Preto 

je  vylúčená aplikácia regulácie prechodu zamestnancov pri príslušníkoch ZVJS, keďže zákon o štátnej 

službe príslušníkov prechod zamestnancov neupravuje. 

Z uvedeného teda plynie, že ďalší text popisujúci prechod zamestnancov sa týka iba zamestnancov ZVJS 

(ak takí sú) a nie príslušníkov ZVJS, na ktorých sa predmetné ustanovenia neuplatnia. 

Všeobecná úprava pracovnoprávnych vzťahov v ZP stanovuje podmienky pre prechod zamestnancov v 

§§ 28 až 31 ZP, pričom základným predpokladom pre prechod zamestnancov je prevod tzv. hospodárskej 

                                                             
27 Ako napr. Zákon o štátnej službe č. 400/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý v § 1 ods. 4 uvádza: „Na 
štátnozamestnanecké vzťahy sa vzťahuje Zákonník práce, len ak to ustanovuje tento zákon.“ 
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jednotky28. Hospodárskou jednotkou sa v zmysle smernice č. 2001/23 rozumie „organizované 

zoskupenie zdrojov, ktorého cieľom je vykonávať hospodársku činnosť bez ohľadu na to, či je táto 

činnosť hlavná alebo doplnková“. Práve výklad pojmu „hospodárskej jednotky“ a zachovania jej identity 

pri prevode činností zamestnávateľa podaný z hľadiska judikatúry SDEÚ bude rozhodujúcim aspektom 

posúdenia, či sa v prípade realizácie Projektu použijú ustanovenia týkajúce sa prechodu zamestnancov 

na súkromného partnera. 

V prvom rade je potrebné posúdiť otázku, či je možné normu aplikovať aj v prípade, že zamestnávateľom 

je štát a či v takomto prípade je možné aplikovať pojmy „hospodárska jednotka“ alebo 

„podnikanie“ štandardne. S ohľadom na judikatúru SDEÚ29, ktorá nevylučuje aplikáciu prechodu 

zamestnancov aj vo vzťahu k zamestnancom štátu resp. iného verejného orgánu, nie je treba pochybovať 

o aplikovateľnosti právnej úpravy aj na konkrétny prípad zamestnancov ZVJS. 

Aspekty, ktoré musia byť zvážené pri kvalifikácii prevodu činností ako prevodu hospodárskej jednotky 

zachovávajúcej si identitu sú v súlade s judikatúrou SDEU30 najmä: (i) druh podniku alebo závodu, 

o ktorý ide; (ii) prípadný prevod hmotných zložiek podnikania, ako budovy a hnuteľné veci; (iii) hodnota 

nehmotných zložiek podnikania v čase prevodu; (iv) prípadné prebratie podstatnej časti pracovníkov 

novým majiteľom podniku; (v) prípadný prevod zákazníkov; (vi) stupeň podobnosti činností 

vykonávaných pred prevodom a po ňom a (vii) dĺžka prípadného prerušenia týchto činností. Tieto 

podmienky však nemusia byť naplnené kumulatívne, naopak, je potrebné vziať do úvahy osobitosti 

konkrétneho podniku a dotknuté odvetvie hospodárstva31. 

Skutočnosť, či dôjde k prechodu tzv. hospodárskej jednotky na nového zamestnávateľa bude preto 

potrebné posúdiť s ohľadom na konkrétne zmluvné nastavenie a konkrétne činnosti vykonávané 

súkromným partnerom v rámci realizácie Projektu. Pri posúdení možného prechodu zamestnancov 

vychádzame z analýz v tejto Štúdii a z predpokladu, že súkromným partnerom budú prevzaté všetky tieto 

činnosti. Typickými činnosťami prevzatými súkromným partnerom by na základe koncesnej zmluvy boli 

napr. prevádzka jedálne a výdaj jedla odsúdeným a údržba a facility management objektov ústavu. 

Vo vzťahu k vyššie popísaným relevantným aspektom je možné uviesť, že na základe uzavretých zmlúv 

dôjde k prevodu hmotných zložiek viažucich sa k výkonu činnosti doterajšieho zamestnávateľa, ktorými 

sú budovy a hnuteľné veci v areáli ústavu, resp. právo užívania k nim (kritérium ad (ii)). V tomto prípade 

podľa nášho názoru nie je rozhodujúca forma tohto prevodu a nemusí teda dôjsť k prevodu vlastníckeho 

práva k hmotným zložkám podnikania, postačí, ak sa súkromnému partnerovi umožní priestory pre 

činnosť využívať, čo bude mať fakticky za následok, že v nich už nebude pôsobiť pôvodný zamestnávateľ, 

ale zamestnávateľ nový. Súčasne, hodnota týchto hmotných zložiek a ich vzťah k výkonu činností by bola 

nezanedbateľná (ad kritérium (iii)). 

Súčasne, s ohľadom na podrobnú právnu reguláciu, ktorej jednotlivé činnosti v rámci VTOS podliehajú, 

existuje predpoklad totožnosti vykonávaných činností pred a po ich prechode (ad kritérium (vi)), pričom 

sa nepredpokladá prerušenie ich vykonávania (ad kritérium (vii)). 

S ohľadom na recipienta poskytovaných služieb, aj v prípade prevodu činností na súkromného partnera 

ním bude štát, resp. ÚVTOS (ad kritérium (v)). 

                                                             
28 § 28 ods. 1: „Ak sa prevádza hospodárska jednotka, ktorou je na účely tohto zákona, zamestnávateľ alebo časť 
zamestnávateľa alebo ak sa prevádza úloha alebo činnosť zamestnávateľa alebo ich časť k inému 
zamestnávateľovi, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na 
preberajúceho zamestnávateľa.“ 

29 Rozsudok SDEÚ vo veci Scattolon (C-108/10) zo dňa 6. septembra 2011. 

30 Rozhodnutie SDEU vo veci Spijkers (C-24/85) ze dne 18. 3. 1986. 

31 Viď stanovisko Generálnej advokátky Verici Trstejnak vo veci CLECE SA (C-463/09) zo dňa 26. októbra 2010. 
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Čo sa týka nehmotných zložiek podnikania, ich prevod nie je podmienkou prevodu hospodárskej 

jednotky, avšak z judikatúry SDEU32 je možné vyvodiť, že aj organizovaný súbor pracovníkov (postačuje 

minimálna forma organizácie), ktorí sú zvlášť a trvalo pridelení na výkon spoločnej úlohy, môže bez 

ďalších faktorov výroby predstavovať hospodársky subjekt (jednotku) v zmysle smernice č. 2001/23. 

Pokiaľ by teda na základe koncesnej zmluvy prešla organizovaná skupina zamestnancov (teda ich 

významná časť) v súčasnosti vykonávajúcich činnosti v budúcnosti zverené súkromnému partnerovi, 

mohlo by to odôvodňovať prevod hospodárskej jednotky a teda aj prechod zamestnancov vo vzťahu 

k ostatným zamestnancom zaradeným v organizačnej štruktúre vykonávajúcej tieto činnosti (ad 

kritérium (iv)). 

Na základe vyššie uvedenej analýzy je teda možné povedať, že v prípade, že: 

 Dôjde k prevodu činností v súvislosti s VTOS vykonávaných zamestnancami ZVJS na súkromného 

partnera; a 

 na základe koncesnej zmluvy bude majetok (nehnuteľnosti a hnuteľné veci) využívaný pre výkon 

týchto činností súkromným partnerom; a 

 časť zamestnancov tvoriacich organizovanú skupinu vykonávajúcu tieto činnosti v priestoroch 

využívaných pre výkon činností na základe koncesnej zmluvy súkromným partnerom bude 

vykonávať naďalej tieto činnosti pre súkromného partnera, bude vo vzťahu k zamestnancom ZVJS 

vykonávajúcim tieto činnosti odôvodnený ich prechod k súkromnému partnerovi ako novému 

zamestnávateľovi. 

V analýze špecifík prevádzky väzenského zariadenia súkromným partnerom sú uvedené činnosti, ktoré 

môže vykonávať súkromný partner. Toto posúdenie ďalej vychádza z predpokladu, že súkromný partner 

by vykonával všetky činnosti ktoré môže, teda ktoré mu legislatívne prostredie dovolí vykonávať. 

V súvislosti s týmto by došlo k prechodu úloh a činností, prípadne hospodárskej jednotky štátneho 

zamestnávateľa na súkromného partnera. Podstatné je preto posúdiť, či by tento prechod úloh, činností 

a hospodárskych jednotiek spadal pod režim § 28 ZP a či by mal za následok prechod práv a povinností 

z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na preberajúceho zamestnávateľa. 

4.2.7.4 Analýza v súvislosti s prechodom práv a povinností zamestnancov 

V prípade prechodu zamestnancov prechádzajú na nového zamestnávateľa všetky práva a povinnosti 

z pracovnoprávnych vzťahov v súvislosti s dotknutými zamestnancami. 

Pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa tak pôvodnému, ako aj preberajúcemu 

zamestnávateľovi ukladá povinnosť: 

 

 písomne informovať zástupcu zamestnancov (príslušný odborový orgán33) o skutočnostiach 

uvedených v § 29 ods. 1 ZP34; 

 prerokovať s príslušným odborovým orgánom s cieľom dosiahnuť dohodu o opatreniach 

vzťahujúcich sa na zamestnancov, a to najneskôr mesiac pred tým, ako uskutoční opatrenia 

vzťahujúce sa na zamestnancov.  

Nový zamestnávateľ je súčasne povinný: 

 dodržiavať ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktorú s príslušným odborovým orgánom uzavrel 

predchádzajúci zamestnávateľ, a to až do skončenia jej účinnosti, 

 rešpektovať právne postavenie a funkcie zástupcov zamestnancov až do uplynutia ich funkčného 

obdobia, ak sa nedohodnú inak. 

                                                             
32 Viď rozhodnutie SDEÚ vo veci Hernández Vidal a i. (C-127/96, C-118/96 a C-74/97  z 10. decembra 1998. 

33 Základná odborová organizácia Odborového zväzu pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce. 

34 O dátume alebo navrhovanom dátume prechodu, o jeho dôvodoch, o pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch, 
o plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov. 
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Nový zamestnávateľ je teda okrem iného povinný dodržiavať ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktorú 

s príslušným odborovým orgánom uzavrel predchádzajúci zamestnávateľ, a to až do skončenia jej 

účinnosti. Preto je v prípade prechodu zamestnancov nutné posúdiť a zohľadniť aj obsah účinných 

kolektívnych zmlúv. 

Kolektívne zmluvy dopadajúce na zamestnancov, ktoré nám boli poskytnuté sú tieto: 

 

 „Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa 

zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme na rok 2017“ uzatvorená medzi stranami: zástupcovia poverení vládou a 

reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov v súlade s § 3 písm. f) zákona č. 2/1991 Zb. o 

kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a Konfederácia odborových zväzov 

Slovenskej republiky, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Všeobecný slobodný odborový 

zväz. 

 „Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2017“ uzatvorená medzi 

stranami:  Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce a Základná organizácia Odborového 

zväzu pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce. 

Kolektívne zmluvy upravujú viaceré práva zamestnancov a povinnosti zamestnávateľov. Konkrétne sa 

jedná napríklad o rozsah pracovnej doby, výmeru dovolenky, platové tarify, odstupné, príspevok na 

doplnkové dôchodkové poistenie, tvorbu sociálneho fondu a nakladanie s ním. Keďže nový 

zamestnávateľ má povinnosť dodržiavať ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktorú s príslušným odborovým 

orgánom uzavrel predchádzajúci zamestnávateľ až do skončenia jej účinnosti, je podstatné, že účinnosť 

týchto kolektívnych zmlúv je do 31. 12. 2017. Momentálne nemáme informácie, či možno predpokladať, 

že na ďalší rok budú uzatvorené nové zmluvy s obdobným obsahom. 

V prípade, že by sa zamestnancom mali výrazným spôsobom zmeniť pracovné podmienky a títo by 

s nimi nesúhlasili, považuje sa pracovný pomer za skončený dohodou z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. 

b) ZP ku dňu prevodu, pričom zamestnancovi náleží odstupné podľa § 76 ZP (tzn. až do výšky 

päťnásobku priemerného mesačného zárobku, v závislosti na počte odpracovaných rokov pre 

pôvodného zamestnávateľa). 

4.2.8 Zhrnutie právnej časti 

Účelom právnej analýzy uskutočniteľnosti je preskúmanie aspektov Projektu súvisiacich najmä 

s nasledujúcimi oblasťami: 

 Zmluvným nastavením majetkovoprávnych vzťahov a zákonnými predpokladmi pre nakladanie s 

majetkom štátu; 

 Revíziou existujúcich majetkovoprávnych vzťahov; 

 Stavebno-právnymi aspektmi; 

 Právnymi aspektmi prevádzky väzenského zariadenia súkromným subjektom; 

 Štátnou pomocou; a 

 Problematikou prechodu práv z pracovnoprávnych vzťahov. 

Problematika zmluvného nastavenia majetkovoprávnych vzťahov a zákonných predpokladov pre 

nakladanie s majetkom štátu je determinovaná najmä osobitnou zákonnou úpravou obsiahnutou 

v zákone o správe majetku štátu a v právnych predpisoch upravujúcich postavenie ZVJS a VTOS. 

S ohľadom na túto zvláštnu právnu úpravu sa ako najvhodnejší zmluvný model vo vzťahu k nakladaniu 

s majetkom štátu pri realizácii Projektu javí výstavba areálu ÚVTOS do vlastníctva štátu (a správy 

ústavu), pričom Koncesionárovi bude udelené právo užívania tohto majetku na základe Koncesnej 
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zmluvy. Táto forma Projektu sa javí ako najbezpečnejšia pre zadávateľa aj s ohľadom na možné riziká 

úpadku Koncesionára v priebehu trvania Koncesnej zmluvy. 

Vo vzťahu k majetkovoprávnym vzťahom k nehnuteľnostiam v areáli ústavu, v ktorom ma dôjsť 

k realizácii Projektu bolo zistené, že takmer všetky relevantné pozemky sa nachádzajú vo vlastníctve 

štátu a v správe ústavu, pričom v rámci analýzy boli identifikované konkrétne pozemky, ku ktorým bude 

nevyhnutné v prípade realizácie Projektu vysporiadať vlastnícke práva. 

Analýzou dlhodobých zmluvných vzťahov k majetku v správe ústavu bola zistená existencia niekoľkých 

nájomných zmlúv k bytovým jednotkám používaným ako služobné byty. U týchto nájomných zmlúv sa 

predpokladá ich ukončenie buď uplynutím doby pred samotnou realizáciou Projektu, alebo je možné ich 

ukončenie výpoveďou včas pred realizáciou. Obdobne je tomu tak v súvislosti s nájmom nebytových 

priestorov, v ktorých je prevádzkovaná predajňa, kde je uzavretá zmluva na dobu určitú do konca roku 

2021. 

V súvislosti so stavebno-právnymi aspektmi bolo zistené, že realizácia Projektu by nemala byť v rozpore 

s územným plánom mesta Rimavská Sobota, pričom ale dosiaľ nebolo vydané územné rozhodnutie ani 

stavebné povolenie vo vzťahu k výstavbe objektov Projektu. V súčasnosti existuje platné stavebné 

povolenie vo vzťahu k čistiarni odpadových vôd, a to do roku 2018. V prípade vojenského brodu 

identifikovaného v areáli ústavu bude nutné v prípade jeho presunutia získať súhlas ozbrojených síl SR, 

v ktorých správe sa tento typ objektov nachádza a súčasne súhlasy príslušných úradov na úseku 

životného prostredia. 

Z analýzy činností vykonávaných v rámci zabezpečovania výkonu odňatia trestu slobody vyplynuli 

okruhy činností, ktoré by teoreticky mohli byť zverené súkromnému partnerovi. Máme za to, že 

súkromnému partnerovi nebudú môcť byť zverené činnosti v súvislosti s ktorými bude dochádzať 

k priamemu kontaktu s odsúdenými a zásahu do ich ústavných práv.  

Pri absencii výslovného zákonného zmocnenia pre zverenie úloh ZVJS súkromným subjektom je však 

otázne, či činnosti, ktoré nezasahujú do základných práv a slobôd odsúdených a súčasne sú zverené 

ZVJS zákonom, môžu byť prenesené na súkromný subjekt. Vhodnou legislatívnou zmenou by však bolo 

možné tieto obmedzenia eliminovať, čo by umožňovalo flexibilnejšie vymedzenie jednotlivých činností 

a ich prenesenie na súkromný subjekt. 

Ďalšou analyzovanou oblasťou v rámci právnej štúdie uskutočniteľnosti bola možná zakázaná štátna 

pomoc, pričom boli stanovené základné mantinely pre financovanie Projektu z verejných rozpočtov tak, 

aby nedochádzalo k poskytovaniu nepovolenej štátnej pomoci súkromnému partnerovi. 

V prípade analýzy možného prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov bolo zistené, že za 

splnenia stanovených podmienok pravdepodobne v rámci realizácie Projektu dôjde k prechodu práv 

a povinností z pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami ZVJS zo ZVJS na súkromného partnera ako 

nového zamestnávateľa. V súvislosti s týmto prechodom boli identifikované riziká a potrebné kroky 

z hľadiska pracovného práva, ktoré bude potrebné učiniť pred prevodom činností v súvislosti so 

zabezpečovaním VTOS na súkromného partnera. 
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4.3 Technická analýza uskutočniteľnosti 

4.3.1 Súčasný stav projektu 

 
Na základe výsledkov kvalitatívneho vyhodnotenia (viď kapitola 3.5) aj kvantitatívneho vyhodnotenia 

(viď kapitola 3.6) bol ako preferovaný variant pre účely ďalších analýz stanovený Minimálny variant. 

Technická analýza vychádza z Overovacej štúdie – časť „Objemová a architektonická štúdia“. Obsahom 

štúdie je návrh nového väzenského zariadenia v existujúcom areáli Otvoreného oddelenia Sabová 

(kataster Rimavská Sobota), Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce. Štúdia bola 

vypracovaná na základe dokumentu „Lokalitný program k výstavbe väzenského zariadenia v Rimavskej 

Sobote – Sabovej“ a aj plne rešpektuje požiadavky vyplývajúce z tohto programu. 

 

Účelom štúdie je overiť možnosti výstavby nového väzenského zariadenia s cieľom rozšírenia ubytovacej 

kapacity ZVJS určenej pre VTOS v minimálnom stupni stráženia a strednom stupni stráženia, zároveň 

so zachovaním VTOS aj na otvorenom oddelení. GR ZVJS pri výbere lokality zohľadnil aj regionálne 

potreby z pohľadu justície, ale najmä z pohľadu potrieb VTOS.  

 

Štúdia vypracovaná architektonickou kanceláriou TEPLANARCHITEKT z Banskej Bystrice bola 

predložená Riadiacemu výboru projektu, bola mu prezentovaná a na mieste realizácie projektu aj 

prerokovaná aj za účasti spracovateľov tejto štúdie. Na prerokovaní zástupcovia Riadiaceho výboru 

nevzniesli voči súčasnému návrhu žiadne pripomienky. 

 
V ďalších fázach projektu bude nasledovať vypracovanie štúdie na posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie s pokračovaním samotného posudzovania EIA (štandardná dĺžka trvania prípravy a 

samotného schvaľovania je cca 6 mesiacov), územné konanie (štandardná dĺžka trvania prípravy a 

samotného schvaľovania je cca 4-6 mesiacov) a proces stavebného konania (štandardná dĺžka trvania 

prípravy a samotného schvaľovania je cca 2-4 mesiace), ktorý by už mal spadať do kompetencií 

samotného potenciálneho koncesionára. 

4.3.2 Popis projektu 

4.3.2.1 Urbanisticko-dopravné riešenie 

Vypracovaná architektonická štúdia navrhuje dopravné napojenie väzenského zariadenia odbočkou zo 

štátnej cesty Rimavská Sobota – Rimavské Janovce, ktorá vedie pomedzi skupinu rodinných domov, 

resp. menších bytových domov. Odbočka sprístupňuje tzv. vstupnú zónu do areálu (značená ako A), 

ktorej súčasťou je navrhované parkovisko pre OČTK a návštevy s cca 50 parkovacími státiami. Z verejne 

prístupnej vstupnej zóny areálu architektonická štúdia navrhuje sprístupnenie samotného väzenského 

areálu cez dva samostatné vjazdy, ktoré budú kontrolované z jedného kontrolného stanoviska. Kontrolné 

stanovisko je navrhnuté ako súčasť novo navrhovanej administratívnej budovy a situované je na jej 

severozápadnom nároží. 

Samostatne je navrhnutý vjazd hospodárskej zóny väzenského zariadenia západne od kontrolného 

stanoviska a severne je navrhnutý vjazd do zóny s administratívno-správnymi objektmi, cez ktorú je 

prístupná aj vnútorná zóna ústavu s prísnym strážením. Tak ako vyplýva z predchádzajúceho textu, 

štúdia navrhuje rozdelenie väzenského areálu na viacero prevádzkovo funkčných zón, resp. skupín 

objektov, ktoré sa však z časti prekrývajú. 

Skupinu administratívno-správnych objektov (značené ako B) tvorí novo navrhovaná administratívna 

budova, ktorá je situovaná v priamej väzbe na vstupnú zónu v centrálnej polohe areálu. Západne od 

administratívnej budovy je navrhnutý objekt autoparku, v tesnej blízkosti za hospodárskym vjazdom. 

Do skupiny Administratívno-správnych objektov štúdia radí aj objekt služobnej kynológie s kotercami, 

cvičiskom, ktorý je navrhnutý v juhovýchodnej časti areálu v priamom susedstve s vnútornou prísne 
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stráženou zónou ústavu, t.j. na jej južnom okraji. Severne, popred administratívnu budovu, je navrhnutá 

obslužná komunikácia, cez ktorú je prístupná vnútorná zóna ústavu s prísnym strážením. Na túto 

komunikáciu je zo severu napojené novo navrhované parkovisko pre príslušníkov a zamestnancov 

väzenského zariadenia s cca 100 parkovacími státiami. Komunikácia ešte sprístupňuje aj hospodársky 

dvor otvoreného oddelenia. Celková kapacita obidvoch navrhovaných parkovísk je cca 150 státí. 

Navrhovaný počet parkovacích miest vychádza z požadovaných kapacít návštev, OČTK a počtu 

zamestnancov, t.j. 50 parkovacích miest pre návštevy, 10 miest pre OČTK a 90 miest pre zamestnancov, 

čo je cca 50% zamestnancov jednej zmeny. Počet je redukovaný s ohľadom na možný súbeh dochádzky 

viacerých príslušníkov jedným motorovým vozidlom, využitie prímestskej dopravy, resp. cyklo dopravy. 

Do skupiny administratívno-správnych objektov patrí aj existujúci bytový dom s 13 b. j., ktorý je 

situovaný v dislokovanej časti areálu, pri štátnej ceste vo vzdialenosti cca 500 m smerom od centra 

Rimavskej Soboty. 

V severovýchodnom cípe areálu je navrhnuté otvorené oddelenie VTOS (značené ako C). Oddelenie je 

navrhnuté v existujúcej administratívnej budove, ktorá bude rekonštruovaná. Mimo otvoreného 

oddelenia sú v tomto objekte navrhnuté aj sklady hospodárskeho ubytovacieho úseku, údržbárske dielne 

a priestory pre zamestnávanie odsúdených. Súčasťou zóny otvoreného oddelenia je aj navrhované 

exteriérové univerzálne ihrisko, ktoré bude využívané odsúdenými z otvoreného oddelenia, ale aj 

príslušníkmi. 

Primárnou zónou väzenského zariadenia je vnútorná zóna ústavu s prísnym strážením (označeného ako 

D). Táto zóna je situovaná vo východnej časti areálu a je vymedzená betónovým ochranných múrom, 

zakázaným pásmom, a ochranným pásmom, ktoré vytvárajú pravidelný obdĺžnik, pretiahnutý v smere 

sever – juh. Hlavný vstup osôb a vjazd pre dopravnú obsluhu je navrhnutý zo severu z už spomínanej 

obslužnej komunikácie od administratívnej budovy. Stavebne je táto zóna tvorená z polyfunkčného 

objektu, ktorý je navrhnutý v severnej časti s priamou väzbou na vstup osôb a má obdĺžnikový pôdorys 

v smere východ – západ. Na polyfunkčný objekt cez spojovaciu chodbu s podjazdom nadväzuje trojica 

vzájomne prepojených ubytovacích štvorpodlažných blokov, ktoré sú pôdorysne usporiadané v tvare 

dvojitého písmena H. Okolo polyfunkčného objektu a ubytovacích blokov je súbežne s ochranným 

pásmom navrhnutá obslužná komunikácia. Medzi polyfunkčným objektom a ubytovacími blokmi – 

ubytovacím objektom je navrhnutá spevnená manipulačná plocha pre zásobovanie. V polootvorených 

vnútorných blokoch ubytovacieho objektu sú navrhnuté športoviská a dve plochy zelene. V 

severovýchodnom a juhovýchodnom nároží betónového múra sú navrhnuté strážne veže. 

Priestorovo relatívne samostatný celok (označený ako E) tvorí tzv. hospodárska zóna areálu. Túto zónu 

podľa navrhovanej architektonickej štúdie budú tvoriť dve skupiny objektov a to existujúce, ktoré sa 

zrekonštruujú a novo navrhované. Časť existujúcich objektov bude asanovaná z viacerých dôvodov, ktoré 

sú podrobne opísané v bode 2. Medzi zachované objekty patrí dvojpodlažná sýpka, váha a dvojica 

prízemných objektov, t.č. ošipáreň a sklad krmiva, ktoré sú situované v juhovýchodnej časti areálu v 

blízkosti rieky Rimava. Tieto objekty budú po technickej rekonštrukcii využívané na triedenie odpadu. 

Hospodárska zóna bude prístupná cez hospodársky vjazd novo navrhovanou komunikáciou, ktorá bude 

predĺžením odbočky od štátnej cesty. Západne od navrhovanej komunikácie je navrhnutá nová výrobná 

hala pre zamestnávanie odsúdených. Z hygienických dôvodov sú lokalitným programom požadované 

objekty ošipární pre nový chov cca 2100 kusov prasiat, umiestnené čo najďalej od ubytovacích blokov 

vnútornej prísne stráženej zóny ústavu, teda západne od novo navrhovanej areálovej obslužnej 

komunikácie. Vo väzbe na ošipárne sú navrhované objekty: sklady krmiva, sklad steliva, skládka hnoja 

(cisterny), ovčín pre cca 50 oviec s košiarom. Uvoľnená plocha v centrálnej polohe ústavu po zbúraní 

existujúcich ošipární bude slúžiť ako hygienický filter medzi vnútornou, prísne stráženou zónou ústavu 

a objektmi živočíšnej výroby. V tejto časti navrhuje štúdia výsadbu ovocného sadu, resp. parkovú úpravu 

so stromami. K hospodárskym objektom patrí aj objekt existujúceho bitúnka ako dislokovaná časť 

areálu. Štúdia rieši prístavbu k bitúnku pre rozšírenie chladiacich a mraziacich kapacít.  
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Južne od vnútornej prísne stráženej zóny ústavu sa mimo už spomínaného objektu služobnej kynológie 

nachádzajú voľné rezervné plochy pre poľnohospodársku výrobu. V najjužnejšej časti areálu je 

navrhnutá ČOV v priamom napojení na rieku Rimava. 

4.3.2.2 Objektová skladba 

Projekt je rozčlenený do nasledujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov: 

 

STAVEBNÉ OBJEKTY  

A – VSTUPNÁ ZÓNA  

SO-A-01 Spevnené plochy (parkovisko, prístupová komunikácia)  

SO-A-02 Sadové úpravy  

 

B – ADMINISTRATÍVNO-SPRÁVNE OBJEKTY  

SO-B-01 Administratívna budova  

SO-B-02 Autopark  

SO-B-03 Objekt služobnej kynológie  

SO-B-04 Spevnené plochy (parkovisko, komunikácie, chodníky)  

SO-B-05 Bytový dom 13 b. j.  

SO-B-06 Sadové úpravy  

SO-B-07 Oplotenie areálu väzenského zariadenia  

 

C – VÝKON TRESTU - OTVORENÉ ODDELENIE  

SO-C-01 Ubytovaco-hospodársky objekt otvoreného oddelenia  

SO-C-02 Spevnené plochy – športoviská  

SO-C-03 Sadové úpravy  

 

D – VNÚTORNÁ ZÓNA ÚSTAVU S PRÍSNYM STRÁŽENÍM  

SO-D-01 Polyfunkčný objekt  

SO-D-02 Ubytovací objekt  

SO-D-03 Spevnené plochy  

SO-D-04 Športoviská  

SO-D-05 Sadové úpravy  

SO-D-06 Ochranné pásmo s oplotením  

SO-D-07 Zakázané pásmo s oplotením  

SO-D-08 Ochranný múr so strážnymi vežami  

SO-D-09 Vonkajšie osvetlenie 

 

E – HOSPODÁRSKO-VÝROBNÉ OBJEKTY  

SO-E-01 Prístavba bitúnku  

SO-E-02 Výrobná hala (novostavba)  

SO-E-03 Ošipáreň 1 (novostavba)  

SO-E-04 Ošipáreň 2 (novostavba)  

SO-E-05 Sklad krmív (exist., rekonštrukcia)  

SO-E-06 Váha (exist.)  

SO-E-07 Triedenie odpadu (rekonštrukcia)  

SO-E-08 Triedenie odpadu (rekonštrukcia)  

SO-E-09 Sklad krmív (novostavba)  

SO-E-10 Sklad steliva (novostavba)  

SO-E-11 Ovčín + košiar (novostavba)  

SO-E-12 Sklad hnoja (novostavba)  

SO-E-13 Búracie práce v areáli  

SO-E-14 Pivnica na zeleninu  

SO-E-15 Spevnené plochy – komunikácie  
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SO-E-16 Sadové úpravy  

 

F – INŽINIERSKO-STAVEBNÉ OBJEKTY  

SO-F-01 Vodovodná prípojka  

SO-F-02 STL prípojka plynu a regulačná stanica  

SO-F-03 VN prípojka  

SO-F-04 Areálové rozvody pitnej vody  

SO-F-05 Areálové rozvody splaškovej vody  

SO-F-06 Areálová splašková kanalizácia  

SO-F-07 Areálová dažďová kanalizácia  

SO-F-08 Areálový rozvod plynu  

SO-F-09 Areálové NN elektrické rozvody  

SO-F-10 Areálové osvetlenie  

SO-F-11 Areálové VN elektrické rozvody  

SO-F-12 Areálové slaboprúdové rozvody  

 

G – PREVÁDZKOVÉ SÚBORY  

PS-01 Signálno-bezpečnostná technika  

PS-02 Zariadenie kuchyne  

PS-03 Zariadenie práčovne  

PS-04 Trafostanica  

PS-05 Trafostanica – záložná  

PS-06 Náhradný zdroj pre časť „B“  

PS-07 Náhradný zdroj pre časť „D“  

PS-08 ČOV  

PS-09 Technológia bitúnku  

PS-10 Studňa (existujúca)  

PS-11 Požiarna nádrž  

PS-12 Závlahový systém  

4.3.2.3 Popis objektov 

SO-B-01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 

Budova je pôdorysného tvaru L so štvorpodlažným krídlom orientovaným severojužným smerom pozdĺž 

väzenského múru a trojpodlažným krídlom pozdĺž komunikácie. Hlavný vstup je v centrálnej časti na 

1.NP cez zádverie do vstupnej haly. Vstup osôb je kontrolovaný službou vo vrátnici, ktorá má vizuálnu 

kontrolu nad pohybom vo vstupnej hale, chodbách, výťahu a schodisku, ako aj pred objektom. Schodisko 

a výťah tvorí komunikačné jadro budovy, na ktoré nadväzujú chodby jednotlivých podlaží. Na 1.NP je k 

budove pristavaná vrátnica do hospodársko-výrobnej zóny areálu.  

 

Severojužné krídlo má na 1.NP a 2.NP priestory centrálnych šatní príslušníkov ZVJS a zamestnancov 

ZVJS. Na každom podlaží sú dve šatne pre 25 osôb a dve pre 50 osôb doplnené sprchami s hygienickým 

zariadením. Celková kapacita je cca 300 osôb. Na 1.NP sú z chodby prístupné aj sklad športových 

potrieb, malá posilňovňa a veľká posilňovňa umiestnená vo dvore v samostatnom halovom objekte. Na 

2.NP je malá posilňovňa. Na 3.NP a 4.NP sú priestory ubytovne. Ubytovacie bunky sú zložené zo 

spoločnej predsienky, kúpeľne, dvoj a troj posteľovej izby. Na každom podlaží je 9 ubytovacích buniek, 

práčovňa, kuchynka, upratovacia komora a technická miestnosť. Celková ubytovacia kapacita je 54 

lôžok. Na 3.NP je v stredovej časti budovy spoločenská miestnosť a na 4.NP je plynová kotolňa. Na 

koncoch chodieb je únikové schodisko a balkóny. Hala na jednotlivých podlažiach je presvetlená cez 

presklené steny s dverami na loggie.  

 

Západovýchodné krídlo má tri podlažia s administratívnymi priestormi. Jednotlivé kancelárie sú 

prístupné z vnútornej chodby ukončenej únikovým schodiskom. Na 1.NP sú blízko vchodu ambulancia 

všeobecného lekára pre príslušníkov ZVJS a zamestnancov ZVJS s ošetrovňou a čakárňou, podateľňa a 
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pokladňa. Kancelárie jednotlivých oddelení ústavu sú umiestnené na 1.NP a 2.NP a sú doplnené 

hygienickými, skladovými a archívnymi priestormi. Na každom podlaží je v centrálnej časti technická 

miestnosť pre slaboprúdové zariadenia. Na 3.NP sú priestory vedenia ústavu. Kancelárie sekretariátu, 

riaditeľa a zástupcov sú doplnené malou zasadačkou (36 miest) a veľkou zasadačkou (70 miest), ktorá 

má východ na čiastočne prekrytú terasu.  

 

Budova má na štvorpodlažnom krídle pultovú strechu a na trojpodlažnom krídle plochú strechu. 

Členenie fasád a farebné riešenie korešponduje s hmotovo-tvarovým riešením celého areálu. Veľká 

posilňovňa vo dvore má sedlovú strechu a je navrhnutá ako oceľový skelet s plechovým sendvičovým 

plášťom.  

 
SO-B-02 AUTOPARK  

Autopark je navrhnutý ako prízemný objekt s pozdĺžnym obdĺžnikovým pôdorysom. Navrhovaný 

konštrukčný systém je dvojtraktový, železobetónový, alternatívne oceľový skelet s dvoma 

konštrukčnými výškami. Skelet bude opláštený sendvičovými panelmi a alternatívne murovaným 

obvodovým plášťom. Autopark má navrhnutú plochú strechu. Dispozične je riešený ako kombinácia 

dispozičného jednotraktu s dispozičným trojtraktom. Dispozičný jednotrakt má prevýšenú konštrukčnú 

výšku so svetlosťou 4,6 m a je v ňom situovaná garáž pre dva veľké autobusy a traktor s vlečkou, ručná 

umyváreň a hlavná loď servisnej dielne. Časť autoparku, ktorá je riešená ako dispozičný trojtrakt a má 

dve konštrukčné výšky, a to so svetlosťou 4,6 m (pokračovanie jednotraktu) a so svetlosťou 2,7 m 

(stredová chodba a hospodársko-sociálne zázemie autoparku). Vo vyššej časti je navrhnutá garážová 

hala pre menšiu techniku s hĺbkou 9 m (2 x malý autobus, 2 x sanitka, 2 x chladiarenské auto, 2 x 

nakladač, 1 x nákladné auto, box pre záhradnú techniku).  

 

Stredová chodba obsluhujúca celý autopark je z exteriéru prístupná cez zádverie. Vedľa vstupu je 

navrhnutá samostatná kotolňa so samostatným vstupom. V hospodársko-sociálnom trakte sú navrhnuté 

priestory v zmysle lokalitného programu. Na východnom konci nadväzuje na stredovú chodbu a 

sociálno-hospodárske zázemie v rovnakej výške garážová hala pre 8 osobných automobilov s jedným 

vjazdom.  

 

V architektonickom výraze sa uplatňuje kontrast čistých kubických hmôt rôznej výšky, ktoré sú 

pôdorysne previazané. Na južnej fasáde je dominantný rytmus garážových segmentových brán. 

Výrazným výtvarným prvkom sú navrhované zamrežované okenné otvory na ostatných fasádach. Objekt 

je navrhnutý ako jednofarebný olivovozelenej farby. Celková úžitková plocha autoparku je 1069 m2.  

 

SO-B-03 OBJEKT SLUŽOBNEJ KYNOLÓGIE  

Areál služobnej kynológie je umiestnený na južnej strane prísne stráženého areálu, je oplotený a vstup 

je z obslužnej komunikácie zo západu. Cez bránu a bráničku je vjazd na spevnenú plochu. Hlavná budova 

je dvojpodlažná. Koterce pre psov sú rozdelené na dva karanténne a ostatné umiestnené pozdĺž múru 

orientované na juh a sú kryté strechou. Hlavná budova má na 1.NP priestory pre umývanie a prípravu 

stravy pre psov, skladové a technické priestory a na 2.NP sú šatne a kancelárske priestory. Budovy sú 

doplnené cvičiskom pre psov s prekážkami a samostatnými výbehmi. 

 

SO-B-05 BYTOVÝ DOM 13 BJ  

Architektonická štúdia predpokladá zachovanie architektonického a dispozičného riešenia existujúceho 

objektu. Uvažuje len s jeho technickou modernizáciou s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Štúdia 

preto predpokladá zateplenie objektu kontaktným zatepľovacím systémom, výmenu okien, hydraulické 

vyregulovanie vykurovacieho systému a výmenu strešnej krytiny. Pre spresnenie rozsahu prác bude 

potrebné vypracovať samostatné posúdenie technického stavu objektu a následné vypracovanie vyšších 

stupňov projektovej dokumentácie.  
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SO-C-01 UBYTOVACO-HOSPODÁRSKY OBJEKT – OTVORENÉHO ODDELENIA  

Súčasťou väzenského zariadenia bude aj otvorené oddelenie VTOS s kapacitou 36 odsúdených. Štúdia 

navrhuje umiestnenie tohto oddelenia do existujúcej administratívnej budovy, v ktorej sú aj t. č. 

umiestnení odsúdení. Objekt má tri pôdorysné samostatné krídla. Hlavné je severné krídlo, ktoré je 

trojpodlažné. Východné krídlo je prízemné a sú v ňom situované garáže a južné krídlo je prízemné s 

podpivničením. V suteréne je CO kryt a na prízemí sú obdobne garáže ako vo východnom krídle. V 

spojovacom krčku medzi jednotlivými krídlami je kotolňa. Všetky časti objektu majú murovanú 

konštrukciu vrátane obvodového plášťa. Hlavné trojpodlažné krídlo má priečny stenový konštrukčný 

systém a prekryté je plytkou sedlovou strechou s hrebeňom kolmým na dlhšiu stranu pôdorysu.  

 

Štúdia navrhuje dispozičné rozdelenie objektu, a to na samostatnú časť otvoreného oddelenia a časť, 

ktorá bude využívaná stavebno-ubytovacím úsekom a úsekom zamestnávania odsúdených. Pre 

zabezpečenie samostatného chodu otvoreného oddelenia štúdia navrhuje prístavbu samostatného 

schodiska so samostatným vstupom na severnej fasáde severného krídla, ktorým bude prístupné 3.NP, 

kde je navrhnuté ubytovanie odsúdených. Odsúdení budú ubytovaní v 8-ich trojmiestnych celách a 6-

tich dvojmiestnych celách. Cely sú vybavené WC a umývadlom. Odsúdení majú spoločnú sprcháreň a 

fajčiarsku loggiu na konci chodby. Ďalej je na poschodí kancelária referenta režimu, kancelária 

pedagóga, WC referenta režimu a pedagóga, príručný sklad a sklad čistiacich potrieb. Na 2. NP je 

navrhnutý pre otvorené oddelenie sklad a serverovňa, ktoré sú prístupné z novo navrhovaného 

schodiska. 

 

Na prízemí je navrhnutá spoločenská miestnosť pre otvorené oddelenie slúžiaca aj ako jedáleň a výdaj 

stravy so sociálnym zariadením. V priestoroch 1. NP a 2. NP, ktoré nebudú využívané otvoreným 

oddelením, sú navrhované pracovné priestory – dielne pre zamestnávanie odsúdených. Na 1. NP – 

prízemí, pri vstupe, je navrhnuté pracovisko referenta režimu. V prízemných krídlach sú navrhnuté 

sklady stavebno-ubytovacieho oddelenia. Zachovaný je aj CO kryt v suteréne, ktorý bude využívaný 

dvojúčelovo, a to pre potreby skladov.  

 

Štúdia predpokladá okrem prístavby nového schodiska a prestavby dispozičného riešenia objektu aj jeho 

celkovú technickú rekonštrukciu vrátane zateplenia a výmeny okien. Architektonické riešenie nebude 

výrazne zmenené. Prispôsobená bude len farebnosť fasád celkovej architektonickej koncepcii 

väzenského zariadenia. Celková navrhovaná úžitková plocha objektu je 1 314 m2.  

 

SO-D-01 POLYFUNKČNÝ OBJEKT  

Polyfunkčný objekt je situovaný v severnej časti vnútornej zóny ústavu s prísnym strážením. Objekt je 

zložený z dvoch základných častí. Hlavnej 2 – 4 podlažnej hmoty obdĺžnikového pôdorysu v predĺžení 

východ – západ a severného prízemného krídla orientovaného kolmo na hlavnú hmotu cca v stredovej 

osi. Severné krídlo prepája polyfunkčný objekt s ochranným múrom na severe, čím je zabezpečený 

priamy kontrolovaný vstup osôb do vnútornej zóny ústavu. Kontrolné stanovisko v severnom krídle má 

pod kontrolou aj hlavný vjazd do vnútornej zóny ústavu. V polyfunkčnom objekte sú sústredené základné 

obslužno-prevádzkové celky nevyhnutné pre VTOS.  

 

V severovýchodnej časti sú navrhnuté:  

-  kontrolovaný vstup osôb - kontrolovaný vjazd - príjem a vystrojovanie eskort so skladovým zázemím 

- príprava a výdaj stravy pre odsúdených a príslušníkov ZVJS so skladovým zázemím - vystrojovanie 

príslušníkov ZVJS so skladovým zázemím - hospodárske zázemie – domáca réžia (práčovňa, obuvnícka 

dielňa atď.) - zamestnanie odsúdených - priestory pre OČTK - oddelenie ochrany - vedenie vnútornej 

zóny ústavu - priestory technického vybavenia (kotolňa, VZT)  

 

V nástupnom severnom krídle polyfunkčného objektu na úrovni +0,000 je situovaná externá čakáreň 

návštev samostatne prístupná z vonkajšieho prostredia, ktorá je vybavená WC pre imobilných a 

upratovacou komorou. Vstupné strážne stanovisko je navrhnuté ako dvojstranné a kontroluje zo 
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západnej strany vstup pre návštevy, OČTK a príslušníkov ZVJS a z východnej strany vstup odsúdených 

a hlavný vjazd do vnútornej zóny ústavu. Časť vstupnej haly pred detektorom kovov je doplnená 

samostatnou miestnosťou na odkladanie osobných vecí návštev, resp. OČTK. Za detektorom kovov na 

vstupnú halu nadväzujú dva oddelené koridory, a to pre návštevy, ktorý cez jednoramenné schodisko 

pokračuje do 1.PP, kde sú navrhnuté návštevné priestory a pre príslušníkov ZVJS, ktorý vedie do jedálne 

príslušníkov ZVJS, resp. do bufetu. Z východnej strany vstupného kontrolného pracoviska je navrhnutý 

tretí samostatný koridor určený pre pohyb odsúdených, OČTK a príslušníkov ZVJS. Koridor pokračuje 

za detektorom kovov hlavnou chodbou naprieč polyfunkčným objektom, ktorá nadväzuje na spojovacie 

chodby do ubytovacieho objektu. V mieste prieniku severného krídla s hlavnou hmotou na východ od 

hlavnej chodby je navrhnuté schodisko s výťahom určené pre príslušníkov ZVJS a OČTK. Schodisko 

vedie z 1.NP na 3.NP a výťah má stanicu aj na 1.PP, ktorá ústi do čakárne návštev a je určená pre 

výnimočné použitie imobilnými návštevami za asistencie príslušníka ZVJS. Vo východnej časti pôdorysu 

polyfunkčného objektu je na 1.NP. navrhnuté oddelenie ochrany s obsahovou náplňou podľa lokalitného 

programu.  

 

Súčasťou oddelenia sú aj zadržiavace cely (4 ks). V tejto časti objektu sú na šírku jedného konštrukčného 

modulu navrhnuté dve presvetľovacie átriá, medzi ktorými je situovaný hlavný server objektu; rovnako 

aj na 2.NP. V juhovýchodnom nároží je navrhnuté hospodárske schodisko s nákladným výťahom 

umožňujúce pohyb výstrojného materiálu medzi 1.PP a 2.NP vrátane pohybu odsúdených. Východne od 

prieniku polyfunkčného objektu so spojovacou chodbou s ubytovacím objektom odsúdených je 

navrhnuté schodisko umožňujúce pohyb odsúdených od 1.PP po 2.NP, resp. 3.NP. Toto schodisko má v 

1.PP priamo väzbu na priestory príjmu eskort v 1.PP od dvora a na 1.NP ústi do hlavnej haly odsúdených, 

z ktorej sú, ako už bolo napísané, prístupné spojovacie chodby smerom do ubytovacieho objektu. Z haly 

je ďalej prístupná jedáleň odsúdených, ktorá je situovaná v západnej časti pôdorysu a z haly je možný 

prechod odsúdených cez chodbu so schodiskom do priestorov zamestnávania odsúdených. 

 

Priestory zamestnávania sú sústredené na západnom okraji pôdorysu a sú navrhnuté nad sebou v troch 

podlažiach. Priestory sú prepojené schodiskom a nákladným výťahom. 

 

Jedáleň odsúdených je priamo napojená na výdajňu stravy, ktorá je dvojstranná a zabezpečuje výdaj 

stravy aj do jedálne príslušníkov ZVJS. Výdaj stravy je prepojený dvojicou výťahov a samostatným 

schodiskom s kuchyňou, ktorá je navrhnutá v 1.PP. Z výdajne sa cez filter bude strava vyvážať aj do 

ubytovacích blokov pre potreby výdaja stravy v špecializovaných oddieloch. Bufet príslušníkov ZVJS 

bude zásobovaný cez rampu na severnej fasáde. Bufet tvorí samostatný celok aj so zázemím, čo umožní 

jeho prevádzkovanie osobitným subjektom. 

V 1.PP sú v centrálnej polohe situované priestory návštev, a to samostatne pre kontaktné návštevy s 

kapacitou 30 stolíkov a samostatne nekontaktné návštevy s 20-timi boxmi. Návštevy prídu do čakárne 

v 1.PP už spomínaným jednosmerným schodiskom. Referenti návštev majú pracovisko situované v 

ťažiskovej polohe, čo umožňuje ich kontrolu čakárne a obidvoch návštevných miestností. Odsúdení budú 

prichádzať z južnej strany z 1.NP cez schodisko situované v tesnej blízkosti návštevných miestností. S 

ohľadom na dimenziu návštevných miestností a ich situovanie v suteréne štúdia predpokladá ich 

využitie a pre prípadné svojpomocné vybudovanie CO krytu. Za týmto účelom je pod časťou severného 

krídla navrhnutá záložná strojovňa vzduchotechniky. Vo východnej časti 1.PP je navrhnutý príjem eskort 

a ich vystrojovanie vrátane skladov väzenského materiálu a osobných vecí odsúdených. Už spomínaným 

schodiskom a nákladným výťahom sú v juhovýchodnom nároží sklady prepojené s výstrojnými skladmi 

príslušníkov ZVJS na 2. NP, ale hlavne práčovňou; rovnako na 2.NP.  

 

Západne od priestorov návštev je na 1.PP navrhnutá kuchyňa so skladovacím zázemím podľa lokalitného 

programu s kapacitou cca 1200 jedál za zmenu. Priestory kuchyne majú navrhnutý samostatný 

zásobovací vstup z južnej strany objektu, ktorá je na úrovni terénu -4,200 m. Celkom na západnom okraji 

pôdorysu objektu sú navrhnuté priestory zamestnávania.  
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Na 2. NP (úroveň +3,600) sú v severovýchodnej časti navrhnuté výstrojné a skladovacie priestory pre 

príslušníkov ZVJS. Na juhovýchode na ne nadväzuje prevádzka práčovne a údržby šatstva a obuvi, ktorá 

pokračuje celým južným traktom až po priestory zamestnávania na západe pôdorysu. V centrálnej časti 

sú navrhnuté vyšetrovne OČTK v počte 8, pričom z toho sú dve s nezávislými vstupmi pre OČTK a 

odsúdených a sú rozdelené bezpečnostnou mrežou. 2. NP nevyužíva celú pôdorysnú plochu. Okrem už 

spomínaných átrií vo východnej časti, ktoré prebiehajú už od 1.NP, je pôdorys uvoľnený aj nad jedálňou 

príslušníkov ZVJS a výdajňou stravy, čo umožňuje ich presvetlenie cez strešné svetlíky. Uvoľnenie 

pôdorysu umožňuje aj priame osvetlenie vyšetrovní OČTK. Samostatná jedáleň odsúdených je 

navrhnutá na výšku dvoch podlaží, čo umožnilo navrhnutie tzv. strážnej galérie pre príslušníkov ZVJS v 

úrovni 2. NP.  

 

3. NP využíva len časť pôdorysu polyfunkčného objektu, a to okolo vnútorných átrií. V rámci 3. NP sú 

navrhnuté priestory vedenia VT a OO v zmysle lokalitného programu. Mimo vedenia sú na 3. NP 

navrhnuté aj technické priestory, a to kotolňa a strojovňa vzduchotechniky. Severné krídlo 

polyfunkčného objektu je prízemné a má kombinovaný konštrukčný stenovo-skeletový systém. Hlavná 

hmota je 2 – 4 podlažná a navrhnutá je zo železobetónového skeletu v modulovom rozmere 6600 x 6600 

mm.  

 

Strechy na objekte sú ploché. Vnútorné átriá sú zastrešené odsadenou sedlovou strechou s 

transparentnými výplňami. Strohý technicistický výraz objektu obohacujú lokálne zvýraznené 

konzolovité hmoty zvýraznené aj farebným kontrastom. Základným výtvarným prvkom, uplatňujúcim 

sa v architektonickom výraze sú oceľové mreže navrhnuté na všetkých okenných otvoroch v 

horizontálnom členení.  

 

Celková úžitková plocha polyfunkčného objektu je 7 721,9 m2.  

 

SO-D-02 UBYTOVACÍ OBJEKT  

Objekt je situovaný v stráženom areáli južne od polyfunkčného objektu na ktorý nadväzuje spojovacou 

chodbou na 2.NP na úrovni +-0,000. Štvorpodlažný objekt tvoria krídla so samostatnými oddielmi 

prepojené spojovacími krídlami so špecializovanými oddielmi. V miestach spájania krídiel sú kontrolné 

strážne stanovištia. Objekt je dispozične rozdelený na východnú časť s minimálnym stupňom stráženia 

a západnú časť so stredným stupňom stráženia. Centrálne priestory sú spoločné, ale umožňujú dokonalé 

oddelenie prístupu odsúdených z jednotlivých častí. Krídla objektu sú dispozične totožné a na všetkých 

štyroch podlažiach sú umiestnené oddiely so zhodným dispozičným riešením, ktoré umožňuje 

ubytovanie odsúdených v štandardnom režime (komunitný systém) celkovo 8 +6 oddielov a v režime s 

maximálnou ochranou (celový systém) celkovo 6 oddielov. 

 

Každý oddiel má priestory prístupné zo spoločnej uzatvorenej chodby, na konci ktorej je uzavretá loggia 

s únikovým schodiskom. 10 dvojlôžkových ciel a 4 štvorlôžkové cely majú WC s umývadlom. Na každom 

oddiele je kultúrna miestnosť, sprchy a skladové priestory. Oddiely na severnej strane majú jednu celu 

pre odsúdených s obmedzenou schopnosťou pohybu. V spoločnej časti medzi oddielmi je hala s výťahom, 

oddeleným schodiskom a skladom. Z predsiene je prístupná miestnosť referenta režimu s technickou 

miestnosťou, WC a dve kancelárie pedagógov. Referent režimu má vizuálny prehľad o pohybe 

odsúdených na jednotlivých oddieloch v hale a na schodisku.  

Spojovacie krídlo je na 1.NP nezastavané a vytvára krytý vonkajší vychádzkový priestor s priamym 

prístupom na univerzálnu športovú plochu na južnom nádvorí alebo na parkovú vychádzkovú plochu na 

severnom nádvorí. Vychádzkové plochy sú od ubytovacích oddielov oddelené oplotením, ktoré zabráni 

priamemu kontaktu odsúdených. Na 2.NP sú spojovacie chodby nadväzujúce na chodby v centrálnom 

krídle, ktoré spájajú polyfunkčný objekt s ubytovacím objektom. Z chodby v časti s minimálnym 

stupňom stráženia je prístupná predajňa pre odsúdených so skladom a ústavná knižnica. V časti so 

stredným stupňom stráženia je okrem predajne pre odsúdených umiestnený aj výdaj stravy pre 

odsúdených s maximálnou ochranou.  
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Na 3.NP je oddiel so špeciálnym zaobchádzaním, na ktorom je osem ciel s WC, sprchy, miestnosť 

pedagóga, kultúrna miestnosť a sklad a nástupný oddiel s dvomi osemmiestnymi celami, s kúpeľňou, 

kultúrna miestnosť a sklad. Každý oddiel má uzavretú loggiu. Obidva oddiely sú uzavreté gátrami a sú 

podmienene prechodné do centrálnej časti.  

 

Na 4.NP je uzavretý oddiel disciplinárnych trestov so štyrmi celami, sprchami a technickou miestnosťou 

a oddiel s bezpečnostným režimom, ktorý zahŕňa dve jedno lôžkové cely a štyri dvojlôžkové cely s 

kúpeľňami, viacúčelovú miestnosť a sklady. Obidva oddiely sú uzavreté gátrami a sú podmienene 

prechodné do centrálnej časti.  

 

V centrálnej spojovacej časti s polyfunkčným objektom je 1.NP nezastavané a slúži ako krytá 

vychádzková plocha oddelená múrom pre obidve skupiny odsúdených. Na 2. NP sú dve oddelené 

spojovacie chodby. Na 3.NP je zdravotné stredisko pre odsúdených rozdelené na lôžkovú časť a 

ambulantnú časť. V lôžkovej časti sú zo stredovej chodby prístupné nemocničné cely s hygienickými 

zariadeniami. V ambulantnej časti sú dve čakárne a tri ambulancie lekárov, rtg pracovisko, denné 

miestnosti lekárov a sestier, hygienické priestory pre personál a odsúdených a skladové priestory. Na 

konci chodby je únikové schodisko, ktoré vedie až na zásobovací dvor. Na 4. NP sú vychádzkové dvorce 

pre odsúdených, plynová kotolňa a technická miestnosť.  

 

Schodisko v centrálnej časti pokračuje až na strechu objektu a umožňuje kontrolu priestorov 

príslušníkmi ZVJS.  

 

Architektonické hmotové riešenie kombinuje objekty s pultovými a plochými strechami, fasády s 

okennými pásmi a ubytovacie priestory so samostatnými oknami. Významným tvaroslovným prvkom sú 

ochranné mreže na oknách a loggiách.  

 

HOSPODÁRSKE OBJEKTY  

Štúdia rieši novonavrhované, resp. existujúce hospodárske objekty len situačne. Predmetom štúdie nie 

je architektonicko-dispozičné riešenie jednotlivých hospodárskych objektov. 

 

4.3.3 Požiadavky na návrh stavby 

Existujúci areál Otvoreného oddelenia Sabová, Ústavu na výkon trestu odňatia slobody - Želiezovce sa 

rozprestiera cca 1,5 km juhovýchodne od okraja mesta Rimavská Sobota južne od štátnej cesty Rimavská 

Sobota – Rimavské Janovce. Pozemok areálu je prevažne rovinatý s miernym sklonom k juhovýchodu, 

k rieke Rimava. Na severe a severovýchode vymedzuje areál štvrť rodinných domov. Na juhovýchode 

areál lemuje rieka Rimava. Na severovýchode je areál v blízkom kontakte so štátnou cestou a železničnou 

traťou. V ostatných častiach areál obklopujú polia. Celý areál je oplotený pletivovým plotom.  

 

Areál je dopravne prístupný z už spomínanej štátnej cesty a to odbočkou, ktorá pokračuje pomedzi 

skupinu rodinných domov a ústi do areálu cez hospodársku bránu. Celá prístupová komunikácia je vo 

vlastníctve GR ZVJS SR. Druhý vjazd do areálu je situovaný priamo zo štátnej cesty pri existujúcej 

administratívnej budove.  

V súčasnosti je administratívna budova využívaná okrem potrieb vedenia otvoreného oddelenia aj pre 

ubytovacie účely časti odsúdených. Budova je murovaná, trojpodlažná s priečnym nosným systémom. 

Na juhozápade a juhovýchode sú na administratívnu budovu priradené prízemné krídla kotolne a garáží. 

Okrem administratívnej budovy je v areáli hospodárskeho dvora situovaných viacero väčšinou 

prízemných objektov (ošipárne, sklady krmiva, koniareň, váha, sklad hnojív, silážne žľaby...).  

 

Mimo spomínaných objektov je v areáli dvojpodlažná murovaná sýpka.  
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V areáli sa nachádza viacero spevnených plôch rôznej technickej kvality. Prevažná časť hospodárskych 

objektov je využívaná pre chov ošípaných a čiastočne na chov oviec. Okrem ošípaných a oviec sa chová 

obmedzený počet koní, ktoré slúžia pre ekologickú dopravnú obsluhu areálu (rozvoz krmiva, vývoz 

hnoja, atď.). Technický stav objektov je na hranici životnosti a niektoré ju prekračujú, a preto je potrebné 

uvažovať s ich asanáciou.  

 

Mimo hospodárskych objektov sú v areáli situované objekty jedálne a ubytovací objekt, údržbárske 

dielne a malometrážna predajňa zmiešaného tovaru, ktoré slúžia pre odsúdených otvoreného oddelenia. 

Z objektov technickej infraštruktúry je potrebné spomenúť vodný zdroj – studňu, ktorá sa nachádza v 

severovýchodnom cípe pozemku. Studňa zásobuje vodou celý areál. V blízkosti studne je podzemná 

betónová cisterna pre akumuláciu požiarnej vody. Súčasťou existujúceho väzenského zariadenia je aj 

dislokované pracovisko bitúnka, ktoré je situované severozápadne od hlavného areálu smerom do centra 

Rimavskej Soboty vo vzdialenosti cca 500 m. Objekt bitúnka a pozemok, na ktorom je postavený, sú vo 

vlastníctve GR ZVJS SR. V severovýchodnom nároží predmetného pozemku, vo väzbe na hlavnú cestu 

Rimavská Sobota – Rimavské Janovce, je situovaná bytovka s 13-timi služobnými bytmi.  

 

PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY  

Existujúci areál Otvoreného oddelenia Sabová, vrátane dislokovaného pracoviska bitúnka, je vhodnou 

lokalitou pre vybudovanie väzenského zariadenia. Nová koncepcia využitia areálu, ktorá je daná 

lokalitným programom, svojim rozsahom uvažovanej novej výstavby vyvolá potrebu asanácie viacerých 

existujúcich hospodárskych objektov.  

Potreba asanácie existujúcich objektov je vyvolaná viacerými dôvodmi:  

 

 Objekty, ktoré fyzicky prekážajú navrhovanej výstavbe. Sú to skladové haly a menšia ošipáreň v 

severovýchodnej časti areálu, resp. jedáleň v nástupnej časti.  

 Objekty, ktoré by pri novej prevádzke mohli znamenať bezpečnostný problém (tesná blízkosť k 

väzenskému múru) a hygienický problém, t.j. tesná blízkosť ošipární k ubytovacím blokom. 

Jedná sa o štvoricu menších ošipární pre odstavčatá a veľké ošipárne, vrátane ubytovacieho 

objektu v centrálnej časti areálu.  

 Objekty, ktoré sú po dobe technickej životnosti (koniareň, silážne jamy v západnej časti, 

oplotenie, atď.).  

 Ostatné existujúce objekty bude potrebné odborne posúdiť, aby bolo možné určiť, či ich 

prípadná rekonštrukcia bude rentabilná a či nebude výhodnejšie ich nahradiť novými 

prevádzkami.  

 

Technická analýza uskutočniteľnosti definuje predovšetkým nasledujúce závery: 

 

 Objekty väzenského zariadenia sú začlenené do územia v súlade s urbanistickými, 

architektonickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami ochrany prírody a krajiny 

a pamiatkovej starostlivosti a pozemok, na ktorom je stavba uvažovaná, je dostačujúci 

z hľadiska priestorového usporiadania  

 Zariadenie je dopravne prístupne, je napojené odbočkou zo štátnej cesty Rimavská Sobota – 

Rimavské Janovce 

 Navrhované dispozičné riešenie bolo schválené Riadiacim výborom projektu a stavba 

stavebnotechnickým vybavením zodpovedá účelu a spôsobu užívania v zmysle požiadaviek  

Lokalitného programu Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže k výstavbe 

väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote – Sabovej, Číslo: GR ZVJS-67-9/11-2014 

 V navrhovanej lokalite sú prístupné potrebné prípojky technickej infraštruktúry 

 Objekty väzenského zariadenia sú navrhované tak, aby stavba bola oddeliteľná a samostatná, 

s vlastnými meracími bodmi, s umožnením likvidácie odpadov, s ohľadom na svetlotechniku 

objektov, s ochranou pred poveternostnými vplyvmi, geologickými a hydrogeologickými 

pomermi, s minimalizáciou produkovaných emisií a s ohľadom na minimalizáciu energetických 

nárokov objektov. 
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4.3.4 Požiadavky na lokalitu 

Samotný návrh technickej infraštruktúry nie je obsahom vypracovanej architektonickej objemovej 

štúdie. Štúdia len definuje jednotlivé predpokladané druhy inžinierskych sietí v prevádzkových 

súboroch. V rámci situačného riešenia areálu sú orientačne navrhnuté umiestnenia trafostaníc, 

záložných zdrojov, požiarnej nádrže a čistiarne odpadových vôd. Štúdia rešpektuje a predpokladá 

zachovanie existujúceho vodného zdroja – studne pre úžitkovú, technickú vodu.  

 

Územné a technické podmienky mesta Rimavská Sobota však umožňujú na celom riešenom území 

lokalizovať až 40 000 obyvateľov (v súčasnosti do 30 000 obyvateľov). Tento prognózny predpoklad je 

podložený jestvujúcimi disponibilnými plochami vhodnými pre umiestnenie plôch pre bytovú výstavbu 

v samotnom meste Rimavská Sobota a v jeho pričlenených obciach. Ďalším dôležitým predpokladom je 

dostatočná kapacita technického vybavenia územia, vodovod, kanalizácia, elektrická energia, zemný 

plyn. Najväčšie plošné územné rezervy sú v zastavaných územiach pričlenených obcí. Táto prognóza 

nespôsobí prekročenie limitov ekologickej únosnosti územia. 

 

Súčasné kapacitné možnosti dodávky vody, zemného plynu a elektrickej energie 

Dodávka vody: 

Pitná voda je dodávaná Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. Partizánska 

cesta č.5, 974 01 Banská Bystrica na základe Obchodnej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu 

a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 406200894 zo dňa 13.06.2006. 

Hlavný prívod vody je vyvedený do vodovodnej šachty s vodomerom, ktorá je umiestnená pred vstupom 

do areálu oddelenia. Hlavný prívod vody je zabezpečovaný potrubím o priemere 120 mm. Z vodovodnej 

šachty je prívod na OO Sabová privádzaný vodovodným potrubím o priemere 100 mm, ktoré je zavedené 

do obj. č.23 AB budova a následne rozvádzané na odberné miesta.  

Dodávka zemného plynu: 

Dodávka zemného plynu je realizovaná plynovodom  D 90 LPE, ktorý je napojený na  plynovod STL DN 

200. STL plynovod je vyvedený k prímestskej časti  Sabová v troch vetvách. Dve vetvy zabezpečujú 

plynofikáciu domov a bytoviek. Jedna vetva je vedená k objektu č. 23 Administratívna budova pomocou 

STL prípojky za účelom plynofikácie kotolne AB budovy. Potrubie  SV –DN 50 z PE rúr SDR  je  vedené 

v zemi cez pozemok areálu k budove AB. Hlavný uzáver plynu je umiestnený v oceľovej skrinke na 

vonkajšej stene obvodového muriva kotolne objektu č.23 AB budova. Regulácia tlaku plynu sa vykonáva 

RTP Alz-6U/AB v č.86688/91 a spotreba plynu je meraná plynomerom G-16. 

Dodávka elektrickej energie: 

Elektrická energia je do areálu oddelenia dodávaná vysoko napäťovým vzdušným vedením, ktoré je 

osadené na betónových stĺpoch.  Vedenie je privedené do stožiarovej trafostanice umiestnenej pred 

objektom č.23 Administratívna budova vzdialenosti cca100 m od vstupu do areálu. Napäťová sústava 

trafostanice je: 3+PEN,-50Hz, 230/400V, TN-C. 

Vlastný zdroj vody: 

Vodný zdroj HS-1 sa nachádza v areáli Otvoreného oddelenia Sabová. Pre daný zdroj je určené ochranné 

pásmo I. stupňa pre odber vody v medzizrnovom horninovom prostredí vo vzdialenosti 10,0 m na každú 

stranu od nadzemného objektu, čo je zabezpečené oplotením rozmere 23,1x22,2m s oznamovacou 

tabuľou o I. ochrannom pásme vodného zdroja a zákaze vstupu. 
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Vrt HS-1je vystrojený oceľovými pažnicami priemeru DN 324 mm a zabudovaný je do hĺbky 10 m. 

V hornej časti paženia je umiestnená nosná spona, ktorou je nastavená hĺbka osadenia čerpadla 

a zaslepovacia príruba pre zamedzenie znečistenia vody. V studni v hĺbke 7,3 m je nastavené 

pozinkovaným potrubím DN40 ponorné čerpadlo s plavákovým spínačom v hĺbke 5,5 m pod hladinou 

za účelom ochrany čerpadla pri poklese hladiny vody. 

 

Manipulačná šachta je vybudovaná nad vrtom studne s príklopom pre montáž a príklopom pre vstup. 

V šachte sa nachádza spätná klapka a uzatvárací ventil. Z elektro výzbroje sa tu nachádza elektrické 

vedenie pre napájanie a blokovanie ponorného čerpadla. 

 

Tlaková stanica sa nachádza v kotolni administratívnej budovy, ktorá je od vŕtanej studni vzdialená cca 

60 m. 

 

Rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote č.2005/00668 ŠVS  zo dňa 

05.08.2005 sa voda z vodného zdroja využíva na napájanie a hygienu hospodárskych zvierat chovaných 

v areáli oddelenia. 

 

Výdatnosť vodného zdroja je 0,35 l/s, pričom maximálny odber je 0,23 l/s. Povolené množstvo 

odoberanej vody je: 618 m³/mesiac, 7416 m³/rok. 

 

Celková spotreba vody z vŕtanej studne v jednotlivých rokoch: 

 2013: 4 848 m³ 

 2012: 5 571 m³ 

 2011: 4 889 m³ 

 2010: 5 371 m³ 

 2009: 5 048 m³ 

 

V katastrálnom území obce Rimavské Janovce sa nachádza zdrojF termálnej vody, ktorého prípadné 

využitie je však potrebné doskúmať a vyprojektovať.  

Na území mesta Rimavská Sobota sú vymedzené tieto ochranné pásma: 

 

 Všestranná ochrana povrchových vôd a podzemných vôd vrátane vodných ekosystémov – podľa 

Zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon). 

 Ochranné pásma vodárenských zdrojov. 

 Ochranné pásma ciest vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 Ochrana vonkajšieho prostredia pred negatívnymi vplyvmi produkovaného hluku z motorovej 

dopravy sa riadi zákonom NR SR č.272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č.514/2001 

Z.z. a Nariadením vlády SR č.10/2002 Z.z. o ochrane zdravia ľudí pred hlukom a vibráciami. 

 Na ochranu zdravia ľudí sú vymedzené všeobecné požiadavky na zabezpečenie zdravých 

životných podmienok a pracovných podmienok zákonom NR SR č. 514/2001, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. 

 Na ochranu energetických zariadení sa zriaďujú ochranné pásma, podľa zákona NR SR č. 

70/1998 o energetike 

 Pre vybudovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je zvlášť nebezpečný na katastrálnom 

území mesta Rimavská Sobota je potrebné vymedziť OP v zmysle zákona NR SR č. 223/2001 

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. 

o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. 

 Zásady ochrany a využitia prírodných hodnôt sa riadia podľa zákona č. 287/1994 o ochrane 

prírody a krajiny. Na celom riešenom území platí prvý stupeň ochrany ako všeobecná ochrana 

na celom území Slovenskej republiky (§ 6 ods 2). 
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Podľa geomorfologického členenia územie Rimavskej Soboty patrí do oblasti Lučensko-košickej 

zníženiny, celku Juhoslovenskej kotliny, podcelku Rimavskej kotliny, ktorá sa práve v katastri mesta delí 

do geomorfologických oddielov Gemerské terasy a Valická pahorkatina. Geologické pomery zóny, 

v ktorej sa navrhujú objekty väzenského zariadenia nie sú preskúmané a s vypracovaním ďalších 

stupňov dokumentácie (Štúdia pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie) bude nutné urobiť aj 

geologický a hydrogeologický prieskum zóny. 

Z geologického hľadiska predstavuje dotknuté územie a jeho širšie okolie oblasť, ktorá je vyplnená 

klastickými sedimentami molasy. Molasové sedimenty sú vo veľkej miere zakryté sedimentami kvartéru. 

Na riešenom území okolia mesta Rimavská Sobota sa eviduje archeologické nálezisko Barát-Kút 

Kurinec. V riešenej zóne projektu nie je predpokladaný výskyt potenciálnych archeologických pamiatok, 

ich prípadný výskyt bude musieť byť riešený štandardnými postupmi v zmysle legislatívy SR podľa § 40 

zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a podľa § 127 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

 

Nie sú dostupné informácie o možných nálezoch nevybuchnutej munície, nebezpečných materiálov 

alebo kontaminácii pôdy, pretože však pozemkom prechádza vojenský koridor a brod cez blízky tok 

Rimava, je možné výskyty takýchto nálezov predpokladať. 

4.3.5 Požiadavky na realizáciu stavby a vplyv na životné prostredie 

V súčasnom štádiu je projekt navrhovaný a rozpočtovaný  tak, aby spĺňal štandardy na stabilitu objektov, 

ich požiarnu bezpečnosť a bezpečnosť pri ich užívaní, hygieny a ochrany zdravia a energetickej 

úspornosti. 

Objekty projektu „Výstavba väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote – Sabovej“ sú už v tejto štúdii 

navrhované ako budovy s takmer nulovou spotrebou energie, čo vyplýva zo Smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov, ktorá bola 

transponovaná do legislatívy SR zákonom č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 

Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (§4 b). Návrh budov s takmer nulovou spotrebou energie 

mal vplyv predovšetkým na investičné náklady a prevádzkové náklady, ktoré sú súčasťou tejto štúdie. 

Projekt sa bude posudzovať aj na vplyvy na životné prostredie v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. V najbližšom stupni dokumentácie bude vypracovaná štúdia k EIA, ktorej úlohou bude zistiť, 

opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, objasniť a 

porovnať výhody a nevýhody návrhu navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní 

s nulovým variantom, určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia 

znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia. 

 

Prehodnocované budú nasledujúce vplyvy: 

 

1. Vplyvy na obyvateľstvo – počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých 

obciach, zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody a kvality 

života, prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce (napr. podľa názorových stanovísk a pripomienok 

dotknutých obcí, sociologického prieskumu medzi obyvateľmi dotknutých obcí), iné vplyvy. 

2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery. 

3. Vplyvy na klimatické pomery. 
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4. Vplyvy na ovzdušie (napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií). 

5. Vplyvy na vodné pomery (napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby). 

6. Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia). 

7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, 

migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a živočíšstva atď.). 

8. Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz. 

9. Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie územia, 

územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné 

parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti]. 

10. Vplyvy na územný systém ekologickej stability. 

11. Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme. 

12. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky. 

13. Vplyvy na archeologické náleziská. 

14. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality. 

15. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne tradície). 

16. Iné vplyvy. 

17. Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území (napr. predpokladaná antropogénna záťaž územia, 

priestorová syntéza negatívnych vplyvov na obyvateľstvo, prírodné prostredie, krajinu, urbánny 

komplex a využitie zeme, priestorové rozloženie predpokladaných preťažených lokalít územia, 

priestorová syntéza pozitívnych vplyvov činnosti). 

18. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s 

platnými právnymi predpismi. 

19. Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie (možnosť vzniku havárií). 
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4.4 Analýza daňových a účtovných aspektov projektu 

4.4.1 Analýza daňových aspektov projektu 

Daňová analýza nižšie vychádza z predpokladu, že počas celej doby výstavby a prevádzky  zostane 

vlastníkom všetkých aktív štát. Daňová analýza aspektov projektu je zameraná na: 

 Daň z pridanej hodnoty (DPH) 

 Miestne dane a poplatky 

 Daň z príjmov 

4.4.1.1 DPH 

Pre účely analýzy problematiky DPH vychádzame z predpokladu, že Koncesionár bude registrovaný ako 

platiteľ DPH.   

Z hľadiska DPH možno projekt formálne rozdeliť na tri etapy, t.j. obdobie výstavby, odovzdanie stavby 

do užívania a obdobie prevádzkovania. 

Obdobie výstavby 

Koncesionár bude v období výstavby prijímať faktúry od dodávateľov. Pokiaľ tieto faktúry sú za prijaté 

subdodávateľské stavebné práce/dodanie stavby podľa sekcie F35 od iných platiteľov DPH, uplatní sa 

prenos daňovej povinnosti na Koncesionára a osobou povinnou platiť daň je Koncesionár. Koncesionár 

zároveň bude mať nárok na odpočet príslušnej DPH prostredníctvom DPH daňového priznania. 

Uplatnenie prenosu daňovej povinnosti bude mať pozitívny vplyv na cash-flow Koncesionára. 

Ak Koncesionár bude prijímať faktúry od dodávateľov, ktorí nie sú DPH platiteľmi, prípadne faktúry za 

iné práce ako uvedené vyššie, tieto faktúry bude prijímať  vrátane DPH.  Koncesionár si bude vstupnú 

DPH odpočítavať prostredníctvom daňového priznania k DPH. Keďže odpočet DPH bude Koncesionár 

uplatňovať priebežne mesačne, časový nesúlad vyplývajúci z mechanizmu DPH bude preklenutý 

prevádzkovým financovaním. 

Odovzdanie stavby do užívania  

Koncesionárovi vznikne povinnosť odviesť DPH z hodnoty odovzdanej časti stavby/diela dňom 

odovzdania stavby Zadávateľovi. Výška daňovej povinnosti („DPH pri odovzdaní stavby/diela“) by 

v tomto projekte predstavovala významnú položku. 

Táto daňová povinnosť na strane Koncesionára povedie k výraznému časovému nesúladu medzi 

jednorazovo odvedenou DPH pri odovzdaní do užívania a anuitným príjmom čiastok v rámci fakturácie 

služieb a splácania počas nasledujúcich 20 rokov. Ak by táto skutočnosť nebola špecificky riešená 

v rámci platobného mechanizmu, fakturácia služieb by musela obsahovať finančné náklady súvisiace s 

prefinancovaním tohto časového nesúladu. Z tohto dôvodu je vo finančnom modeli použitý nižšie 

uvedený návrh riešenia problematiky DPH pri odovzdaní stavby, t.j. aby tento časový nesúlad nevznikol 

a nebolo nutné ho na strane Koncesionára prefinancovať a vyvolať tak finančné náklady vzťahujúce sa k 

prefinancovaniu DPH pri odovzdaní do užívania. 

Navrhuje sa, že Koncesionár vystaví Zadávateľovi faktúru (daňový doklad) vzťahujúcu sa na odovzdanú 

časť stavby, pretože dôjde k zdaniteľnému obchodu, z ktorého je Koncesionár povinný odviesť DPH.  

Faktúra na dodanie bude obsahovať výšku základu dane a DPH pri odovzdaní do užívania prislúchajúcu 

odovzdanej časti stavby. Zadávateľ poukáže výlučne čiastku DPH pri odovzdaní stavby/diela priamo na 

                                                             
35 Sekcia F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. okróbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 
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osobný účet Koncesionára na príslušnom Daňovom úrade (tzn. čiastka základu dane nebude v tomto 

okamihu hradená Koncesionárovi, keďže jej úhrada je odložená na obdobie prevádzkovania). Pre tento 

účel Koncesionár predloží Zadávateľovi kópiu daňového priznania k DPH podaného na príslušnom 

Daňovom úrade a poskytne mu príslušné platobné inštrukcie vrátane informácie ohľadne splatnosti 

DPH. Z hľadiska rozpočtu Zadávateľa je nutné zabezpečiť, aby čiastka zodpovedajúca DPH pri 

odovzdaní do užívania bola k dispozícii na príslušný rok, v ktorom sa predmetné odovzdanie uskutoční.  

Tento návrh má z pohľadu rozpočtu verejného sektora pozitívny efekt, pretože: 

 fakturácia počas doby prevádzkovania nebude obsahovať finančné náklady súvisiace s 

preklenutím časového nesúladu DPH pri odovzdaní do užívania; a zároveň  

 za inak rovnakých podmienok sú finančné náklady súvisiace s preklenutím časového nesúladu 

DPH pri odovzdaní stavby pre verejný sektor nižšie ako pre Koncesionára. 

Nakoľko Zadávateľ nie je platiteľom DPH, avšak je len osobou registrovanou pre účely DPH podľa § 7 

zákona o DPH, nie je možné uplatniť pri odovzdaní stavby (alebo jej časti) Koncesionárom Zadávateľovi 

prenos daňovej povinnosti v súvislosti so stavebnými prácami/dodaním stavby. Ak by sa ale Zadávateľ 

z určitej činnosti stal registrovaným DPH platiteľom a Koncesionár je takisto DPH platiteľ, potom by sa 

prenos daňovej povinnosti v súvislosti so stavebnými prácami/dodaním stavby, ak spadne do sekcie F36, 

uplatnil a osobou povinnou platiť DPH do štátneho rozpočtu by bol Zadávateľ. Ako následok by DPH 

odvádzal prostredníctvom daňového priznania priamo Zadávateľ, a nie Koncesionár ako uvádzame 

vyššie. Ak prijaté plnenia nesúvisia s činnosťou, pre ktorú by bol Zadávateľ DPH platiteľom, Zadávateľ 

nemá nárok na odpočet príslušnej výšky DPH. V konečnom dôsledku by však táto skutočnosť nemala 

vplyv na finálnu výšku odvedenej DPH. 

Doba prevádzkovania 

V priebehu prevádzkovania bude Koncesionár pravidelne fakturovať: 

a) Služby prevádzkovania a údržby stavby, ktoré predstavujú zdaniteľné plnenie, ktoré podlieha 

DPH. Koncesionár bude povinný uplatniť a odviesť DPH z hodnoty týchto služieb vzťahujúcich 

sa k prevádzkovým nákladom. 

b) Splátky hodnoty odovzdanej stavby. Keďže dodanie stavby podliehalo DPH jej odovzdaním 

Zadávateľovi, fakturácia jednotlivých (odložených) splátok po odovzdaní stavby nebude 

podliehať DPH. 

c) Úrok z dôvodu poskytnutia úveru vo forme postupného splácania stavby. Poskytnutie úveru je 

oslobodené od DPH bez nároku na odpočet súvisiacej DPH na vstupe. Z tohto dôvodu vstupná 

DPH z tovarov a služieb, ktoré Koncesionár Zadávateľovi obstará v súvislosti s poskytnutím 

úveru, bude preňho neodpočítateľná37.  

4.4.1.2 Miestne dane a poplatky 

Stavba väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote bude predmetom dane z nehnuteľností. Výška dane 

z nehnuteľností bude závisieť od aktuálneho znenia všeobecne záväzného nariadenia vydaného 

Rimavskou Sobotou. 

                                                             
36 Sekcia F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. okróbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 
37 Pre vylúčenie pochybností, Koncesionár neposkytuje Zadávateľovi úver, čo by bolo v rozpore s ustanovením § 19 ods. 12  zákona 
č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého subjekt verejnej správy s výnimkou obce a vyššieho územného celku môže prijímať úvery alebo 
pôžičky len v súlade s týmto zákonom. 
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4.4.1.3 Daň z príjmov právnických osôb 

Predpokladá sa, že Koncesionár bude právnickou osobou, ktorá bude podliehať dani z príjmov 

právnických osôb. Keďže daňové posúdenie vychádza z účtovníctva, bude rozhodujúce účtovné 

posúdenie jednotlivých stavebných a súvisiacich počiatočných nákladov ako aj výnosov z realizácie 

projektu v súlade so zákonom o účtovníctve.  

Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty bude Koncesionár vychádzať z výsledku hospodárenia 

vykázaného v súlade so zákonom o účtovníctve. V prípade, že Koncesionár bude mať povinnosť 

vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov 

pre finančné výkazníctvo, pri zisťovaní základu dane bude vychádzať: 

 z výsledku hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo 

upraveného podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného MF SR (tzv. prevodový mostík), 

 z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva 

v zmysle zákona o účtovníctve.  

Základnou podmienkou pre daňovú uznateľnosť nákladov je splnenie všeobecného testu daňovej 

uznateľnosti, t.j. náklady sú vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, preukázateľne 

vynaložené a zaúčtované v účtovníctve daňovníka. Zákon o dani z príjmov ďalej špecifikuje uznateľnosť 

niektorých vybraných nákladov pre daňové účely. 

Keďže vlastnícke právo počas výstavby aj prevádzky ostáva v rukách štátu, Koncesionár nebude náklady 

súvisiace s výstavbou uplatňovať vo forme daňových odpisov. Tieto náklady bude možné posúdiť ako 

daňovo uznateľné po splnení všeobecného testu daňovej uznateľnosti v súlade s účtovníctvom.  

V zmysle súčasne platnej daňovej legislatívy je na základe zákona č. 333/2014, ktorý novelizoval  zákon 

č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov schválenej Vládou SR, špecificky obmedzená 

daňová uznateľnosť úrokov z úverov poskytnutých od závislých osôb a súvisiacich výdavkov (nové 

ustanovenie § 21a – Pravidlá nízkej kapitalizácie), a to do výšky 25 % hodnoty ukazovateľa vypočítaného 

ako súčet výsledku hospodárenia pred zdanením (EBITDA) vykázaného podľa osobitného predpisu 

alebo IFRS a v ňom zahrnutých odpisov a nákladových úrokov. 

4.4.2 Analýza účtovných aspektov projektu 

Účtovné aspekty Projektu z pohľadu Koncesionára v súčasnosti upravujú nasledovné slovenské 

a medzinárodné účtovné predpisy: 

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 

účtovníctve“), 

 Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave 

podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „Postupy účtovania“), 

predovšetkým §30c Účtovanie koncesie u koncesionára, 

 Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie v znení prijatom EÚ (ďalej len „IFRS“), 

predovšetkým interpretácia IFRIC 12 Zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb (ďalej 

„IFRIC 12“). 

Základné informácie a predpoklady 

Základné údaje o Projekte 

 Predmet projektu: Výstavba a následné prevádzkovanie väzenského zariadenia v Rimavskej 

Sobote 
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 Predpokladaná doba projektovej prípravy: cca 15 mesiacov 

 Predpokladaná doba výstavby: cca 2 roky 

 Predpokladaná doba prevádzky a údržby: 20 rokov 

 Platobný mechanizmus: Platby Zadávateľa Koncesionárovi – založené na tom, či je zariadenie v 

príslušnej kvalite dostupné pre účely Zadávateľa. Zadávateľ platí za služby poskytnuté 

Koncesionárom až po uvedení zariadenia do užívania, a to po dobu 20 rokov. V prípade 

nedodržania kvalitatívnych požiadaviek Koncesionárom sú automaticky uplatnené zrážky z 

poplatkov. V prípade úplnej nedostupnosti zariadenia z dôvodov na strane Koncesionára 

nebudú poplatky za daný časový úsek platené vôbec. 

 Vlastníctvo zariadenia: Vlastníkom diela bude počas celej doby výstavby a prevádzky Zadávateľ. 

Koncesionár si z tohto dôvodu nebude z diela uplatňovať účtovné ani daňové odpisy. 

 Financovanie PPP projektov je spravidla komplexnou transakciou, ktorá môže vyžadovať 

samostatné posúdenie jej účtovných vplyvov, v zásade však výdavky na úroky z prípadného 

dlhového financovania projektu Koncesionárom budú účtované podľa slovenských Postupov 

účtovania ako náklady Koncesionára v časovej a vecnej príslušnosti v jednotlivých účtovných 

obdobiach v súvislosti s obstaranými úvermi prípadne inými pôžičkami Koncesionára. 

 

Aplikované účtovné postupy pre štatutárnu účtovnú závierku 

Na základe poskytnutých informácií o plánovanom Projekte a podľa požiadaviek §17 a 17a Zákona 

o účtovníctve spoločnosť vystupujúca v roli Koncesionára bude po svojom vzniku zostavovať štatutárnu 

účtovnú závierku podľa Zákona o účtovníctve a Postupov účtovania. Predpokladáme, že po prvých dvoch 

účtovných obdobiach a ani následne Koncesionár nesplní veľkostné kritéria v § 17a ods. 2 Zákona 

o účtovníctve, a preto nebude počas svojej existencie zostavovať povinne štatutárnu účtovnú závierku 

podľa IFRS. 

V špecifickom prípade stanovenom v § 17a ods. 3 Zákona o účtovníctve sa Koncesionár bude môcť 

rozhodnúť zostavovať štatutárnu individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS. Táto možnosť vznikne, ak 

Koncesionár bude emitovať cenné papiere, napríklad dlhopisy na financovanie výstavby, na 

regulovanom trhu. Po prijatí tohto rozhodnutia sa účtovná jednotka nemôže neskôr vrátiť k slovenským 

Postupom účtovania a bude vždy zostavovať závierku podľa IFRS. 

Pretože sa na základe vyššie uvedeného v súčasnosti nepredpokladá, že Koncesionár bude niekedy 

zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS, nami spracovaná analýza posudzuje účtovanie PPP projektu 

len z pohľadu slovenských Postupov účtovania. 

Vlastníctvo vybudovaného zariadenia a riziko dostupnosti 

Účtovná analýza bola spracovaná za predpokladu, že vybudované dielo bude už v priebehu výstavby 

Koncesionárom a počas následnej prevádzky vo vlastníctve Zadávateľa a súčasne, že v súlade 

s koncesnou zmluvou vznikne Koncesionárovi právo na peňažné plnenie od Zadávateľa za zhotovenie 

diela a za poskytovanie služieb na zabezpečenie dostupnosti diela, čím preberie Koncesionár na seba 

riziko dostupnosti. 

Fázy projektu a platobný mechanizmus 

Predpokladaný Projekt sa dá rozdeliť do dvoch fáz – fáza výstavby diela a fáza prevádzkovania, správy 

a zabezpečovania verejných služieb. V súlade so zámerom Zadávateľa, fázu výstavby bude financovať 

Koncesionár. Následné poplatky platené Zadávateľom Koncesionárovi počas fázy prevádzkovania 

(„servisné poplatky“) budú slúžiť nielen na pokrytie nákladov Koncesionára na prevádzku a údržbu 

diela, ale aj na pokrytie počiatočných nákladov na výstavbu a súvisiacich úrokových nákladov z časovej 

hodnoty peňazí. 
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Predpokladáme, že Koncesionár bude mať v súlade s koncesnou zmluvou bezpodmienečný nárok 

garantovaný Zadávateľom na servisné poplatky, ktoré mu pokryjú výdavky na výstavbu a ktorých výška 

alebo mechanizmus ich výpočtu budú stanovené v koncesnej zmluve. Tento bezpodmienečný nárok 

existuje aj v prípade zmluvnej dohody o prípadných zrážkach z platieb v závislosti na kvalite 

poskytovaných služieb alebo dostupnosti zariadenia. 

Rozumieme, že uzatvorená koncesná zmluva môže definovať režimy predčasného ukončenia pred 

konečným dátumom koncesie z rôznych dôvodov (napr. porušenie podmienok zmluvy zo strany 

Koncesionára, default Koncesionára, dobrovoľné ukončenie zo strany Obstarávateľa s následným 

doplatením ceny za výstavbu, a i.). V tejto analýze predpokladáme, že koncesia bude ukončená riadnym 

spôsobom, t.j. uplynutím koncesnej lehoty. 

Účtovanie podľa slovenských Postupov účtovania 

Fáza výstavby a odovzdanie diela verejnému zadávateľovi 

Podľa § 30c, ods. 3 Postupov účtovania Koncesionár účtuje o vybudovaní diela ako o zákazkovej výrobe 

podľa §30 Postupov účtovania. To znamená, že za predpokladu, že Koncesionár bude vedieť výsledok 

zákazkovej výroby spoľahlivo odhadnúť, zmluvné výnosy a zmluvné náklady pripadajúce na účtovné 

obdobie sa účtujú ako náklady a výnosy metódou stupňa dokončenia. Metóda stupňa dokončenia 

porovnáva kumulatívne v každom účtovnom období skutočne vynaložené náklady s predpokladanými 

nákladmi stanovenými v rozpočte zákazky. Zmluvné výnosy sa účtujú ako súčet nákladov na realizáciu 

zákazky a marže. 

Zhotoviteľom požadované sumy za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe na základe vystavených faktúr 

sa účtujú na ťarchu účtu pohľadávok so súvzťažným zápisom v prospech výnosov zo zákazky. 

Pohľadávka voči Zadávateľovi sa má vykázať len do takej miery, do akej má Koncesionár 

bezpodmienečné právo získať peňažnú hotovosť od Zadávateľa. 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa doúčtuje rozdiel medzi vyfakturovanými čiastkami 

a hodnotou zákazky podľa metódy stupňa dokončenia na účet 316 – Čistá hodnota zákazky so 

súvzťažným zápisom na účet výnosov zo zákazky. Súčasne, ak sa k tomuto dňu predpokladá, že zmluvné 

náklady prevýšia zmluvné výnosy, účtuje sa do nákladov rezerva na stratu zo zákazkovej výroby v sume 

odhadovanej straty. 

O peňažných nárokoch za zhotovenie a odovzdanie diela a o úrokoch vypočítaných metódou efektívnej 

úrokovej miery, sa účtuje ako o dlhodobej pohľadávke. V súlade s §18, ods. 8 Postupov účtovania sa 

preto v momente fakturácie účtuje o opravnej položke k dlhodobej pohľadávke, ktorá upraví hodnotu 

tejto pohľadávky na jej súčasnú hodnotu. Následne sa hodnota tejto pohľadávky zvyšuje v príslušných 

obdobiach o výnos z úroku až do momentu zaplatenia pohľadávky podľa platobného mechanizmu 

stanoveného koncesnou zmluvou. Hodnota pohľadávky sa bude upravovať tiež o prípadné opravné 

položky z dôvodu nevymožiteľnosti. 

Fáza prevádzkovania, správy a zabezpečovania verejných služieb 

O peňažných nárokoch za poskytnuté služby prevádzky a údržby spojené s dielom sa účtuje ako 

o pohľadávke. Za vykonané služby vzniká koncesionárovi výnos z predaja služieb vo vecnej a časovej 

súvislosti s nákladmi na ich vykonanie počas obdobia od uvedenia diela do užívania do ukončenia 

koncesnej lehoty. 

Peňažné nároky môžu byť definované v koncesnej zmluve absolútne alebo môžu byť podmienené 

výskytom budúcej udalosti. Výška odmeny za prevádzkovú činnosť alebo jej časť, môže byť napríklad 

závislá okrem iného od premenných ako je inflácia. V takom prípade je časť výnosov závislá od 
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uvedených premenných a Koncesionár bude o týchto výnosoch účtovať v časovej a vecnej súvislosti s 

poskytnutím prevádzkových služieb. 

Rozumieme, že v koncesnej zmluve budú dohodnuté povinnosti Koncesionára spojené s údržbou a 

obnovou zariadenia a tiež jeho uvedením do kvalitatívne určeného stavu pred ukončením koncesnej 

lehoty (tzv. handback phase). V tejto súvislosti sa ku každému súvahovému dňu posudzuje odhadovaná 

výška výdavkov potrebných na splnenie týchto povinností a účtuje sa o tvorbe rezervy v súlade s §19 

Postupov účtovania. 
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4.5 Vplyv projektu na schodok/prebytok rozpočtu verejnej 
správy a dlh verejnej správy  

4.5.1 Vplyv na deficit rozpočtu a dlh vládneho sektoru 

V kapitole 4.5.2 je uvedený základný prehľad princípov pre klasifikáciu mimo bilanciu vlády a v kapitole 

4.5.3  sú popísané implikácie týchto princípov pre Projekt. 

4.5.2 Základný prehľad princípov pre klasifikáciu mimo bilanciu salda 
rozpočtu a dlhu vládneho sektoru 

4.5.2.1 Princípy ESA 2010 a Eurostat 

Klasifikácia PPP projektu v národných účtoch sa riadi Európskym systémom národných a regionálnych 

účtov spoločenstva 2010 (ESA 2010). Tieto pravidlá sú interpretované v Manuáli o vládnom deficite a 

dlhu ESA 201038 (ďalej tiež „Manuál“). 

Z týchto pravidiel vyplýva, že aktíva zahrnuté v PPP projekte nie sú klasifikované ako aktíva vládneho 

sektoru, pokiaľ sú splnené obe nasledujúce nutné podmienky: 

 súkromný sektor nesie riziko výstavby a 

 súkromný sektor nesie aspoň jedno z rizík dostupnosti alebo riziko dopytu. 

Pri posúdení, či aktíva projektu nebudú zahrnuté do rozpočtového salda a dlhu vládneho sektoru, je pre 

Eurostat rozhodujúce, či existuje dostatočná evidencia o prenesení väčšiny rizík a prínosov vyplývajúcich 

z projektu na Koncesionára. Prenesenie rizík pritom znamená, že strana nesie väčšinu či väčší podiel 

týchto rizík v danej kategórii. 

4.5.2.2 Riziká výstavby 

Prvou kategóriou sú riziká výstavby, ktoré zahŕňajú predovšetkým udalosti z dôvodov na strane 

Koncesionára ako oneskorenie pri dokončení stavby, nesplnenie jednotlivých požadovaných štandardov, 

vyššie náklady, technické nedostatky a externé negatívne efekty. Povinnosť Zadávateľa začať platiť 

služobné Koncesionárovi bez ohľadu na skutočný stav aktíva by preukazovala, že prenos rizika výstavby 

na Koncesionára nie je pre mimobilančnú klasifikáciu dostatočný.  

4.5.2.3 Riziká dostupnosti 

Druhou kategóriou sú riziká dostupnosti, pričom zodpovednosť Koncesionára je pomerne zrejmá. Môže 

nastať možnosť, že Koncesionár nebude schopný poskytovať dohodnutý rozsah služieb alebo služby 

nebudú spĺňať zmluvné požiadavky na štandardy tak, ako boli upravené v Koncesnej zmluve, pričom to 

platí aj pre prípady, keď Koncesionár nespĺňa požiadavky na kvalitu poskytovaných služieb z dôvodov 

zapríčinených jeho dodávateľmi alebo subdodávateľmi. 

Služobné platené Zadávateľom musí závisieť na efektívnom stupni dostupnosti poskytnutej 

Koncesionárom v danom období. Aplikovanie sankcií v prípade, že Koncesionár neplní svoje povinnosti, 

by malo byť automatické a tieto sankcie s dopadom na príjmy a zisk Koncesionára by mali 

proporcionálne zodpovedať významnosti spôsobenej nedostupnosti, tzn. v extrémnych prípadoch 

napríklad nulové platby.  

                                                             
38 Tento dokument je zo strany Eurostatu priebežne aktualizovaný, posledným dostupným vydaním je „Manual on Government 
Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010, 2016 edition”. 
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4.5.2.4 Riziká dopytu 

Tretia kategória je riziko dopytu, ktoré zahŕňa variabilitu dopytu (vyššia alebo nižšia úroveň dopytu ako 

bola očakávaná pri podpise Koncesnej zmluvy) bez ohľadu na správanie (riadenie) Koncesionára. Toto 

riziko by malo zahŕňať iba zmenu dopytu, ktorá nevyplýva z neadekvátnej či nízkej kvality služieb alebo 

je spôsobená iným jednaním ovplyvňujúcim kvantitu a kvalitu služieb. 

Medzi ďalšie kľúčové kritériá pri posudzovaní mimobilančnej klasifikácie patria nasledujúce: 

Ustanovenie týkajúce sa riadneho ukončenia zmluvy 

Analýza ustanovení týkajúcich sa ukončenia zmluvy môže byť použitá ako doplnková analýza pre 

stanovenie miery prenosu rizika, predovšetkým ak analýza prenosu rizík nedáva jasné závery. Napríklad 

ak Koncesná zmluva neobsahuje povinnosť dôkladného posúdenia stavu projektových aktív nezávislou 

osobou niekoľko rokov pred riadnym ukončením zmluvy, ktoré by mohlo vyvolať požiadavku Zadávateľa 

na nápravu zo strany Koncesionára alebo na zníženie platieb Zadávateľa, možno usudzovať o klasifikácii 

ako aktíva vládneho sektoru. 

Okrem toho všetky ostatné mechanizmy, ktorými Zadávateľ preberá väčšinu rizík projektu (napríklad 

pri ukončení zmluvy, pri účasti verejného sektoru na financovaní alebo pri poskytovaní záruk), vedú ku 

klasifikácii ako aktíva vládneho sektoru nezávisle na analýze rizík uvedených vyššie. 

Ustanovenie týkajúce sa predčasného ukončenia zmluvy 

Zvláštna pozornosť musí byť venovaná prípadom, keď je predčasné ukončenie Koncesnej zmluvy 

vyvolané z dôvodov na strane Koncesionára, napr. z dôvodu opakovaného nedodržovania zmluvných 

povinností alebo ak Koncesionár nie je schopný naplniť svoje zmluvné záväzky. 

V prípade predčasného ukončenia z dôvodu na strane Koncesionára počas prevádzkovej fázy by výška 

kompenzácie nemala prekročiť výšku tržnej hodnoty aktíva v okamihu predčasného ukončenia zmluvy 

(s prihliadnutím k potrebným nákladom na uvedenie aktíva do riadneho stavu) podľa odhadu 

nezávislých expertov. Ak toto nie je dodržané (napríklad kompenzácia je stanovená vo výške súčasnej 

hodnoty budúcich tokov podľa zmluvy), prenos rizík na Koncesionára v tomto prípade nie je dostačujúci 

pre mimobilančnú klasifikáciu. 

Účasť verejného sektoru na financovaní projektu 

Za účelom zníženia nákladov na projekt, či k zaisteniu životaschopnosti projektu, sa v niektorých 

prípadoch verejný sektor podieľa na financovaní projektu, pretože súkromný partner obvykle nie je 

schopný dosiahnuť rovnaké podmienky pri získavaní dlhových prostriedkov ako štát. V prípade, že 

verejný sektor zaisťuje prevažnú časť financovania, nie je zabezpečený dostatočný prenos rizík a 

nedochádza tak k mimobilančnej klasifikácii. 

Medzi najčastejšie príklady patrí: 

 Kapitálové transfery vyplatené Koncesionárovi behom alebo na konci doby výstavby;  

 pôžičky;  

 základný kapitál;  

 finančné garancie; a  

 výnimky zo záväzkov (t.j. daň z príjmov právnických osôb, DPH) ktoré by sa inak na 

Koncesionára vzťahovali. 

 
Pohlaď Eurostatu je taký, že vládny záväzok k financovaniu projektu v akejkoľvek forme a výške (t.j. 

berie úvahu všetky záväzky, ako napríklad tie popísané vyššie, poskytnuté vládou alebo vládnymi 

entitami) ovplyvňuje štatistické vnímanie projektu nasledovne: 
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Pokiaľ je vládny záväzok k financovaniu (alebo akejkoľvek podpore) investičných nákladov 

projektového aktíva vo výške 50% či vyšší, potom je PPP automaticky klasifikované v súvahe 

vládnych inštitúcií; 

Pokiaľ je vládny záväzok k financovaniu alebo akejkoľvek podpore investičných nákladov 

projektového aktíva vo výške do 50% ale vyšší než jedna tretina, potom sa jedná o záležitosť 

s veľmi vysokou dôležitosťou pre štatistickú evidenciu; 

Pokiaľ je vládny záväzok k financovaniu alebo akejkoľvek podpore investičných nákladov 

projektového aktíva vo výške do jednej tretiny ale vyšší ako 10%, potom sa jedná o záležitosť 

s  vysokou dôležitosťou pre štatistickú evidenciu; a 

Pokiaľ je vládny záväzok k financovaniu alebo akejkoľvek podpore investičných nákladov 

projektového aktíva vo výške do 10%, potom sa jedná o záležitosť so strednou dôležitosťou 

pre štatistickú evidenciu. 

4.5.3 Implikácie pre projekt 

V prípade, že by cieľom Zadávateľa bolo, aby Projekt nebol klasifikovaný v bilancii vládneho sektoru, 

musel by byť koncipovaný podľa nasledujúcich základných princípov:  

 Riziko výstavby a dostupnosti ponesie Koncesionár 

 Ustanovenia týkajúce sa predčasného ukončenia Koncesnej zmluvy budú koncipované tak, aby 

vyhoveli požiadavkám na mimobilančnú klasifikáciu (napríklad v prípade predčasného 

ukončenia z dôvodu na strane Koncesionára počas prevádzkovej fázy by výška kompenzácie 

nemala prekročiť výšku trhovej hodnoty aktíva v okamihu predčasného ukončenia zmluvy s 

prihliadnutím k potrebným nákladom na uvedenie aktíva do riadneho stavu podľa odhadu 

nezávislých expertov) 

 Inštitúty garancií alebo kofinancovania z vládnych zdrojov (napríklad vo forme kapitálového 

transferu – viď kapitola 4.5.3 či garancie úveru CEB - viď kapitola 5.4.1) a ani poskytnutie 

zaistenej kompenzácie, ktoré by znamenali klasifikáciu projektu v bilancii vlády, nebudú 

uplatnené. V prípade poskytnutia podporných nástrojov zo strany vládneho sektoru vo výške 

50% potrieb financovania investičných nákladov (vrátane DPH) by projekt bol automaticky 

klasifikovaný v bilancii sektoru vládnych inštitúcií. Kompenzácia DPH pri odovzdaní do 

užívania (viď kapitola 4.4.1.1), ktorá je z pohľadu ESA2010 považovaná za podporný nástroj zo 

strany vládneho sektoru, odpovedá cca 16,67% investičných nákladov vrátane DPH. V prípade 

použitia garancie úveru alebo kapitálového transferu by pre zachovanie možnosti 

mimobilančnej klasifikácie podľa ESA2010 mala výška takej podpory byť menej než 33,34% 

potrieb financovania investičných nákladov vrátane DPH. Po prepočte na čiastky bez DPH by 

výška takej podpory mala byť menej než 40% potrieb financovania investičných nákladov bez 

DPH. 
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4.6 Predpokladané rozdelenie kompetencií 
Na základe výstupu z právnej analýzy (viď kapitola 4.2.4) a následného prejednania so Zadávateľom 
bola zostavená nasledujúca predbežná alokácia kompetencií medzi verejný a súkromný sektor. 

Tabuľka 42: Predbežná alokácia kompetencií medzi verejný a súkromný sektor 

Vykonávaná činnosť Verejný sektor – VS Koncesionár 

Činnosti v rámci dozoru a dohľadu pri výkone trestu 

Priamy (osobný) dozor nad odsúdenými a stráženie 
vrátane bezprostredného prenasledovania osôb na 
úteku 

  

Ozbrojená ochrana objektov   

Preventívno-bezpečnostná služby   

Príjem a prepúšťanie odsúdených   

Kontrola a organizácia návštev  

Transport odsúdených (služobne) – vedenie 
motorového vozidla  

Transport odsúdených (do zamestnania) – vedenie 
motorového vozidla   

Transport odsúdených– dozor nad odsúdenými   

Externý monitoring (kontrola pomocou kamerových 
systémov) – odsúdených  

Externý monitoring (kontrola pomocou kamerových 
systémov) – ostatných priestorov  

Nákup zbraní / streliva  

Správa (vedenie skladu a skladovej evidencie) zbraní 
a streliva ZVJS   

Vedenie evidencie osôb vo výkone trestu odňatia 
slobody   

Príjem pošty a balíkov   

Kontrola pošty a balíkov   

Správa psinca (údržba objektov, krmivo)   

Starostlivosť o psy (výcvik, veterinárna starostlivosť )   

Správa a údržba objektov a vybavenie väzenského zariadenia / prevádzka väzenského 
zariadenia 

Manažment väzenského zariadenia – riaditeľ 
väzenského zariadenia a manažment činností 
zaisťovaných verejným sektorom 

 

Kontrola nákladov verejného sektoru (predovšetkým 
mzdy VS) a kvality dodávaných služieb súkromného 
partnera 

 

Manažment väzenského zariadenia – činnosti 
Koncesionára  

Interná kontrola kvality a nákladov súkromného 
partnera  

Výstavba, modernizácia, rekonštrukcia, opravy, údržba 
a upratovanie budov a pozemkov  

Príprava a budovanie zabezpečenia ústavu – 
Integrovaný bezpečnostný systém – IBS (objektu)  



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou 
verejno – súkromného partnerstva 

157 
 

Vykonávaná činnosť Verejný sektor – VS Koncesionár 

Prevádzka zabezpečenia väzenského zariadenia – 
Integrovaný bezpečnostný systém – IBS (objektu)  

Príprava a budovanie informačného systému  

Prevádzka, správa a údržba informačného systému  

Starostlivosť o hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok, 
servisné služby, revízna činnosť, dodržovanie 
bezpečnostných, požiarnych a hygienických predpisov 

 

Nákup rôzneho materiálu/tovaru  (prednostne z výroby 
ZVJS)  

Nákup ošatenia pre väznené osoby a civilných 
zamestnancov (prednostne z výroby ZVJS)  

Nákup ošatenia pre príslušníkov ZVJS /služobné 
rovnošaty  

Činnosť výstrojného skladu - logistika, skladovanie, 
údržba, výdaj a evidencia  

Prevádzka skladov, nadobudnutie majetku, skladová 
evidencia, vyraďovanie majetku, inventarizácia 
majetku 

 

Riadna údržba všetkých objektov väzenského 
zariadenia s využitím pracovných čiat odsúdených a 
celková činnosť s tým spojená - (v súčinnosti 
súkromného a verejného sektoru) 

 

Príprava stravy; nákup potravín, prevádzka kuchyne  

Zaistenie / výdaj oblečenia (väzenský úbor)  

Zaistenie / výdaj oblečenia (civilný odev)  

Správa a zásobovanie predajne vo väzenskom zariadení 
– (predajňa pre odsúdených a predajňa pre 
príslušníkov a zamestnancov ZVJS) 

 

Ukladanie peňazí odsúdených na účet väzenského 
zariadenia  

Úschova osobných vecí odsúdených a starostlivosť 
o tieto veci  

Ubytovanie príslušníkov a zamestnancov ZVJS 

väzenskej a justičnej stráže – bežné ubytovne, tranzitné 

ubytovne, bytové jednotky, evidencia ubytovaných, 

poplatky za ubytovanie, upratovanie, údržba ubytovní a 

bytových jednotiek 

 

Starostlivosť o športové, kultúrne a iné vyžitie 
príslušníkov a zamestnancov ZVJS (v súčinnosti 
s verejným sektorom) 

 

Nákup vozidiel, servis a ďalšia starostlivosť o vozidlá 
(STK, emisná kontrola) Bežná starostlivosť o vozidlá  

Rozširovanie a správa výrobných priestorov, 
obstarávanie a údržba výrobných technologických 
zariadení a strojov a ostatné činnosti spojené 
s výrobnou činnosťou 

 

Zaobchádzanie s odsúdenými 

Tvorba denného režimu odsúdených  

Zabezpečenie vzdelávania odsúdených  
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Vykonávaná činnosť Verejný sektor – VS Koncesionár 

Zabezpečenie rekvalifikácie odsúdených  

Zabezpečenie materiálneho vybavenia pre vzdelávanie 
a rekvalifikáciu odsúdených  

Prevádzka knižnice  

Predaj a distribúcia objednanej periodickej tlače a kníh  

Nákup potrieb na vzdelávanie  a záujmovú činnosť 
odsúdených vrátane nákupu kníh na prevádzku 
knižnice. 

 

Poskytovanie duchovných služieb  

Zdravotná starostlivosť 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti odsúdeným  

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti príslušníkom a 
zamestnancom ZVJS  

Zabezpečenie materiálneho vybavenia ambulancií  

Práca odsúdených  

Zaraďovanie do práce  

Zabezpečenie pracovných príležitostí  

Zdroj: GR ZVJS, analýza PwC 

Toto predbežné rozdelenie kompetencií bolo podrobené testovaniu trhu (viď nasledujúca kapitola 4.7) 

a ďalej je podkladom pre analýzu rizík Projektu (viď kapitola 4.8)  a následne aj pre určenie vstupov do 

finančného modelu (viď kapitola 5.1). Toto predpokladané rozdelenie kompetencií bude v priebehu 

prípravy zmluvnej dokumentácie ďalej upresňované. Príkladom kompetencie, u ktorej Zadávateľ 

nevylučuje alokáciu na verejný sektor je „Poskytovanie zdravotnej starostlivosti príslušníkom a 

zamestnancom ZVJS.“ 
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4.7 Testovanie trhu  
Neoddeliteľnou súčasťou Štúdie je oslovenie potenciálnych uchádzačov o realizáciu Projektu za účelom 

zistenia záujmu trhu o realizáciu Projektu a potvrdenie vybraných vstupných parametrov Projektu (tzv. 

„testovanie trhu“). 

Táto kapitola zhŕňa metodiku, priebeh a hlavné závery testovania trhu. 

Testovanie trhu je prebraté z pôvodnej štúdie uskutočniteľnosti a jeho závery sú korigované na 

základe verejného obstarávania a ponúk uchádzačov na projekte D4/R7.  

4.7.1 Metodika testovania trhu 

V súlade s metodickým dokumentom PPP MF SR by mal Zadávateľ otestovať záujem trhu o Projekt, a to 

formou dotazníkového šetrenia, prípadne formou následných neformálnych jednaní s potenciálnymi 

uchádzačmi a financujúcimi inštitúciami.  

Predpokladom testovania trhu je poskytnutie základných informácií o Projekte39 reprezentatívnej 

vzorke potenciálnych uchádzačov a financujúcich inštitúcií od ktorých získa Zadávateľ vstupy potrebné 

pre ďalšie spracovanie Štúdie (hlavne pre finančný model, maticu rizík a návrh ďalšieho postupu). 

4.7.1.1 Predbežné informačné memorandum 

Pre účely prezentácie základných informácií o Projekte bolo vypracované tzv. Predbežné informačné 

memorandum, a to v nasledujúcej štruktúre: 

 Informácie o Zadávateľovi, 

 stratégia Zadávateľa a ciele Projektu, 

 rozsah Projektu, 

 popis základných parametrov a charakteristík Projektových úsekov 

 predpokladaná alokácia Projektových rizík 

 platobný mechanizmus 

 finančná štruktúra  

 zadávací proces 

 predbežný harmonogram. 

 

Predbežné informačné memorandum je uvedené v Prílohe 3 tejto Štúdie. 

4.7.1.2 Dotazník 

Spolu s Predbežným informačným memorandom bol pripravený dotazník obsahujúci jednak otázky 

k jednotlivým témam prezentovaným v Predbežnom informačnom memorande, ako aj otázky smerujúce 

k zisteniu záujmu potenciálnych uchádzačov o realizáciu Projektu. Dotazník je v Prílohe 3 tejto Štúdie. 

Zoznam oslovených inštitúcií a priebeh testovania trhu je popísaný v nasledujúcej časti.

                                                             
39 V rámci testovania však nesmú byť potenciálnym uchádzačom poskytnuté také informácie, ktoré by ich pri obstarávacom 
konaní mohli zvýhodniť. 
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4.7.2 Priebeh testovania trhu 

Predbežné informačné memorandum spolu s dotazníkom bolo distribuované nasledujúcim subjektom: 

 

Tabuľka 43: Prehľad a analýza oslovených subjektov pre účely testovania trhu 

STAVEBNÉ SPOLOČNOSTI A PREVÁDZKOVATELIA 

Subjekt Kontaktná osoba Veľkosť 

subjektu – 

Ročný obrat 

vyšší než 

objem 

celkových 

investičných 

nákladov 

Projektu 

Skúsenosť 

s obdobnými 

PPP 

projektmi 

Stratégia 

v oblasti 

PPP – 

zameranie 

na región 

CEE 

Bouygues Travaux Publics Francois Tcheng 
Director at Bouygues 

Áno Áno Áno 

Chemkostav Miroslav Bercel 
Obchodno-technický 
námestník 

Nie Áno Áno 

Doprastav  Ján Blaho 
Zástupca finančného riaditeľa 

 Áno Áno Áno 

Metrostav Petr Rezáč 
Structured Projects Expert, 
Vicepresident Department 

Áno Áno Áno 

Hochtief Joachim von Lukowicz 
Executive Director 

Áno Áno Áno 

IRIDIUM Concesiones de 

Infrastructuras 

Cristina Rives, Business 
Development Director for 
Europe 

Áno Áno Áno 

KESZ Ingatlan Kft. Ildikó Laskai 
General director 

Áno Áno Áno 

OHL Carlos Brunat 
Commercial Director CEE 

Áno Áno Áno 

Skanska Igor Snopek 
Program Director, 
Central/Northern Europe 

Áno Áno Áno 

Strabag Thomas Höfner 
Managing director 

Áno Áno Áno 

Váhostav Marián Repák 
Riaditeľ divízie dopravných 
stavieb 

Áno Áno Áno 

Vinci Concessions Fadi Selwan 
Development director 
 
Romain Verzier 
Head of Structured Finance 
Department 

Áno Áno Áno 

ZÁÉV Construction Private Ltd. Sandor Takacs 
Business development 
manager 

Nie Áno Áno 
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FINANČNÍ INVESTORI 

Subjekt Kontaktná osoba Veľkosť 

subjektu 

(hodnota 

spravovanýc

h aktív, 

intervaly, 

mil. EUR) 

Skúsenosť 

s obdobným

i PPP 

projektmi 

Stratégia 

v oblasti 

PPP – 

zameranie 

na región 

CEE 

DIF Marko Kremer 
Senior Director 

> 1 000 Áno Áno 

John Laing Stijn Welage 
Investment Manager 

> 1 000 Áno Áno 

Meridiam Infrastructure Massimo Fiorentino 
Senior Investment Director 

> 1 000 Áno Áno 

Slovenský investičný holding Robert Auxt 
Chief Financial Officer and 
Vice Chairman 

- Nie Áno 

 

FINANČNÉ INŠTITÚCIE 

Subjekt Kontaktná osoba Veľkosť 

subjektu 

(hodnota 

spravovaných 

aktív, 

intervaly, 

mil. EUR) 

Skúsenosť 

s obdobnými 

PPP 

projektmi 

Stratégia 

v oblasti 

PPP – 

zameranie 

na región 

CEE 

ERSTE / Slovenská sporiteľňa, 

a.s. 

Dr. Werner Weihs-Raabl 
Managing Director 
Infrastructure Finance 

100 000 - 500 
000 

Áno Áno 

KBC/ ČSOB Jan Trojak 
Director CSOB, SF - Project 
Finance 

10 000 - 
100 000 

Áno Áno 

Raiffeisen Bank Juraj Balis 
Director, Acquisition, Project 
& Structured Finance 

100 000 - 500 
000 

Áno Áno 

Societe Generale Denis Stas de Richelle 
Global head of infrastructure 
finance 

> 1 000 000 Áno Áno 

UniCredit Bank Pál Prileszky 
Project & Commodity Finance 
- Austria & CEE 

500 000 - 1 
000 000 

Áno Áno 

VÚB/Intesa Sanpaolo Jozef Kausich 
Člen predstavenstva 

10 000 - 
100 000 / 

500 000 - 1 
000 000 

Áno Áno 

Zdroj: Analýza PwC 

Ku dňu 29. októbra 2014 sme obdržali celkom 8 vyplnených dotazníkov. Celková miera participácie na 

testovaní trhu tvorí 35 % (pomer počtu obdržaných dotazníkov a oslovených subjektov).



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová 
formou verejno – súkromného partnerstva 

162 
 

4.7.3 Závery testovania trhu 

V tejto kapitole sú zhrnuté závery testovania trhu (závery sú korigované na základe verejného 
obstarávania a ponúk uchádzačov na projekte D4/R7), a to vrátane zhrnutia implikácií pre 
štruktúrovanie Projektu. 

Otázka č. 1 

Zaujal vás tento Projekt? 

Otázka č. 2 

S ohľadom na rozsah vašich budúcich plánov vnímate tento Projekt ako vašu prioritu? 

Zhrnutie odpovedí respondentov 

 

Väčšina respondentov považuje Projekt za atraktívny a považuje tento Projekt v rozsahu svojich 

budúcich plánov ako projekt s vysokou prioritou. Iba dvaja respondenti priradili Projektu strednú 

prioritu a jeden respondent uviedol nízku prioritu. Atraktivitu projektu by mohol ďalej zvýšiť zámer 

verejného sektora replikovať koncept PPP väzníc či iných PPP projektov podobného typu aj v ďalších 

prípadoch  

 

Implikácie pre Projekt 

 

Záujem oslovených subjektov o participáciu na Projekte možno vnímať ako nutnú podmienku 

uskutočniteľnosti Projektu. Z odpovedí respondentov vyplynul záujem o realizáciu Projektu a pre 

väčšinu je Projekt prioritou.  

 

 
Otázka č. 3 

Aký je váš názor na rozsah Projektu? 

 

Zhrnutie odpovedí respondentov 

 

Polovica respondentov považuje veľkosť Projektu (merané predpokladanými nákladmi na výstavbu) 

za vhodnú, zvyšná časť považuje veľkosť Projektu skôr za nízku alebo sa k veľkosti Projektu v tejto fáze 

nevyjadrila.  

 

Implikácie pre Projekt 

 

Na základe testovania trhu sa javí veľkosť Projektu ako akceptovateľná. 

 

 
Otázka č. 4 
Aký je váš názor na predpokladanú alokáciu rizika medzi verejným a súkromným sektorom ? 
 
Zhrnutie odpovedí respondentov 
 
Z odpovedí respondentov vyplýva, že vo všeobecnej rovine sa jedná o štandardné rozdelenie hlavných 
kategórií rizík pre tento typ projektu. Väčšina respondentov vníma alokáciu rizík ako vhodnú a trhom 
akceptovateľnú. Respondenti očakávajú detailnejšiu diskusiu nad konkrétnymi rizikami, napr. riziká 
príjmov od tretích subjektov zo zamestnávania väzňov, riziká vyplývajúce z alokácie jednotlivých 
činností, dopady zmien legislatívy, technických predpisov  daňového systému a ďalších.  

 
Implikácie pre Projekt 
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Z odpovedí respondentov vyplynulo, že predpokladaná alokácia rizík v rámci Projektu je v princípe z 
pohľadu trhu akceptovateľná a možno ju teda premietnuť do návrhu zmluvnej dokumentácie Projektu, 
ktorá bude podkladom pre súťažný dialóg s uchádzačmi. 
 
Otázka č. 5 

Aký je váš názor na základné princípy platobného mechanizmu? 

 

Zhrnutie odpovedí respondentov 

 

Z odpovedí respondentov vyplýva, že základné princípy platobného mechanizmu sú štandardné a 

akceptovateľné. Respondenti odporúčajú zvážiť možnosť stanovenia stropu na  zrážky za nedostupnosť 

tak, aby bol Koncesionár schopný splácať úrok a istinu u seniorného dlhu.  

 

Implikácie pre Projekt 

 

Z odpovedí respondentov vyplynulo, že predpokladané základné princípy platobného mechanizmu sú 

v princípe z pohľadu trhu akceptovateľné a možno ich teda ďalej rozpracovávať a kalibrovať v priebehu 

etapy prípravy súťažiteľného PPP projektu a následne prediskutovať s uchádzačmi v priebehu 

súťažného dialógu. 

 

 
Otázka č. 6 

Aká je podľa vás najvhodnejšia štruktúra financovania tohto Projektu? 

 

Aký je váš odhad nasledujúcich parametrov: 

 

 Pomer cudzieho a vlastného kapitálu 

 Doba splatnosti dlhu 

 Požadovaná výnosnosť vlastného kapitálu súkromného partnera  

 Úroková marža seniorného dlhu 

 Arrangement fee 

 Commitment fee  

 Facility agent fee 

 Security agent fee 

 

Zhrnutie odpovedí respondentov 

 

Respondenti považujú za najpravdepodobnejšiu štruktúru financovania prostredníctvom bankových 

úverov.  

 

Respondenti uvádzali nasledujúce očakávané parametre financovania: 

 

 Pomer cudzieho a vlastného kapitálu 

 Uvádzané hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 75–90% cudzí kapitál/ 25-10% vlastný kapitál. 

Najčastejšie uvádzanou hodnotou je pomer vo výške 90:10. 

 Doba splatnosti dlhu 

Uvádzané hodnoty sa pohybujú v rozmedzí: 22-25 rokov. 

 

 Požadovaná výnosnosť vlastného kapitálu súkromného partnera 

Uvádzané hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 10-15%. Najčastejšie uvádzanou hodnotou je 

požadovaná výnosnosť vo výške 12-13%. 

Na základe verejného obstarávania a ponúk uchádzačov na projekte D4/R7 je vyššie uvedená 

požadovaná výnosnosť korigovaná na rozmedzie 9-12%. 
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 Úroková marža seniorného dlhu 

Uvádzané hodnoty sa pohybujú v rozmedzí: 150-300 bps. Najčastejšie uvádzané hodnoty sa 

pohybujú v rozmedzí: 200-250 bps. 

Na základe verejného obstarávania a ponúk uchádzačov na projekte D4/R7 je vyššie uvedené 

rozmedzie korigované na 100-200 bps. 

 

 Arrangement fee 

Uvádzané hodnoty sa pohybujú v rozmedzí: 100-250 bps. 

 

 Commitment fee 

Uvádzané hodnoty sa pohybujú v rozmedzí: 35-50% marže. 

 

 Facility agent fee 

Uvádzané hodnoty sa pohybujú v rozmedzí: 25 000-50 000 EUR ročne. 

 Security agent fee 

Uvádzané hodnoty sa pohybujú v rozmedzí: 25 000-50 000 EUR 

 

Implikácia pre PPP projekt 

 

Indikované parametre financovania boli použité ako vstupné dáta do finančného modelu, na základe 

ktorého je analyzovaná výhodnosť Projektu – viď kapitola 5. 

 
 

Otázka č. 7 

Zvažovali by ste inú alternatívnu štruktúru financovania tohto Projektu? 

 

Zhrnutie odpovedí respondentov 

 

Respondenti považujú za najpravdepodobnejšiu štruktúru financovania prostredníctvom bankových 

úverov. Možnosť financovania prostredníctvom dlhopisov uviedol jeden respondent. 

 

Implikácie pre Projekt 

 

S ohľadom na charakteristiku Projektu je základným scenárom financovania Projektu bankové 

financovanie. 

 
Otázka č. 8 

Aký je váš názor na predpokladaný časový harmonogram Projektu? 

 

Zhrnutie odpovedí respondentov 

 

 Väčšina respondentov považuje harmonogram uvažovaný v tejto fáze za realistický. 

 

Implikácie pre Projekt 

 

V priebehu etapy prípravy súťažiteľného PPP projektu je potrebné ďalej analyzovať a upresňovať 

harmonogram Projektu. 
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Otázka č. 9 

Aké ďalšie aspekty môžu mať pre vás vplyv na atraktivitu Projektu? Aké ďalšie opatrenia zo strany 

Zadávateľa by mohli mať podľa vás vplyv na posilnenie alebo udržanie atraktivity Projektu? 

 

Zhrnutie odpovedí respondentov 

 

Niektorí respondenti uvádzali nasledujúce odporúčania pre zvýšenie atraktivity Projektu: 

 Obmedzenie rizika týkajúceho sa príjmov od tretích subjektov zo zamestnávania väzňov. 

 Revízia alokácie činností prenášaných na súkromný sektor tak, aby boli jasne oddelené zložky 

facility managementu a prevádzky samotného väzenského zariadenia. 

 Obmedzenie rizika týkajúceho sa povinnosti zaistiť zamestnávanie najmenej 60 % 

práceschopných väzňov. 

 Medzi hodnotiace kritéria zaradiť aj plán na vzdelávanie a zamestnávanie väzňov. 

 

Implikácie pre Projekt 

 

Vyššie uvedené komentáre odporúčame bližšie analyzovať v etape prípravy súťažiteľného projektu a 

v priebehu súťažného dialógu. 

 

 

Otázka č. 10 

Po zvážení dostupných informácií o Projekte predpokladáte vašu účasť na verejnom obstarávaní? 

 

Zhrnutie odpovedí respondentov 

 

Všeobecný záujem o účasť vo verejnom obstarávaní (či už priamo alebo nepriamo ako financujúce 

inštitúcie) vyjadrila väčšina respondentov. Dvaja respondenti využili možnosť na túto otázku 

neodpovedať.  

Implikácie pre Projekt 

 

Z odpovedí respondentov vyplynul záujem o účasť vo verejnom obstarávaní Projektu.  
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4.8 Identifikácia rizík projektu a ich ocenenie 
Infraštruktúrne projekty, medzi ktoré je možné zaradiť aj výstavbu a prevádzku väzenského zariadenia, 

sú a môžu byť vystavované rôznym nepriaznivým okolnostiam (rizikám), ktoré môžu ovplyvniť ich 

priebeh. Dôležitým aspektom realizácie infraštruktúrnych projektov je preto posúdenie rizík, ktoré na 

projekt vplývajú v jeho jednotlivých etapách a vyhodnotenie dopadov týchto rizík. 

Riziko všeobecne predstavuje pravdepodobnosť negatívnej odchýlky skutočných výsledkov od 

očakávaných výsledkov. Je to významný faktor, ktorého dopady ovplyvňujú úspešné ukončenie 

projektu z finančného, časového a kvalitatívneho hľadiska. Z týchto dôvodov je potrebné rizikám 

venovať značnú pozornosť, analyzovať ich, monitorovať a riadiť ich s cieľom vyhnúť sa podstatným 

negatívnym dopadom.  

Pri historicky realizovaných infraštruktúrnych projektoch obstarávaných Konvenčným modelom 

(PSC) zadávateľ neprenášal alebo nemohol preniesť riziká na iný subjekt, čo malo v niektorých 

prípadoch za následok navýšenie reálnych výdavkov nad ich očakávanú úroveň s priamym dopadom 

na rozpočet verejného sektoru. 

Koncept PPP prináša do projektových partnerstiev súkromný sektor, ktorý na základe efektívnej a 

jasne vymedzenej alokácie rizík prináša pre verejný sektor dlhodobú stabilitu a kontrolu nad celkovými 

nákladmi projektov a tým aj dopadom na rozpočet verejnej správy a dlh verejnej správy v prípade 

materializácie rizika. Táto skutočnosť má významné implikácie pre vyhodnotenie výhodnosti realizácie 

Projektu Konvenčným alebo PPP modelom, ako aj na klasifikáciu aktív Projektu mimo bilanciu 

rozpočtu a dlhu verejného sektoru. V tejto súvislosti Eurostat definoval pravidlá pre klasifikáciu aktív 

zahrnutých v PPP projekte mimo rozpočtu verejnej správy a dlhu verejnej správy práve v závislosti od 

alokácie rizík medzi verejného a súkromného partnera pri realizácii Projektu formou PPP. Základné 

princípy klasifikácie sú popísané v kapitole 4.5 Štúdie realizovateľnosti. 

Vzhľadom na to, že realizácia Projektu modelom PPP umožňuje prenos významnej časti rizík na 

súkromného partnera, zvyšuje sa atraktívnosť tejto formy realizácie Projektu s dopadom na jeho 

hodnotu za peniaze. Pre správne vyhodnotenie výhodnosti realizácie Projektu je preto pre oba modely 

v zmysle metodiky PPP MF SR a Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch publikovanej MF SR 

potrebné riziká Projektu identifikovať, oceniť, alokovať na správnu stranu a vymedziť spôsob alebo 

možnosti ich ošetrenia. 

Spôsob zaobchádzania s rizikami Projektu je kľúčovým aspektom vyhodnotenia celého Projektu, 

pričom riziká Projektu by nemali byť prenášané na súkromný sektor samoúčelne. Realizácia Projektu 

formou PPP má zmysel iba v tom prípade, ak súkromný partner dokáže riziko zvládnuť pri vynaložení 

nižších nákladov ako verejný sektor. Inak povedané, nevyhnutným predpokladom úspešnej 

realizovateľnosti Projektu je efektívne a vhodné rozdelenie rizík medzi verejného a súkromného 

partnera za predpokladu dodržania princípu, ktorého podstatou je, že každý z partnerov je zodpovedný 

za tie riziká, na riadenie a eliminovanie ktorých má z pohľadu skúseností, praxe a vplyvu najlepšie 

predpoklady (t.j. efektívnejšia schopnosť znížiť pravdepodobnosť výskytu rizika alebo dopad straty, 

ktorá vznikla v dôsledku rizika).  

Niektoré riziká sú zdieľané, keď ich rozdelenie medzi obidvoch partnerov predstavuje najefektívnejšie 

a najvhodnejšie riešenie. Niektoré riziká sú charakteristické iba pre dané etapy Projektu a s ukončením 

etapy pominú. Riziká teda majú aj určité časové trvanie. 

V tomto kontexte sú riziká rozdelené do troch skupín ako je uvedené nižšie. 
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Tabuľka 44: Skupiny rizík 

Skupina rizík Popis 

Prenesené riziká 

Riziká, ktoré budú v prípade realizácie Projektu formou PPP prenesené na 

súkromného partnera za predpokladu, že ich dokáže ošetriť pri vynaložení 

nižších nákladov ako verejný partner. V konečnom dôsledku síce všetky 

náklady súvisiace s ošetrením rizík zo strany súkromného sektoru ponesie 

štát, pretože tieto sa budú v určitej miere premietať do pravidelnej platby za 

dostupnosť, táto platba však bude významne vyvážená úsporou zvýšených 

Projektových výdavkov v prípade realizácie Projektu Konvenčným 

spôsobom, keďže súkromný partner dokáže tieto riziká riadiť lepšie ako 

verejný sektor. 

Zadržané riziká 
Riziká, ktoré zostanú na strane verejného partnera napriek realizácii 

Projektu formou PPP. 

Zdieľané riziká 
Riziká, ktoré je možné preniesť na súkromného partnera iba čiastočne, a teda 

súčasne ovplyvňujú súkromný aj verejný sektor. 

Zdroj: Analýza PwC 

4.8.1 Identifikácia rizík 

V súlade s metodikou MF SR Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch sme v prvom kroku s ohľadom 

na špecifiká výstavby a prevádzky väzenských zariadení analyzovali  základné rozdelenie 

zodpovedností, tzn. ktoré činnosti pri výstavbe a prevádzke týchto zariadení môže podľa právneho 

poriadku SR vykonávať súkromný sektor a ktoré nie. Základné rozdelenie týchto zodpovedností je 

uvedené v kapitole 4.6 Štúdie. 

V nadväznosti na vyššie uvedenú analýzu sme následne identifikovali riziká Projektu. Pri identifikácii 

rizík sme vychádzali zo skúseností technických, finančných a právnych odborníkov, diskusií s vedením 

ZVJS, výsledkov testovania trhu, ako aj zo skúseností z projektov realizovaných Konvenčným 

spôsobom.  

Identifikácii rizík predchádzala analýza uskutočniteľnosti preferovaného variantu, ktorá obsahovala 

právnu analýzu, technickú analýzu, analýzu daňových a účtovných aspektov Projektu, ako aj analýzu 

vplyvu Projektu na schodok/prebytok rozpočtu verejnej správy a dlh verejnej správy, ktoré sú popísané 

v predchádzajúcich podkapitolách v rámci kapitoly 4 Analýza uskutočniteľnosti preferovaného 

variantu. Z analýz vyplynuli špecifické riziká Projektu, ktoré sme doplnili k všeobecným rizikám 

charakteristickým pre projekty výstavby a prevádzky všeobecne ubytovacích objektov a špecificky 

väzníc a tým vytvorili katalóg rizík. Takto zostavený katalóg sme pre úplnosť porovnali s katalógom 

rizík uvedeným vo vyššie uvedenom metodickom dokumente MF SR.  

Príkladom špecifických rizík Projektu sú napríklad možnosť nálezu nevybuchnutej munície v priebehu 

výstavby, archeologické nálezy, výrobná hala, blízkosť vodného toku. Riziká boli ďalej kategorizované 

podľa oblastí ku ktorým sa viažu. 

Tabuľka 45: Kategórie rizík Projektu 

Kategória Popis 

Procesné riziká 
Riziká spojené s rozhodovacími, povoľovacími úkonmi a s 

verejným obstarávaním. 
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Riziká spojené s projektovaním 

(návrhom) 
Riziká týkajúce sa projektovej dokumentácie a prípravy Projektu. 

Riziká spojené so stavebným 

pozemkom 

Riziká vznikajúce v dôsledku lokality Projektu a pripravenosti 

lokality. 

Riziká spojené s výstavbou 
Riziká, ktoré sa prejavujú najmä počas výstavby a sú špecifické 

pre Projekt. 

Riziká prevádzkových nákladov 
Dôsledky rizík v tejto kategórii sa prejavujú počas prevádzky 

a vplývajú na dostupnosť Projektu. 

Riziká prevádzkových výnosov Riziká spojené s rozsahom využitia infraštruktúry. 

Riziká legislatívy a právne riziká Riziká vyskytujúce sa počas celej životnosti Projektu. 

Finančné a ekonomické riziká Riziká spojené s financovaním a cenou Projektu. 

Vonkajšie riziká Riziká vyššej moci a politické riziká. 

Zdroj: Analýza PwC 

Pri identifikácii rizík sme zohľadnili aj časové hľadiská vzniku rizík a ich trvanie v čase v závislosti od 

toho, v ktorej etape Projektu sa riziko môže vyskytnúť.  

4.8.2 Alokácia rizík 

Identifikované riziká Projektu sme potom alokovali medzi súkromného a verejného partnera 

s ohľadom na vyššie popísané princípy efektívneho riadenia rizík a predpokladu vynaloženia nižších 

nákladov na zníženie ich dopadov. V tabuľke nižšie uvádzame výber najvýznamnejších 

identifikovaných rizík Projektu. Katalóg všetkých identifikovaných rizík je uvedený v Prílohe 5 Štúdie. 

Tabuľka 46: Výber významných rizík Projektu a ich alokácia 

Názov rizika 
Alokácia rizika 

Koncesionár Zadávateľ 
Riziko nezískania potrebných povolení (EIA, územné 
rozhodnutie) 

  

Riziko nezískania stavebného povolenie, kolaudácie, atď.  

Získanie nových, dodatočne potrebných povolení pre 
umožnenie zmluvne prípustných zmien v projekte 

 

Oneskorenie pri zadávaní potrebných verejných zákaziek 
súvisiacich s projektom 

 

Stanovenie nákladov a harmonogramu výstavby   
Nedodržanie predpisov a všeobecne platných požiadaviek vo 
fáze výstavby, vrátane BOZP a zásad PO 

  

Neefektívne/ nehospodárne plnenie podmienok vo fáze 
výstavby 

  

Nedostatočná stavebná koordinácia zo strany dodávateľa   
Nezabezpečenie kvalifikovaného personálu / 
Nezodpovedajúce pracovné sily / riziko nezastupiteľnosti 

  

Skryté vady objektov, ktoré verejný sektor odovzdáva 
dodávateľovi pred zahájením výstavby (stavby verejného 
sektora zahrnuté do projektu) 

  

Bezpečnostné riziko v súvislosti s budovaním objektov 
väzenského zariadenia 

 

Kvalita stavby, súlad s požadovanými „výkonovými" 
parametrami 

  

Neefektívna / nehospodárna prevádzka   
Nejednoznačne určený účel výrobnej haly   
Nedostatočný počet práceschopných väzňov   

Nedodržanie harmonogramu údržby a opravy   
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Nedostatočný dozor a dohľad   

Skryté vady stavby prejavujúce sa v neskoršom období po 
dokončení (vo fáze prevádzkovania stavby) 

 

Inflačné riziko v prevádzke   

Riziko technologického zastarania40   

Vplyvy okolitého prostredia na objekty väzenia   

Legislatívne a daňové zmeny špecifického charakteru vo fáze 
prevádzky 

  

 

Poznámka: V prípade zdieľaných rizík je alokácia rizika na obe strany 

Zdroj: Analýza PwC 

4.8.3 Ocenenie rizík 

Identifikované riziká sme následne ocenili v súlade s metodikou pomocou metódy „Risk by risk“, 

ktorou sa ohodnocujú jednotlivé riziká samostatne. V rámci ocenenia rizík sme vzhľadom na množstvo 

identifikovaných rizík v prvom kroku hodnotili významnosť identifikovaných rizík z pohľadu dopadu 

a pravdepodobnosti výskytu, na základe čoho sme určili kľúčové riziká Projektu. Významnosť 

jednotlivých rizík sme stanovili na základe vyhodnotenia výšky dopadu rizika a pravdepodobnosti, že 

dôjde k dôsledkom daného rizika vo vzťahu k veľkosti uvažovanej straty.  

Následne sme riziká rozdelili na kvantifikovateľné a nekvantifikovateľné. Pre účely ocenenia rizík sme 

potom stanovili vymeriavací základ daného rizika, ktorý vychádzal z konkrétnej hodnoty príjmov alebo 

výdavkov Projektu, s ktorými riziko súvisí. 

V ďalšom kroku sme stanovili štyri základné scenáre dopadu rizika na Projekt, ktorých kumulovaná 

pravdepodobnosť výskytu je 100%. Pre každý scenár sme stanovili úroveň jeho finančného dopadu 

a pravdepodobnosť výskytu. Úroveň finančného dopadu sme určili relatívne v pomere 

k  hodnote vymeriavacieho základu stanoveného v predchádzajúcom kroku. Výsledný odhad hodnoty 

rizika sme vypočítali ako súčet súčinov finančného dopadu každého scenára a pravdepodobnosti 

výskytu daného scenára. 

Na záver sme o hodnotu takto ocenených rizík Projektu upravili hodnoty príjmov a výdavkov, ku 

ktorým sa riziká viažu v rôznych etapách Projektu. 

Tabuľka 47: Čistá súčasná hodnota rizík Projektu v prípade modelu PSC 

Čistá súčasná hodnota identifikovaných a ocenených rizík Projektu (v mil. EUR) 

Prenesené riziká 19,4 

Zadržané riziká 0,5 

Zdroj: Analýza PwC

                                                             
40 Riziko nutnosti skoršej/častejšej výmeny nevyhnutných technologických zariadení v porovnaní s pôvodným plánom bez 
toho, aby to predpisovali zmeny rámcových právnych podmienok či uzatvorené zmluvy. Toto riziko súvisí aj s technológiou 
bezpečnostných systémov. 
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5. Analýza možností realizácie projektu 

5.1 Predpoklady finančných modelov 

5.1.1 Východiská a metodika tvorby modelu PPP 

5.1.1.1 Východiská 

V tejto časti Štúdie popisujeme vstupy a peňažné toky jednotlivých modelov zabezpečenia predmetu Projektu 

(tzn. Konvenčného modelu a PPP modelu), ktoré tvoria základ pre kvantitatívne porovnanie celkových výdavkov 

jednotlivých modelov pre Zadávateľa, ako je podrobnejšie opísané ďalej v tejto kapitole. Zároveň odpovedajú na 

otázku, či je daný model zabezpečenia predmetu Projektu pre Zadávateľa finančne dostupný. 

Základnými položkami výdavkov sú investičné náklady, prevádzkové výdavky a výdavky životného cyklu, ktorých 

štruktúra a odhadovaná výška pre oba modely odráža požiadavky Zadávateľa na predmet Projektu a v tomto 

zmysle vychádza z rovnakej úrovne. Súčasťou výdavkov sú ďalej položky, ktoré sú špecifické len pre jednotlivé 

modely alebo vychádzajú z inej východiskovej úrovne. 

Štruktúru začlenenia výdavkov podľa jednotlivých modelov zabezpečenia predmetu Projektu možno 

zjednodušene zhrnúť v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 48: Členenie výdavkov jednotlivých modelov zabezpečenia predmetu Projektu 

Položka Konvenčný model 
PPP model 

Investičné náklady Áno Áno 

Prevádzkové výdavky Áno Áno 

Výdavky na životný cyklus Áno Áno 

Ďalšie výdavky verejného sektora 

charakteristické len pre Konvenčný model 

Áno  

Ďalšie výdavky verejného sektora vyvolané 

realizáciou Projektu PPP modelom 

 Áno 

Ďalšie výdavky súkromného sektora 

charakteristické len pre PPP model 

 Áno 

Zdroj: Analýza PwC 

5.1.1.2 Metodika tvorby modelu PPP 

Model PPP predstavuje modelovanie všetkých finančných tokov v období životnosti projektu za predpokladu, že 

by sa zadávateľ rozhodol realizovať projekt formou PPP. Hlavným výstupom tohto modelu je podobne ako pri 

modeli PSC ukazovateľ NPV PPP, ktorý znázorňuje vyčíslenie diskontovanej hodnoty všetkých peňažných tokov 

počas životnosti projektu realizovaného formou PPP.  

Pri konštrukcii modelu PPP sme postupovali podľa nasledujúcich krokov:  

Krok 1: Identifikovali sme typ PPP projektu,  

Krok 2: Určili sme štruktúru projektového financovania,  

Krok 3: Identifikovali sme výdavky modelu PPP,  

Krok 4: Identifikovali sme príjmy modelu PPP,  

Krok 5: Zohľadnili sme cenovú indexáciu,  

Krok 6: Zostavili sme výkaz ziskov a strát súkromného partnera,  
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Krok 7: Zostavili sme výkaz cash flow súkromného partnera,  

Krok 8: Zostavili sme peňažnú kaskádu,  

Krok 9: Zostavili sme výkaz cash-flow zadávateľa v modeli PPP,  

Krok 10: Vypočítali sme čistú súčasnú hodnotu Projektu (NPV PPP). 

Model PPP vychádza z najlepšej hypotetickej ponuky súkromného partnera na poskytovanie služieb, ktoré sú 

predmetom projektu. Pretože sme pri tvorbe PPP modelu nedisponovali ponukami súkromných partnerov bolo 

nutné pri tvorbe PPP modelu využiť naše poradenské skúsenosti v oblasti znalosti trhového prostredia a zároveň 

použiť poznatky získané pri testovaní trhu. 

Testovanie trhu slúži ako najpresnejší odhad hodnoty jednotlivých vstupov modelu. Cieľom modelu PPP potom 

je poskytnúť informáciu, koľko bude zadávateľa projekt stáť za predpokladu jeho realizácie formou PPP.41 

Podobne ako model PSC aj model PPP sa zostavuje na účely vzájomného porovnania týchto modelov. Porovnanie 

výsledkov modelu PSC a modelu PPP umožní Zadávateľovi predbežne ohodnotiť, ktorá z foriem realizácie je pre 

daný projekt z kvantitatívneho hľadiska výhodnejšia, t. j. či je výhodnejšia realizácia tradičným spôsobom alebo 

formou PPP. 

Podrobný popis tvorby modelu PPP, v súlade s ktorým sme postupovali pri tvorbe PPP modelu Projektu, je 

uvedený v metodike PPP MF SR na stranách 77-78. 

5.1.2 Investičné náklady 

Investičné náklady sú výdavky na rekonštrukciu existujúceho a nakúp nového hmotného investičného majetku.  

Podklady boli pripravené na základe Orientačného prepočtu nákladov stavebných, inžinierskych objektov a 

prevádzkových súborov spracovaného pre GR ZVJS a upravené na základe požiadavky GR ZVJS na dimenzovanie 

a stavbu objektov projektu ako budov s takmer nulovou spotrebou energie, ktorá vyplýva zo Smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov, ktorá bola transponovaná 

do legislatívy SR zákonom č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(§4b).  

Investičné náklady zahŕňajú nasledujúce položky: 

 Stavebné objekty 

 Inžinierske stavebné objekty 

 Prevádzkové súbory 

 Doplnkové náklady 

 Vedľajšie rozpočtové náklady 

 Interiér budov a vnútorné vybavenie. 

  

                                                             
41 Vzhľadom k tomu, že v tejto fázy nie sú k dispozícii informácie o štruktúre dodávateľov stavebných prác, ani presný podiel prác, na ktoré 
bude možné uplatniť prenos daňovej povinnosti, bol z hľadiska zachovania konzervatívneho prístupu pri finančnom modelovaní scenárov 
použitý predpoklad o nutnosti zabezpečenia financovania časového nesúladu DPH v období výstavby (bližšie k tejto problematike viď kapitola 
4.4.1.1). Možno však odhadnúť, že v prípade možnosti využitia prenosu daňovej povinnosti by bol celkový dopad na VfM (viď kapitola 5.3.3) 
cca 400 tis. EUR v prospech varianty PPP. 
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Investičné náklady sú stanovené v cenovej úrovni roku 2017 a sú uvádzané bez DPH. 

Tabuľka 49: Analýza investičných nákladov Projektu 

Investičné náklady 

(v mil. EUR) 

Konvenčný model PPP model 

(5% CAPEX value 

engineering) 

PPP model 

(10% CAPEX value 

engineering) 

Stavebné objekty 37,1 35,3 33,4 

Inžinierske stavebné objekty 2 1,9 1,8 

Prevádzkové súbory 10,1 9,6 9,1 

Doplnkové náklady 3,6 3,4 3,2 

Vedľajšie rozpočtové náklady 1,8 1,7 1,6 

Interiér budov a vnútorné vybavenie 0,9 0,9 0,8 

Celkom 55,4 52,7 49,9 

Zdroj:  Overovacia štúdia spracovaná pre GR ZVJS, analýza Poradcu 

 
Pri stanovení investičných nákladov pre oba spôsoby realizácie Projektu sme vychádzali z Orientačného prepočtu 

nákladov stavebných, inžinierskych objektov a prevádzkových súborov. Pre určenie investičných nákladov PPP 

modelu sme potom brali do úvahy synergie a premietnutie skúseností potenciálnych uchádzačov s realizáciou 

obdobných projektov (najmä budovanie všeobecne ubytovacích kapacít a väzenských zariadení) a ktoré tak 

obsahujú vplyv realizácie úspor z tzv. „value engineeringu“42, ako aj ocenenie rizík na strane Koncesionára. 

Pretože nie je možné predom určiť výsledok procesu value engineering, sú pre analýzu hodnoty za peniaze 

skúmané hodnoty úspory Koncesionára vo výške 5% a 10% pre investičné náklady. Investičné náklady PSC 

neobsahujú žiadne rezervy, ani ocenenia rizík spojených z doprojektovaním, rekonštrukciou a výstavbou nového 

areálu väzenského zariadenia (ocenenie a dopad zodpovedajúcich rizík na porovnanie spôsobov zabezpečenia 

predmetu Projektu je zhrnuté v kapitole 4.8). 

5.1.3 Kapitálový transfer 

Kapitálové transfery bývajú v prípade niektorých PPP projektov poskytované zadávateľom za účelom zníženia 

nákladov na financovanie projektu (to vedie k vyššej hodnote za peniaze) a za účelom podpory financovateľnosti 

projektu. Mimo zníženia výšky platby za dostupnosť však kapitálové transfery majú tiež významný dopad na 

prenos rizík medzi verejným a súkromným partnerom. Pre dosiahnutie optimálnej alokácie rizík je vhodné pri 

analýze využitia kapitálových transferov vychádzať z nasledujúcich odporúčaní: 

 Časovanie kapitálového transferu by principiálne malo byť naviazané na dosiahnutie konkrétnych 

míľnikov vo výstavbe (napr. zahájenie prevádzkovania infraštruktúry), nie na pevný dátum. Tým je tiež 

zaistené, že kapitálové transfery sú využívané na financovanie investičných nákladov a nie sú využívané 

na financovanie pracovného kapitálu Koncesionára. 

 Veľkosť kapitálového transferu by mala byť primeraná výške investičných nákladov, ale nemala by 
obmedzovať motivácie veriteľov zasiahnuť v prípade hroziaceho defaultu (zlyhanie) na strane 
Koncesionára vo fáze výstavby. Hlavnou zásadou by malo byť, že sponzori (poskytovatelia vlastného 

                                                             
42 Ide o proces zoptimalizovania nákladov projektu. Vykonáva sa zväčša formou workshopu, kde sa všetci rozhodujúci riešitelia projektu 
(technický poradca projektu/projektový a cenový manažér projektu, projektant so všetkými profesistami, inžiniering, zástupca investora) 
stretnú a hľadajú technické riešenia a zmeny v projekte, ktorých výsledkom bude zlacnenie projektu. Po stretnutí/stretnutiach a vytipovaní 
všetkých možných zmien vedúcich k zlacneniu projektu technický poradca pripraví sumarizáciu návrhov, každý návrh posúdi predovšetkým 
z technického hľadiska a ocení možnú cenovú úsporu. V závere sa všetci riešitelia projektu opäť stretnú a rozhodnú, ktoré návrhy budú do 
projektu zapracované. 
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kapitálu) a veritelia by mali absorbovať všetky očakávané straty v rámci projektu (napr. oneskorenie 
výstavby atď.). 

 Tak ako bolo uvedené v kapitole 4.5.3, pre zachovanie možnosti mimobilančnej klasifikácie podľa 

ESA2010 by mala výška kapitálového transferu byť menej než 40 % investičných nákladov bez DPH. 

Potenciálne využitie kapitálového transferu a jeho dopad na hodnotu za peniaze je analyzované v rámci 

niekoľkých scenárov v Prílohe 11. 

5.1.4 Financovanie Rozvojovej banky Rady Európy 

Na základe predbežných konzultácií s MF SR predpokladáme využitie zvýhodneného financovania zohľadňujúce 
indikatívnu ponuku Rozvojovej banky Rady Európy („ďalej CEB“). 

5.1.4.1 Ponuka financovania CEB 

Podľa súboru podmienok zaslaných CEB, musia najmä v súvislosti s väzenskou infraštruktúrou projekty 

financované zo strany CEB rešpektovať princípy odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy týkajúce sa 

európskych väzenských pravidiel schválených Výborom ministrov 11. januára 2006, 952. zasadnutie zástupcov 

ministrov, odporúčanie Rec (2006) 2 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom týkajúce sa európskych 

väzenských pravidiel. 

Projekty v tomto sektore sa musia týkať výlučne budov určených pre národné, regionálne alebo miestne vlády 

alebo pre technické agentúry, v ktorých majú takéto subjekty väčšinový záujem, ako aj súvisiacu infraštruktúru. 

Patria sem napríklad väzenské infraštruktúry, protipožiarne / policajné stanice, školiace strediská alebo budovy 

spojené s miestnymi / miestnymi / regionálnymi správami. 

Predbežné podmienky ponuky financovania CEB podľa zaslaného súboru podmienok sú nasledujúce: 

 Úplná, bezpodmienečná záruka na prvé požiadanie zo strany Slovenskej republiky (v prípade, že 

dlžníkom je SPV) 

 mena pôžičky je Euro 

 pôžička vo výške od 25 mil. EUR do 30 mil. EUR, maximálne však 50% z celkových nákladov Projektu 

 pôžička bude vyplatená minimálne vo dvoch tranžiach 

o prvá tranža obvykle umožňuje začiatok prác a zvyčajne nepresahuje 25% schválenej výšky úveru 

o vyplatenie každej z nasledujúcich tranží sa môže uskutočniť hneď, ako dlžník pridelí 90% 

predchádzajúcej tranže za predpokladu, že všetky predtým vyplatené tranže boli plne využité a 

kvalita prác je uspokojivá 

 žiadne poplatky – nulová provízia za sprostredkovanie úveru, nulové poplatky agenta, nulová záväzková 

provízia 

 splatnosť v nasledujúcich dvoch možnostiach 

o (a) do 20 rokov, vrátane obdobia odkladu splácania do 5 rokov. 

o (b) výstavba – do 30 rokov alebo do 25 rokov s 5 rokmi odkladu splácania, vybavenie – do 10 

rokov s 5 rokmi odkladu splácania, ICT – do 5 rokov s jednoročným odkladom splácania 

 fixná alebo pohyblivá úroková miera, v závislosti od potrieb projektu, podľa tabuľky nižšie 
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Tabuľka 50: Výška úrokov podľa predbežnej ponuky financovania CEB  

Mena   EUR 

Splatnosť   15 rokov 17 rokov 15 rokov 20 rokov 

Štruktúra 

  

15 lineárnych 

ročných splátok 

začínajúcich na 

konci prvého roka  

17 lineárnych 

ročných splátok 

začínajúcich na 

konci prvého roka 

4 roky odkladu 

splácania nasledované 

11 lineárnymi ročnými 

splátkami začínajúcich 

na konci 5. roka 

20 lineárnych 

ročných splátok 

začínajúcich na 

konci prvého roka 

Pohyblivá 

úroková 

sadzba 

Rozpätie na 3 

mesačný 

EURIBOR 

ACT/360 

0,13% 0,14% 0,15% 0,18% 

Fixná 

úroková 

sadzba 

Miera pre 

polročné úrokové 

splátky         

30/360 

0,93% 1,08% 1,10% 1,25% 

Zdroj: CEB 

Z ohľadom na dĺžku koncesného obdobia  vo finančných modeloch predpokladáme fixnú úrokovú sadzbu vo 

výške 1,25% na pôžičke od CEB a splácanie na základe dostupných peňažných tokov počas koncesného obdobia. 

Pre zachovanie možnosti mimobilančnej klasifikácie podľa ESA2010 predpokladáme úver od CEB vo výške 39% 

investičných nákladov bez DPH. 

5.1.5 Prevádzkové výdavky 

Prevádzkové výdavky predstavujú výdavky neinvestičného charakteru a ich vývoj bol určený na základe potrieb 

prevádzkových potrieb väzenského zariadenia. Prevádzkové výdavky zahŕňajú najmä nasledujúce položky: 

 

 Personálne obsadenie 

 Technológia budov 

 Údržba stavebnej časti budov 

 Interiér budov a vnútorné vybavenie 

 Spotrebný materiál 

 Energie 

 Odpadové hospodárstvo 

 Stravovanie (príprava stravy a nákup potravín) 

 Nákup zbraní a streliva 

 Ošatenie (nákup a údržba) 

 Správa psinca 

 Zariadenie autoparku 

 Zariadenie zdravotníckeho zariadenia 

 Zariadenie služieb (obchod, práčovňa, kuchyňa) 

 Zariadenia údržby (náradie, drobné mechanizmy). 

 

Prevádzkové výdavky sú stanovené v cenovej úrovni roku 2017. Všetky výdavky  sú uvádzané bez DPH. 
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Tabuľka 51: Analýza prevádzkových výdavkov 

Prevádzkové výdavky 

(v mil. EUR) 

Konvenčný model 177,9 

PPP model 172,3 

Zdroj: Analýza PwC  

Rozdiel vo vyššie uvedených prevádzkových výdavkoch spočíva v úspore mzdových nákladov zamestnancov 

a nákladov na správu budov Koncesionára (value engineering vo výške 10%). 

Vyššie uvedené prevádzkové výdavky neobsahujú žiadne rezervy, ani ocenenia rizík spojených s prevádzkou 

týchto úsekov (ocenenie a dopad odpovedajúcich rizík na porovnanie spôsobov zabezpečenia predmetu Projektu 

je zhrnuté v kapitole 4.8). 

5.1.6  Výdavky na životný cyklus 

Výdavky na životný cyklus predstavujú výdavky na strednú a ťažkú údržbu počas celej doby prevádzky Projektu, 

vrátane výdavkov na uvedenie areálu väzenského zariadenia do požadovaného technického stavu definovaného 

Koncesnou zmluvou pri spätnom predaní. Výdavky životného cyklu Projektu sa predpokladajú nasledovne: 

 Technológia budov: výmena technológie vzduchotechniky (vrátane vykurovacieho systému) jedenkrát za 

cyklus, kamerového systému trikrát za cyklus, klimatizácie dvakrát za cyklus, iné technológie súvisiace aj 

so štandardom zelenej budovy dvakrát za cyklus, technológie bitúnka a hospodárskej budovy dobytku 

dvakrát za cyklus, technológie výrobnej haly jeden a poľ krát za cyklus. 

 Interiér budov a vnútorné vybavenie: výmena dverí v kanceláriách jedenkrát za cyklus, výmena WC 

a kuchynky trikrát za cyklus. 

 Odpadové hospodárstvo: koše na odpad, lis na odpad jeden krát za cyklus, drvička odpadu dvakrát za 

cyklus. 

 Zdravotnícke zariadenie jeden a poľ krát za cyklus. 

 Zariadenie služieb (obchod, práčovňa, kuchyňa): zariadenie kuchyne jedenkrát za cyklus, zariadenie 

práčovne jeden a poľ krát za cyklus. 

Výdavky na životný cyklus sú stanovené v cenovej úrovni roku 2017 a sú uvedené bez DPH. 

Tabuľka 52: Analýza výdavkov životného cyklu 

Výdavky na životný cyklus 

 (v mil. EUR) 

Konvenčný model 40,5 

PPP model 36,5 

Zdroj: Analýza PwC 

Rozdiel vo vyššie uvedených výdavkoch na životný cyklus spočíva v úspore Koncesionára v dôsledku jeho vyššej 

predpokladanej efektivity (value engineering vo výške 10%). 
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5.1.7 Ďalšie výdavky verejného sektora charakteristické len pre Konvenčný 
model 

Medzi ďalšie výdavky v rámci Konvenčného modelu patria výdavky spojené s poradenskými službami pri 

doprojektovaní Projektu a príprave zadania verejnej zákazky a technický dozor stavby. Vyššie uvedené výdavky 

sú stanovené v cenovej úrovni roku 2017 a sú uvádzané bez DPH. 

Tabuľka 53: Ďalšie výdavky verejného sektora charakteristické len pre Konvenčný model 

Ďalšie výdavky verejného sektora charakteristické len pre Konvenčný model 

(v mil. Eur) 

Ďalšie výdavky celkom 0,2 

Zdroj: Analýza PwC 

5.1.8 Ďalšie výdavky verejného sektora vyvolané realizáciou Projektu PPP 
modelom 

Medzi výdavky verejného sektora vyvolané realizáciou Projektu PPP modelom, o ktoré je nutné v rámci 

porovnateľnosti oboch modelov zvýšiť celkové výdavky PPP modelu, patria najmä poradenské služby použité 

Zadávateľom pre výber Koncesionára a ďalej náklady spojené s riadením/monitoringom Koncesnej zmluvy. 

Vyššie uvedené výdavky sú stanovené v cenovej úrovni roku 2017 a sú uvádzané bez DPH. 

Tabuľka 54: Ďalšie výdavky verejného sektora vyvolané realizáciou Projektu PPP modelom 

Ďalšie výdavky verejného sektora vyvolané realizáciou Projektu PPP modelom 

(v mil. Eur) 

Ďalšie výdavky celkom 0,8 

Zdroj: Analýza PwC 

5.1.9 Ďalšie výdavky súkromného sektora charakteristické len pre PPP model 

Ďalšie výdavky súkromného sektora vyvolané realizáciou Projektu PPP modelom, ktoré sú súčasťou celkových 

výdavkov PPP modelu, obsahujú hlavne výdavky spojené s poradenskými službami súkromného sektora pre 

podávanie ponúk na výber Koncesionára, náklady na prevádzku účelovej spoločnosti založenej špecificky pre 

potreby realizácie Projektu súkromným sektorom, doprojektovanie Projektu, náklady na vlastný a nezávislý dozor 

a poistenie. Vyššie uvedené výdavky sú stanovené v cenovej úrovni roku 2017 a sú uvádzané bez DPH. 

 

Tabuľka 55: Ďalšie výdavky súkromného sektora charakteristické len pre PPP model 

Ďalšie výdavky súkromného sektora charakteristické len pre PPP model 

(v mil. Eur) 

Ďalšie výdavky celkom 6,4 

Zdroj: Analýza PwC 

Špecifickým výdavkom súkromného sektora sú náklady na financovanie výstavby a prevádzky Projektu a výdavky 

spojené s pokrytím dane z príjmu právnických osôb Koncesionára. 

Na základe testovania trhu a predbežného súboru podmienok od CEB sme stanovili nasledujúce podmienky 

financovania: 
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Tabuľka 56: Podmienky financovania pri realizácii Projektu PPP modelom 

Kapitálová štruktúra Parametre 

Podiel vlastného kapitálu 

Podiel základného kapitálu 

Podiel podriadeného (akcionárskeho) dlhu 

Podiel seniorného dlhu komerčných bánk 

Podiel seniorného dlhu CEB 

13,0 % 

2,6 % 

10,4 % 

48,0 % 

39,0 % 

 Splatnosť úverov 20 rokov 

 Úrokové sadzby – marže komerčné banky  

   1 – 2 rok  

   3 + 

1,50 % 

1,50 % 

Poplatky – komerčné banky  

   Provízia za sprostredkovanie úveru 

   Záväzková provízia 

   Poplatok agenta (EUR) p.a. 

2,50 % 

0,75 % 

100 000 

Úrokové sadzby – all-in sadzba úver CEB  

   1 – 2 rok  

   3 + 

1,25 % 

1,25 % 

Poplatky – úver CEB  

   Provízia za sprostredkovanie úveru 

   Záväzková provízia 

   Poplatok agenta (EUR) p.a. 

0% 

0% 

0 

Úroková sadzba – Podriadený dlh  

   Po dobu čerpania a splácania 9,0 % 

Ostatné  

   IRR vlastných zdrojov Koncesionára (5% value engineering)43 10,0 % 

Pomerové ukazovatele  

   Cieľové DSCR 1,2 

   Min. ADSCR44   1,15 

Zdroj: Analýza PwC, testovanie trhu 

Pre potreby výpočtu výšky dane z príjmu právnických osôb bola použitá po celú dobu Koncesnej zmluvy sadzba 

vo výške 21 %. 

5.1.10 Finančná báza oboch spôsobov obstarania verejnej zákazky a použité 
všeobecné predpoklady 

Pre účely kvantitatívnej analýzy oboch modelov zabezpečenia predmetu Projektu prezentovanej v kapitole 5.3.1 

je nutné previesť všetky vyššie uvedené predpoklady zo stálych cien roku 2017 (tzn. bez premietnutia inflácie) do 

bežných cien jednotlivých rokov trvania Koncesnej zmluvy (tzn. s premietnutím inflácie). Pre potreby tohto 

modelu a porovnanie bol použitý predpoklad vývoja inflácie (index spotrebiteľských cien) vo výške stanovenej 

prognózou MF SR pre roky 2016-202045 a od roku 2021 na úrovni cieľovej inflácie Európskej centrálnej banky 

vo výške 1,9 %. 

                                                             
43 IRR – vnútorné výnosové percento vlastného kapitálu stanovené ako kombinácia výnosov vlastníkov Koncesionára z vkladu do 
základného imania a podriadeného dlhu 

44 Annual Debt Service Cover Ratio - Jedná sa o finančný ukazovateľ krytia dlhovej služby, na základe ktorého veritelia hodnotia schopnosť 
dlžníka splácať úver. Tento ukazovateľ ukazuje na schopnosť dlžníka splácať úver z disponibilného ročného peňažného toku. 

45 Ministerstvo financií SR, Prognóza vývoja ekonomiky SR na roky 2016 - 2020, 2017 
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5.2 Výstupy finančných modelov  

5.2.1 Hrubé  výdavky Zadávateľa v Konvenčnom modeli 

Hrubé výdavky Konvenčného modelu vyjadrujú všetky výdavky Zadávateľa pri zabezpečení predmetu Projektu 

Konvenčným modelom a obsahujú investičné náklady, prevádzkové výdavky, výdavky na životný cyklus a ostatné 

výdavky. Hrubé výdavky Konvenčného modelu nezahŕňajú žiadne ocenenia rizík, ani iné rezervy na krytie rizík. 

Tie sú analyzované v kapitole 4.8 Štúdie a sú špecificky premietnuté v teste hodnoty za peniaze v časti 5.3. 

Hrubé výdavky Konvenčného modelu dosahujú nasledujúce hodnoty: 

Tabuľka 57: Hrubé výdavky Konvenčného modelu 

Hrubé výdavky Konvenčného modelu 

(v mil. EUR) 

Nominálna 

hodnota 

Súčasná hodnota 

Investičné náklady 58,3 55,9 

Prevádzkové výdavky 232,1 189,9 

Výdavky na životný cyklus 52,3 41,6 

Hrubé výdavky Konvenčného modelu celkom 342,7 287,4 

Zdroj: Analýza PwC 

5.2.2 Hrubé výdavky Zadávateľa v PPP modeli 

Hlavným výdavkom Zadávateľa v rámci PPP modelu je platba za dostupnosť, ktorá je vyplácaná Koncesionárovi 

v jednotlivých rokoch prevádzkovej fázy projektu. 

Ďalšie výdavky Zadávateľa súvisia s činnosťami, ktoré nemôže zabezpečovať Koncesionár (napr. zaobchádzanie 

s odsúdenými, nákup zbraní a streliva). Alokácia kompetencií medzi verejný a súkromný sektor je popísaná 

v kapitole 4.6. 

Hrubé výdavky Zadávateľa v PPP modeli dosahujú nasledujúce hodnoty: 

Tabuľka 58: Hrubé výdavky PPP modelu 

Hrubé výdavky PPP modelu 

(v mil. EUR) 

Nominálna 

hodnota 

Súčasná 

hodnota 

Nominálna 

hodnota 

Súčasná 

hodnota 

 5% CAPEX value 

engineering 

10% CAPEX value 

engineering 

Platba za dostupnosť 222,6 182,8 217,5 178,6 

Prevádzkové výdavky v súvislosti s 

kompetenciami zaisťovanými verejným 

sektorom* 

154,2 126,2 154,2 126,2 

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a 

pri monitoringu koncesnej zmluvy 

0,8 0,8 0,8 0,8 

Výdavky na životný cyklus 0 0 0 0 

Hrubé výdavky PPP modelu celkom 377,6 309,8 372,5 305,6 

Zdroj: Analýza PwC 

* jedná sa predovšetkým o mzdy príslušníkov ZVJS 
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Jednotlivé položky výdavkov tvoriace vstupy pre odvodenie výšky platby za dostupnosť boli definované 

v kapitole 5.1. Výška platby za dostupnosť (v nominálnych hodnotách) v prvom plnom roku 

prevádzky väzenského zariadenia Koncesionárom (tzn. v roku 2022) predstavuje 10,1 mil. EUR 

v prípade 5% value engineering a 9,9 mil. EUR pri 10% value engineering na investičných 

nákladoch (value engineering na prevádzkových nákladoch a nákladoch životného cyklu je 

uvažovaný vždy vo výške 10%). 

V súlade s metodikou MF SR sú výstupy finančných modelov Koncesionára pri realizácií PPP modelu aj výstupy 

finančných modelov Zadávateľa pri realizácií PPP a Konvenčného modelu uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 
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Tabuľka 59: Cash-flow súkromného partnera pri PPP variante (v mil. EUR) (5% value engineering na CAPEX, 10% value engineering na OPEX a LCC)  

  

Zdroj: Analýza PwC 

 

 

 

Peňažný tok súkromného partnera pri PPP variante (v mil. EUR) CELKOM 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Prevádzkové peňažné toky (CFO)

Platba za dostupnost 222.6     -      -      5.0       10.1     10.2     10.3     10.4     10.5     10.6     10.7     10.9     11.0     11.1     11.2     11.3     11.5     11.6     11.7     11.8     12.0     12.1     12.2     6.2       

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Prevádzkové náklady (69.9) -      (0.1) (1.5) (2.9) (3.0) (3.0) (3.1) (3.2) (3.2) (3.3) (3.3) (3.4) (3.5) (3.5) (3.6) (3.7) (3.7) (3.8) (3.9) (4.0) (4.0) (4.1) (2.1)

Prevádzkové náklady SPV (5.6) -      (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2)

Zmena pracovného kapitálu (0.0) -      0.0       (0.6) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 0.7       

Daň z príjmov právnických osôb (DPPO) (5.1) -      -      (0.1) (0.5) (0.5) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.3) (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1)

Daň z pridanej hodnoty (DPH) 0.0         -      (1.6) 1.6       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Prevádzkové peňažné toky celkom 142.0     -      (1.9) 4.3       6.4       6.6       6.7       6.7       6.8       6.9       6.9       6.9       7.0       7.1       7.2       7.3       7.3       7.3       7.4       7.5       7.6       7.7       7.7       4.5       

Investičné peňažné toky (CFI)

Kapitálové výdavky (55.4) -      (37.9) (17.5) -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Náklady ponuky (2.1) -      (2.1) -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Kapitálový transfer -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Náklady na životný cyklus (47.1) -      -      -      -      -      -      -      -      (8.7) -      (4.0) -      (0.9) -      (9.7) (7.7) -      (0.0) (4.6) -      (10.9) -      (0.5)

Investičné peňažné toky celkom (104.5) -      (40.0) (17.5) -      -      -      -      -      (8.7) -      (4.0) -      (0.9) -      (9.7) (7.7) -      (0.0) (4.6) -      (10.9) -      (0.5)

Finančné peňažné toky (CFF)

Čerpanie seniorného úveru 54.4       -      36.4     18.0     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Platba úrokov zo seniorného úveru (15.2) -      (0.5) (1.2) (1.3) (1.2) (1.2) (1.1) (1.0) (1.0) (0.9) (0.8) (0.8) (0.7) (0.7) (0.6) (0.5) (0.5) (0.4) (0.3) (0.2) (0.1) -      -      

Platba úmoru zo seniorného úveru (54.4) -      -      (1.6) (2.9) (2.7) (2.4) (2.4) (2.4) (3.6) (2.8) (1.8) (2.0) (2.2) (1.8) (3.0) (3.3) (3.0) (3.1) (3.9) (4.2) (5.4) -      -      

Platba úmoru seniorného úveru z kapitálového grantu -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Platba poplatkov zo seniorného úveru (3.4) -      (1.0) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) -      -      

Čerpanie DPH úveru 11.5       -      8.0       3.5       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Platba úrokov z DPH úveru (0.1) -      (0.1) (0.0) -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Platba úmoru z DPH úveru (11.5) -      (6.4) (5.1) -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Platba poplatkov z DPH úveru (0.1) -      (0.1) (0.0) -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Čerpanie úverov poskytnutých od závislých osôb 6.5         -      4.4       2.1       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Platba úrokov z úverov poskytnutých od závislých osôb (9.3) -      -      (0.5) (0.8) (0.7) (0.6) (0.6) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) -      -      

Platba úmoru z úverov poskytnutých od závislých osôb (6.5) -      -      -      -      (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.2) (0.2) (0.0) (0.1) (0.1) (0.0) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.5) (0.3) (3.3) -      -      

Platba úmoru z úverov poskytnutých od závislých osôb z kapitálového grantu -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Vklad základného kapitálu 1.6         -      1.1       0.5       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Uvoľnenie základného kapitálu (1.6) -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      (1.6)

Uvolnenie základného kapitálu z kapitálového grantu -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Transfery rezervného účtu dlhovej služby -        -      -      (2.3) -      -      -      -      -      (0.1) -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      (0.2) 2.7       -      -      

Transfery rezervného účtu údržby a opravy 0.0         -      -      -      (1.3) (1.7) (2.4) (2.5) (2.7) 7.3       (2.4) 0.2       (3.7) (2.6) (4.2) 6.8       5.1       (3.1) (3.2) 2.1       (2.3) 10.2     (0.1) 0.5       

Prijaté úroky 1.7         -      0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.2       0.2       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.0       0.0       

Finančné peňažné toky celkom (26.3) -      41.9     13.2     (6.4) (6.6) (6.7) (6.7) (6.8) 1.8       (6.9) (3.0) (7.0) (6.2) (7.2) 2.4       0.4       (7.3) (7.4) (2.9) (7.6) 3.8       (0.1) (1.1)

Peňažné toky celkom 11.1       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      0.6       7.6       2.9       

Výplata dividend (11.1) -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      (0.6) (7.6) (2.9)
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Tabuľka 60: Výkaz ziskov a strát súkromného partnera v PPP variante (v mil. EUR) (5% value engineering na CAPEX, 10% value engineering na OPEX a LCC) 

 

Zdroj: Analýza PwC 

 

Tabuľka 61: Cash-flow Zadávateľa pri PPP variante (v mil. EUR) (5% value engineering na CAPEX, 10% value engineering na OPEX a LCC) 

   

Zdroj: Analýza PwC 

 

Tabuľka 62: Cash-flow Zadávateľa pri PSC variante (v mil. EUR) (5% value engineering na CAPEX, 10% value engineering na OPEX a LCC) 

 

Zdroj: Analýza PwC 

 

Výkaz ziskov a strát súkromného partnera v PPP variante (v mil. EUR) CELKOM 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Výnosy zo zákazky 58.6       -      40.8     17.8     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Náklady zákazky (57.5) -      (40.0) (17.5) -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Výnosy z prevádzkových služieb 124.6     -      -      1.6       3.2       3.3       3.3       3.4       3.5       12.4     3.6       7.7       3.7       4.7       3.9       13.9     11.9     4.1       4.2       9.0       4.3       15.5     4.5       2.8       

Náklady z prevádzkových služieb (122.6) -      (0.3) (1.7) (3.2) (3.2) (3.3) (3.3) (3.4) (12.1) (3.5) (7.6) (3.7) (4.6) (3.8) (13.6) (11.7) (4.0) (4.1) (8.8) (4.3) (15.2) (4.4) (2.8)

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

EBIT 3.2         -      0.5       0.2       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.2       0.1       0.2       0.1       0.1       0.1       0.3       0.2       0.1       0.1       0.2       0.1       0.3       0.1       0.1       

Úroky zo seniorného úveru (11.8) -      (0.4) (0.9) (1.0) (1.0) (0.9) (0.9) (0.8) (0.8) (0.7) (0.6) (0.6) (0.6) (0.5) (0.5) (0.4) (0.4) (0.3) (0.2) (0.2) (0.1) -      -      

Poplatky zo seniorného úveru (3.5) -      (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) -      -      

Výnosy z dlhodobej pohľadávky 39.3       -      0.7       3.0       3.4       3.2       3.0       2.7       2.5       2.3       2.4       2.2       2.1       1.8       1.5       1.3       1.6       1.5       1.2       0.9       0.7       0.4       0.5       0.1       

Úroky z DPH úveru (0.1) -      (0.1) (0.0) -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Úroky z úverov poskytnutých od závislých osôb (9.3) -      (0.2) (0.6) (0.6) (0.6) (0.6) (0.6) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) -      -      

Prijaté úroky 1.7         -      0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.2       0.2       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.0       0.0       

EBT 19.6       -      0.4       1.5       1.7       1.6       1.5       1.3       1.1       1.2       1.2       1.2       1.0       0.8       0.6       0.6       0.9       0.7       0.5       0.4       0.2       0.3       0.6       0.2       

Daň z príjmov právnických osôb (DPPO) (5.1) -      (0.1) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.0)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 14.5       -      0.3       1.2       1.3       1.2       1.1       1.0       0.8       0.9       0.9       0.9       0.7       0.6       0.4       0.5       0.7       0.5       0.3       0.3       0.1       0.2       0.5       0.1       

Cash-flow Zadávateľa pri PPP variante (v mil. EUR) CELKOM 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Platba za dostupnosť (222.6) -      -      (5.0) (10.1) (10.2) (10.3) (10.4) (10.5) (10.6) (10.7) (10.9) (11.0) (11.1) (11.2) (11.3) (11.5) (11.6) (11.7) (11.8) (12.0) (12.1) (12.2) (6.2)

Kapitálový transfer -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Prevádzkové výdavky v súvislosti s kompetenciami zaisťovanými verejným sektorom (154.1) -      -      (3.2) (6.5) (6.6) (6.7) (6.8) (7.0) (7.1) (7.2) (7.4) (7.5) (7.7) (7.8) (8.0) (8.1) (8.3) (8.4) (8.6) (8.7) (8.9) (9.1) (4.6)

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky (0.1) -      -      (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy (0.8) (0.6) (0.2) (0.1) -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Náklady na životný cyklus -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Daň z príjmov právnických osôb (DPPO) 5.1         -      -      0.1       0.5       0.5       0.4       0.4       0.3       0.3       0.3       0.3       0.3       0.3       0.2       0.2       0.2       0.3       0.2       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       

CELKOM (372.5) (0.6) (0.2) (8.2) (16.1) (16.4) (16.7) (16.9) (17.2) (17.5) (17.7) (17.9) (18.2) (18.5) (18.8) (19.1) (19.4) (19.6) (19.9) (20.3) (20.6) (20.9) (21.2) (10.7)

Peňažný tok Zadávateľa pri PSC variante (v mil. EUR) CELKOM 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Kapitálové výdavky (58.3) -      (39.9) (18.4) -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Prevádzkové náklady (232.1) -      (0.2) (4.8) (9.7) (9.9) (10.1) (10.3) (10.5) (10.7) (10.9) (11.1) (11.3) (11.5) (11.7) (12.0) (12.2) (12.4) (12.7) (12.9) (13.1) (13.4) (13.6) (6.9)

Náklady na životný cyklus (52.3) -      -      -      -      -      -      -      -      (9.6) -      (4.4) -      (1.0) -      (10.8) (8.6) -      (0.0) (5.1) -      (12.1) -      (0.6)

CELKOM (342.7) -      (40.1) (23.2) (9.7) (9.9) (10.1) (10.3) (10.5) (20.3) (10.9) (15.5) (11.3) (12.5) (11.7) (22.8) (20.8) (12.4) (12.7) (18.0) (13.1) (25.5) (13.6) (7.5)
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5.3 Test hodnoty za peniaze 
Cieľom Testu hodnoty za peniaze (ďalej aj ako „VfM“, z anglického Value for Money) je poskytnúť 

Zadávateľovi pohľad na výhodnosť jednotlivých foriem realizácie Projektu a umožniť mu tak kvalifikovane 

sa rozhodnúť medzi modelom realizácie Projektu formou PSC a PPP. Základom pre porovnávanie oboch 

variantov realizácie Projektu sú celkové finančné výdavky Zadávateľa v prípade PSC modelu a PPP modelu. 

Okrem finančných tokov je však pri infraštruktúrnych projektoch tohto typu potrebné zohľadniť aj 

nekvantifikovateľné faktory, ktoré môžu ovplyvniť výsledné porovnanie a vyhodnotenie. 

Test hodnoty za peniaze vychádza z porovnania identifikovaných kvantitatívnych a kvalitatívnych 

parametrov oboch variantov realizácie Projektu. V súlade s odporúčaniami metodiky MF SR boli, bez 

ohľadu na význam kvalitatívnych faktorov projektu pre zadávateľa, pri overení hodnoty za peniaze 

započítané len kvantitatívne faktory a to z dôvodu nemožnosti monetizácie kvalitatívnych faktorov a teda 

nemožnosti vyjadrenia ich hodnoty v merateľných peňažných jednotkách. Test hodnoty za peniaze zahŕňa 

posúdenie celkových výdavkov Zadávateľa pre oba modely realizácie Projektu a vyjadruje, či PPP model 

v porovnaní s PSC modelom prináša hodnotu za peniaze. 

Zatiaľ čo pri PSC modeli sa vychádza z nákladov, za ktoré by Projekt dokázal realizovať verejný sektor, pri 

PPP modeli je porovnávacou bázou pravidelná platba Zadávateľa Koncesionárovi počas celej doby 

Koncesnej zmluvy. 

5.3.1 Kvantitatívne faktory hodnoty za peniaze 

Pre porovnanie oboch alternatív realizácie Projektu sme použili metódu čistej súčasnej hodnoty peňažných 

tokov, ktoré bude musieť Zadávateľ vynaložiť v súvislosti s realizáciou Projektu. Aby bolo možné obe 

alternatívy realizácie Projektu porovnať, je nutné upraviť peňažné toky oboch modelov na rovnakú 

základňu. Hlavné kvantitatívne rozdiely medzi oboma prístupmi sú zobrazené v nasledujúcej schéme: 

Obrázok 3: Model výpočtu hodnoty za peniaze porovnávaných spôsobov realizácie Projektu 

 
Zdroj: Analýza PwC 
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Jednotlivé položky čistej súčasnej hodnoty peňažných tokov oboch modelov realizácie Projektu boli 

popísané v časti Štúdie zaoberajúcej sa analýzou rizík a predpokladmi a výstupmi finančných modelov. 

Zatiaľ čo kapitálové výdavky vstupujúce do PPP modelu obsahujú rezervu na krytie dopadov prípadných 

rizík spojených s Projektom, u kapitálových výdavkov PSC modelu sme abstrahovali od rozpočtovej rezervy, 

ktorá sa používa na krytie rizík Projektu, pretože túto rozpočtovú rezervu sme nahradili samostatne 

ocenenými rizikami46 Projektu pri jeho realizácii Konvenčným spôsobom. 

Z tohto dôvodu je potrebné peňažné toky Zadávateľa pri PSC modeli upraviť o hodnotu ocenených rizík 

Projektu, ktoré zohľadňujú celý životný cyklus Projektu. Peňažné toky Zadávateľa v PSC modeli preto 

upravujeme o hodnotu prenesených a zadržaných rizík a peňažné toky Zadávateľa v PPP modeli 

upravujeme o hodnotu zadržaných rizík, pretože tieto znáša Zadávateľ v oboch variantoch realizácie 

Projektu. 

5.3.1.1 Diskontná sadzba 

V ďalšom kroku je potrebné upraviť nominálne peňažné toky oboch modelov na rovnakú finančnú bázu. 

Pre tento účel sme použili diskontnú sadzbu, ktorá je vyjadrením tzv. nákladov obetovanej príležitosti, t. j. 

ide o hypotetickú hodnotu alternatívnych príjmov, ktorých sa Zadávateľ vzdá z dôvodu realizovania iného 

projektu. 

Diskontnú sadzbu pre oba finančné modely Projektu sme stanovili na základe metodiky MF SR na úrovni 

výnosov z dlhodobých štátnych dlhopisov s rovnakou váženou dobou splatnosti ako je priemerná splatnosť 

peňažných tokov projektu. Z dôvodu výpočtov čistej súčasnej hodnoty peňažných tokov oboch modelov 

k 1.1.2018 sme v základnom scenári zvolili diskontnú sadzbu vo výške 1,43 %47. 

5.3.1.2 Úprava o daňovú povinnosť Koncesionára 

V prípade realizácie Projektu PPP modelom bude Koncesionár inkasovať pravidelné platby za dostupnosť 

tak, aby pokryl všetky svoje výdavky, pričom z vytváraného zisku pred zdanením bude mať povinnosť platiť 

daň z príjmov právnických osôb, ktorá bude príjmom štátu. 

Keďže táto daň bude hradená z platby za dostupnosť a vráti sa štátu, táto skutočnosť by mala byť zohľadnená 

vo výpočte hodnoty za peniaze. Z tohto dôvodu bude potrebné čistú súčasnú hodnotu peňažných tokov 

Zadávateľa v PPP modeli upraviť o platenú daň z príjmu Koncesionára. Výška dane platenej 

Koncesionárom štátu bola vypočítaná z finančného modelu pre výpočet pravidelnej platby Zadávateľa 

Koncesionárovi. Hodnoty platenej dane v jednotlivých rokoch boli prepočítané na ich čistú súčasnú 

hodnotu rovnakou diskontnou sadzbou ako pri výpočte čistej súčasnej hodnoty peňažných tokov PPP a PSC 

modelu.  

Čistá súčasná hodnota platenej dane z príjmu Koncesionára bola stanovená na úrovni 4,4 mil. EUR. 

5.3.2 Kvalitatívne faktory hodnoty za peniaze 

V predchádzajúcej sekcii boli uvedené kvantifikovateľné faktory porovnania oboch variantov. V tejto časti 

uvádzame iné identifikované faktory prezentované v tabuľke nižšie, ktoré vyplývajú z charakteru PPP 

                                                             
46 Tento prístup vychádza z toho, že na základe skúseností s realizáciou projektov v oblasti ubytovacej infraštruktúry všeobecne sa 
skutočne realizované výdavky Projektu líšia od plánovaných vrátane rozpočtovej rezervy. 

47  V súčasnosti neexistuje štátny dlhopis s rovnakou dĺžkou splatnosti (priemerná splatnosť peňažných tokov základného scénara PPP 
projektu vychádza na 13,5 roka). Z tohto dôvodu sme na základe odporúčaní metodiky MF SR zvolili existujúci dlhopis s najbližšou 
váženou dobou splatnosti k priemernej splatnosti peňažných tokov projektu, t.j. s duráciou 12,2 roka. Dopad zmeny diskontnej miery 
na hodnotu za peniaze je bližšie preskúmaný v kapitole 5.4.3. 
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a z odporúčanej štruktúry Koncesnej zmluvy v porovnaní s PSC variantom a ktoré dopĺňajú pohľad na 

výhodnosť realizácie Projektu formou PPP. 

Pri spracovaní tejto Štúdie sme nepodrobili tieto faktory kvantifikácii ich dopadov na Zadávateľa a na 

relevantné dotknuté skupiny. Možný význam týchto kvalitatívnych faktorov oboch variantov realizovania 

Projektu dopĺňa pohľad na výhodnosť realizácie Projektu konkrétnou formou realizovania. 

Tabuľka 63: Kvalitatívne faktory porovnania variantov PPP a PSC 

Faktor Charakteristika PSC PPP 

Dostupnosť 

infraštruktúry 

v požadovanej kvalite 

počas celej dĺžky 

životného cyklu 

Projektu 

 Zazmluvnená dlhodobá povinnosť údržby v prípade PPP 

prispieva k lepšiemu stavu a k vyššej reziduálnej hodnote 

infraštruktúry 

 Verejný sektor často vzhľadom na možnosti rozpočtového 

procesu a prieťahom pri verejnom obstarávaní nevykladá včas 

dostatočné finančné prostriedky na udržiavanie infraštruktúry 

(napríklad v prípade mimoriadnych udalostí). 

 Koncesionár je povinný v zmysle Koncesnej zmluvy obyčajne 

odovzdať infraštruktúru v stave, ktorý v podstate zodpovedá 

životnosti novovybudovanej infraštruktúry, a tomu 

prispôsobuje stratégiu investícií a opráv po celú dobu trvania 

Projektu. Riešenie investícií, údržby a opráv z pohľadu 

celoživotného cyklu významne prispieva k vyššej efektivite 

vynaložených prostriedkov. V tomto zmysle možno dosiahnuť 

vyššiu dostupnosť infraštruktúry pri rovnakom, alebo nižšom 

objeme vynaložených finančných prostriedkov v porovnaní so 

situáciou, kedy pohľad celoživotného cyklu projektu nie je 

konzistentne uplatňovaný (PSC model). 

 Platobný mechanizmus PPP zmluvy stimuluje Koncesionára 

k adekvátnej reakčnej dobe na výskyt najrôznejších udalostí, 

ktoré znižujú dostupnosť infraštruktúry. 

 
 

Kvalita služieb   Zazmluvnené štandardy kvality (platobný mechanizmus PPP 

zmluvy) nútia Koncesionára dodávať službu na vysokej úrovni 

nepretržite a pri zohľadnení definovaných požiadaviek 

užívateľov 

 Mechanizmus rozpočtovania verejného sektora je zvyčajne 

menej pružný ako v prípade Koncesionára, čo tiež môže viesť k 

zníženiu kvality služieb (napríklad v prípade mimoriadnych 

udalostí).  

 Z dôvodov absentujúcich jasných penalizačných a motivačných 

nástrojov v porovnaní s nastavením Koncesnej zmluvy možno 

predpokladať u verejného sektora dlhšiu reakčnú dobu na 

výskyt najrôznejších udalostí, ktoré znižujú kvalitu služieb. 

 
 

Fiškálne plánovanie  Realizácia projektov formou PPP prináša verejnému sektoru 

možnosť lepšieho plánovania a alokácie rozpočtových 

peňažných tokov, pretože je jasne stanovená platba na celé 

obdobie koncesnej zmluvy a dodanie služby je stanovené 

motivujúcim harmonogramom výplat až po dodaní diela. 

 Lepšie fiškálne plánovanie verejného sektoru môže prispieť 

k jeho lepším investičným rozhodnutiam prípadne k realizácii 

iných priorít verejného sektora. 

 Verejný sektor realizuje veľké projekty s častou nejasnou 

predstavou o potenciálnej výške celkových nákladov projektu, 
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Faktor Charakteristika PSC PPP 

čo môže spôsobiť oddialenie dokončenia projektu 

a v ojedinelých prípadoch aj úplné zastavenie projektu.  

Širšie makro-

ekonomické benefity – 

vyvolané investície 

 Úspešne zvládnutie Projektu spolu s inováciami Koncesionára 

pri stavbe alebo prevádzkovaní projektu môžu byť 

replikovateľné a využiteľné verejným a súkromným sektorom 

naprieč ďalšími oblasťami rozvoja ekonomiky, čo môže priniesť 

výrazné benefity nielen  užívateľom danej infraštruktúry ale aj 

ostatným občanom a spoločnostiam, ktorí budú môcť toto 

s verejnosťou zdieľané know-how využiť k ďalším investíciám 

do ekonomiky a podporovať tak rast zamestnanosti. 

 
 

Flexibilnosť 

požadovaných 

parametrov Projektu 

 V rámci PSC modelu má verejný sektor možnosť meniť a 

upravovať rôzne parametre Projektu a flexibilne tak reagovať 

na požiadavky zúčastnených skupín. 

 Dlhodobá Koncesná zmluva určuje jasnú stratégiu 

poskytovania služby, ktorá súvisí s nutnosťou dlhodobého 

plánovania, pričom v určitej miere obmedzuje flexibilitu 

Projektu.  

 

 

Zdroj: Analýza PwC 

5.3.3 Overenie hodnoty za peniaze 

Overenie hodnoty za peniaze predstavuje porovnanie PPP a PSC variantu realizácie Projektu 

z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame výsledok porovnania kvantitatívnych rozdielov oboch variantov realizácie 

Projektu. 

Tabulka 64: Kvantitatívne rozdiely a výpočet čistej súčasnej hodnoty nákladov Projektu 

(NPV, mil. EUR) NPV PSC 

NPV PPP 
(5% CAPEX 

value 
engineering) 

NPV PPP 
(10% CAPEX 

value 
engineering) 

NPV hrubého PSC a PPP 287,4 309,8 305,6 

NPV zadržaných rizík 0,5 0,5 0,4 

NPV prenesených rizík 19,4 0 0 

Dane z príjmu 0 - 4,4 - 4,1 

NPV celkom 307,3 305,9 301,9 
NPV VfM (hodnota za peniaze) 1,4 4,5 
NPV VfM % (hodnota za 
peniaze) 

0,5 % 1,5 % 

Zdroj: Analýza PwC 

 

Tabuľka vyššie porovnáva peňažné toky Zadávateľa pri realizácii Projektu Konvenčným alebo PPP 

modelom. Riadok „NPV celkom“ predstavuje súčasnú hodnotu peňažných tokov Zadávateľa pri 

jednotlivých formách realizácie Projektu a pri zohľadnení ostatných kvantitatívnych faktorov hodnoty za 

peniaze. Výpočet jednotlivých prvkov hodnoty za peniaze vychádza z predpokladov a odhadu vývoja 
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skutočností, ktoré nastanú v budúcnosti, a preto sa môžu vplyvom vývoja na finančných a kapitálových 

trhoch v budúcnosti zmeniť a ovplyvniť tak výslednú hodnotu za peniaze.  

V prípade PSC táto hodnota predstavuje súčasnú hodnotu finančných nárokov na projektovanie, výstavbu, 

financovanie, prevádzku, údržbu a opravy Projektu za také obdobie, ako je trvanie Koncesie, tzn. 20 rokov 

po skončení výstavby. 

Pri PPP modeli peňažné toky predstavujú výdavky, ktoré by Zadávateľ v PPP variante uhradil vrátane 

platieb za dostupnosť vyplatených Koncesionárovi za naprojektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku, 

údržbu a opravy Projektu, s predpokladom doby výstavby 2020-2021 a následnou prevádzkou 20 rokov. 

Rozdiel medzi NPV hrubého PSC a NPV PPP je spôsobený najmä vyššími nákladmi financovania 

Koncesionára v porovnaní s financovaním Zadávateľa a zahrnutím ocenenia rizík Projektu Koncesionárom 

v NPV PPP. 

NPV zadržaných rizík predstavuje ocenenie rizík spojených s Projektom, ktoré by Zadávateľ znášal pri 

realizácii Projektu ktoroukoľvek formou. NPV prenesených rizík predstavuje ocenenie rizík Projektu, ktoré 

by Zadávateľ preniesol na Koncesionára, ak by bol Projekt realizovaný PPP modelom. Tieto prenesené riziká 

sú pripočítané k NPV hrubého PSC, lebo by zvyšovali jeho celkové náklady v prípade, že by bol Projekt 

realizovaný Konvenčným spôsobom. NPV PPP už v sebe zahŕňa ocenenie rizík Projektu Koncesionárom. 

NPV VfM v absolútnej hodnote vyjadruje rozdiel medzi NPV kvantitatívnych parametrov PSC a PPP 

modelu, pričom kladná (záporná) hodnota znamená väčšiu hodnotu za peniaze PPP (PSC) modelu.  

Z údajov uvedených v tabuľke vyplýva, že aj bez zohľadnenia kvalitatívneho hodnotenia (nie je možné 

monetizovať kvalitatívne faktory) prináša PPP model Zadávateľovi väčšiu hodnotu za peniaze. 

Okrem scenára analyzovaného vyššie sme na žiadosť MF SR analyzovali ďalších 21 scenárov definovaných 

zo strany MF SR, pričom predpoklady aj výsledky týchto jednotlivých scenárov z hľadiska finančných tokov 

a výslednej hodnoty za peniaze sú prezentované v Prílohe 11. 

5.3.3.1 Výsledky hodnoty za peniaze 

Na základe kvantitatívnych faktorov (ďalej Celkové hodnotenie) vyplýva, že PPP model 

prináša Zadávateľovi väčšiu hodnotu za peniaze než PSC model. S ohľadom na nezahrnutie 

kvalitatívneho hodnotenia v peňažnom vyjadrení na celkové výsledky analýzy hodnoty za 

peniaze upozorňujeme Zadávateľova, že vplyv výhod PPP modelu môže z pohľadu verejného 

sektora byť podhodnotený.  

V súlade s najlepšou medzinárodnou praxou by mala byť opätovne preskúmaná vhodnosť PPP modelu pre 

zabezpečenie predmetu Projektu po vyhodnotení obdržaných ponúk uchádzačov v rámci 

verejného obstarávania na výber Koncesionára, tak aby bolo možné verifikovať naplnenie 

predpokladov týkajúcich sa uvažovaných úspor súkromného partnera (value engineering) a nákladov 

financovania.  

Tak, aby bolo možné reagovať na aktuálnu situáciu na finančných trhoch a maximalizovať hodnotu za 

peniaze pre verejný sektor v dobe verejného obstarávania Koncesionára, odporúčame v rámci 

dokumentácie súťažného dialógu ponechať flexibilitu ohľadne vybraných parametrov projektu (napr. Dĺžka 

koncesného obdobia by mala byť stanovená v rozmedzí 17 – 25 let a ďalej odporúčame v dokumentácii 

spomenúť možnosť poskytnutia investičného transferu). Tieto parametre potom budú upresnené na základe 

dialógu s potenciálnymi Koncesionármi, pričom dokumentácia pre predloženie záväzných ponúk potom 

bude už obsahovať jednoznačne špecifikované parametre (teda aj dĺžku koncesného obdobia a výšku 

prípadného investičného transferu), ktoré budú zhodné pre všetkých potenciálnych Koncesionárov. 
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5.4 Analýza citlivosti 
 

Cieľom analýzy citlivosti je overenie dopadov zmien vybraných kľúčových premenných na hodnotu za 

peniaze oboch modelov realizácie Projektu. Analýza citlivosti tak vhodne dopĺňa výsledky testovania trhu 

(výsledky testovania trhu sú uvedené v kapitole 4.7), ktorý pre niektoré analyzované aspekty ponúkol iba 

rozsah možných hodnôt miesto jednej konkrétnej veličiny. 

Pre účely analýzy citlivosti sme vždy zmenili jednu z vybraných kľúčových premenných pri zachovaní 

hodnôt ostatných premenných.  

V rámci analýzy sme overili dopady zmien nasledujúcich základných premenných na hodnotu za peniaze: 

Tabuľka 65: Prehľad vstupných parametrov analýzy citlivosti 

Premenná Testovaný rozsah 

Výška úveru od CEB 0 %, 25 %, 30 %,35 %, 39 %, 45 %, 50 % 

Dĺžka koncesného obdobia 15, 17, 20 a 25 rokov 

Použitá diskontná miera 1,43 %; 1,5 %; 1,6 %; 1,733 %; 3 %; 4 % 

Úroková miera -20 bps; +20 bps 

Investičné náklady -20 %; -10 %; +10 %; +20 % 

Zdroj: Analýza PwC 

Nad rámec vyššie uvedených analýz citlivosti boli skúmané dopady ďalších kombinácií vstupov na hodnotu 

za peniaze, na základe konzultácií s MF SR. Predpoklady a výsledky týchto analýz sú detailne popísané 

v Prílohe 12. 

5.4.1 Úver od CEB 

Porovnanie dopadov zmien Platby za dostupnosť na hodnotu za peniaze Projektu v absolútnych hodnotách 

aj v percentuálnom vyjadrení je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 66: Analýza citlivosti – výška úveru od CEB 

 
Hodnota za peniaze po použitiu faktora 

Zmena výšky úveru od CEB Kvantitatívne vyjadrenie (mil. 

EUR) 

Kvantitatívne vyjadrenie (%) 

50% 3,6 1,2 % 

45% 2,6 0,9 % 

39% 1,4 0,5 % 

35% 0,8 0,3 % 

30% - 0,2 - 0,1 % 
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25% -1,1 - 0,4 % 

0 % - 6,1 - 2,0 % 

Zdroj: Analýza PwC 

Zmena výšky úveru od CEB pri zachovaní ostatných parametrov má pomerne významný dopad na hodnotu 
za peniaze porovnávaných modelov realizácie Projektu. 

Nevyužitie úveru od CEB by znamenalo zhoršenie výsledkov PPP modelu, takže Konvenčný model  by bol 
výhodnejší ako PPP model. 

5.4.2 Dĺžka koncesného obdobia 

Táto analýza ukazuje možné scenáre dopadu zmeny dĺžky koncesného obdobia. 

So zmenou dĺžky koncesného obdobia je spojené dlhšie obdobie peňažných tokov (vyššie náklady životného 
cyklu, prevádzkové náklady, celková platba za dostupnosť atď.) a zmena výšky Platby za dostupnosť. 

Porovnanie dopadu zmeny dĺžky koncesného obdobia na hodnotu za peniaze Projektu v absolútnych 
hodnotách aj v percentuálnom vyjadrení je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 67: Analýza citlivosti – dĺžka koncesného obdobia 

 
Hodnota za peniaze po použitiu faktora 

Zmena dĺžky koncesného obdobia Kvantitatívne vyjadrenie (mil. 

EUR) 

Kvantitatívne vyjadrenie (%) 

15 rokov48 1,5 0,6 % 

17 rokov49 1,5 0,6 % 

20 rokov 1,4 0,5 % 

25 rokov50 2,0 0,6 % 

Zdroj: Analýza PwC 

Zmena dĺžky koncesného obdobia má stredne významný dopad na hodnotu za peniaze porovnávaných 
modelov realizácie Projektu.  

Vysoká citlivosť na dĺžku koncesného obdobia je odrazom výraznej odlišnosti peňažných tokov jednotlivých 
modelov realizácie Projektu. 

                                                             
48 Pri zmene dĺžky koncesného obdobia na 15 rokov bola pre účely diskontovania použitá diskontná miera vo výške 1,28 %, ktorá 
odpovedá výnosu štátneho dlhopisu s najbližšou váženou dobou splatnosti k priemernej splatnosti peňažných tokov projektu 
(vychádza 10,8 rokov), t.j. s duráciou dlhopisu 9,8 roka. 
49 Pri zmene dĺžky koncesného obdobia na 17 rokov bola pre účely diskontovania použitá diskontná miera vo výške 1,38 %, ktorá 
odpovedá výnosu štátneho dlhopisu s najbližšou váženou dobou splatnosti k priemernej splatnosti peňažných tokov projektu 
(vychádza 11,8 rokov), t.j. s duráciou dlhopisu 11,9 roka. 
50 Pri zmene dĺžky koncesného obdobia na 25 rokov bola pre účely diskontovania použitá diskontná miera vo výške 1,67 %, ktorá 
odpovedá výnosu štátneho dlhopisu s najbližšou váženou dobou splatnosti k priemernej splatnosti peňažných tokov projektu 
(vychádza 16,3 rokov), t.j. s duráciou dlhopisu 16,4 roka. 
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5.4.3 Použitá diskontná miera 

Táto analýza indikuje dopady zmeny výšky použitej diskontnej miery. 

Porovnanie dopadu zmeny diskontnej miery na hodnotu za peniaze Projektu v absolútnych hodnotách aj 

v percentuálnom vyjadrení je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 68: Analýza citlivosti – zmena diskontnej miery 

 
Hodnota za peniaze po zmene faktora 

Použitá diskontná miera Kvantitatívne vyjadrenie (mil. 

EUR) 

Kvantitatívne vyjadrenie (%) 

1,43 % 1,4 0,5 % 

1,5 % 1,9 0,6 % 

1,6 % 2,5 0,8 % 

1,733 % 3,3 1,1 % 

3,0 % 10,1 3,9 % 

4,0 % 14,4 6,2 % 

Zdroj: Analýza PwC 

Zmena výšky diskontnej miery má významný dopad na hodnotu za peniaze porovnávaných modelov 

realizácie Projektu. 

Vysoká citlivosť na výšku stanovenej diskontnej miery je odrazom výraznej odlišnosti peňažných tokov 

jednotlivých modelov realizácie Projektu. 

5.4.4 Použitá úroková miera 

Táto analýza indikuje potenciálny dopad zmeny výšky úrokové sadzby na komerčnej tranži PPP modelu a 

je vhodná z pohľadu porovnania možných scenárov dopadov pre porovnanie Konvenčného modelu 

s konkrétnymi ponukami uchádzačov o realizáciu PPP modelu. Výška úrokovej miery tiež ovplyvňuje výšku 

Platby zo dostupnosť, tým celkové náklady PPP modelu a hodnotu za peniaze, pričom štruktúra a 

dosiahnuté podmienky financovania sa u jednotlivých uchádzačov budú pravdepodobne líšiť. 

Porovnanie dopadu zmeny úrokovej miery na hodnotu za peniaze Projektu v absolútnych hodnotách aj 

v percentuálnom vyjadrení je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
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Tabuľka 69: Analýza citlivosti – Zmena úrokovej miery na komerčnej tranži 

 
Hodnota za peniaze po zmene faktora 

Zmena úrokovej miery Kvantitatívne vyjadrenie (mil. 

EUR) 

Kvantitatívne vyjadrenie (%) 

-20 bps (marža 1,3 %) 2,3 0,7 % 

0 % 1,4 0,5 % 

+20 bps (marža 1,7 %) 0,8 0,3 % 

Zdroj: Analýza PwC 

Zmena úrokovej miery vo vyššie uvedenom rozsahu neovplyvňuje výrazne kvantitatívne hodnotenie 

hodnoty za peniaze. 

5.4.5 Výška investičných nákladov 

Táto analýza indikuje potenciálny dopad zmeny výšky investičných nákladov do porovnania Konvenčného 

modelu s konkrétnymi ponukami uchádzačov na realizáciu PPP modelu. Súčasné skúsenosti zo stavebného 

trhu ukazujú na obrovský tlak na výšku cenových ponúk vo verejnom obstarávaní a je možné predpokladať, 

že aj v prípade Projektu by sa cenové ponuky mohli líšiť od odhadovaných. Výška investičných nákladov tiež 

ovplyvňuje výšku Platby zo dostupnosť, tým celkové náklady PPP modelu a hodnotu za peniaze. 

Porovnanie dopadu zmeny investičných nákladov na hodnotu za peniaze Projektu v absolútnych hodnotách 

aj v percentuálnom vyjadrení je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 70: Analýza citlivosti – Zmena investičných nákladov 

 
Hodnota za peniaze po zmene faktora 

Zmena investičných nákladov Kvantitatívne vyjadrenie (mil. 

EUR) 

Kvantitatívne vyjadrenie (%) 

- 20 % 1,4 0,5 % 

- 10 % 1,4 0,5 % 

0 % 1,4 0,5 % 

+ 10 % 1,7 0,5 % 

+ 20 % 1,8 0,6 % 

Zdroj: Analýza PwC 

Zmena investičných nákladov vo vyššie uvedenom rozsahu neovplyvňuje výrazne kvantitatívne hodnotenie 

hodnoty za peniaze.  
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6. Platobný mechanizmus  

6.1 Úvod 

Platobný mechanizmus by mal odrážať ciele Zadávateľa a zároveň motivovať Koncesionára k ich 

dosiahnutiu. Ciele relevantné pre tvorbu platobného mechanizmu sú uvedené v kapitole 2.3 Štúdie. Ide 

predovšetkým o nasledujúce ciele: 

 

 Realizácia výstavby väzenského zariadenia a rekonštrukcia vybraných existujúcich objektov v areáli 

Sabová vrátane rekonštrukcie a rozšírenia bitúnku a vrátane získania relevantných povolení 

na prevádzku a minimalizácie/ optimalizácie potreby dočasnej re-alokácie väzňov v dôsledku 

výstavby a rekonštrukcie 

 Zabezpečenie vysokej kvality novovybudovaných a rekonštruovaných objektov 

 Zabezpečenie vysokej kvality prevádzky a údržby novovybudovaných a rekonštruovaných objektov 

počas trvania Koncesnej zmluvy (vrátane minimalizácie/ optimalizácie potreby dočasnej re-

alokácie väzňov v dôsledku údržby a obnovy) 

 Spätné odovzdanie objektov väzenského zariadenia po ukončení zmluvy vo vysokej kvalite 

 Vytvorenie podmienok pre cielené zamestnávanie časti väzňov 

 Zabezpečenie optimálneho rozdelenia rizík medzi verejný a súkromný sektor. 

6.2 Výber typu platobného mechanizmu 

Platbu za výstavbu a prevádzku väzenského zariadenia môže Koncesionár získať nasledovne: 

 

 Priamou platbou od Zadávateľa na základe toho, že novovybudované a rekonštruované objekty 

areálu sú dostupné v požadovaných parametroch pre umiestnenie odsúdených a nadväzujúce 

služby sú poskytované v súlade s dohodnutými výkonnostnými kritériami (túto formu platby 

označujeme ako platba za dostupnosť) 

 Táto platba môže byť aj kombinovaná s kapitálovým transferom, ktorý by bol vyplatený po 

dokončení výstavby 

 Dodatočným výnosom z vlastnej výroby a/alebo zamestnávania väzňov (túto formu platby 

označujeme ako dodatočná priama platba) 

 S ohľadom na charakter Projektu neprichádzajú do úvahy platobné mechanizmy založené na 

priamej platbe od koncových užívateľov. 

 

Vyššie uvedené metódy odpovedajú na otázku, aké z kľúčových rizík (dostupnosť alebo dopyt) sú alokované 

na Koncesionára. Koncesionár v tomto prípade na seba v prípade platby založenej na dostupnosti preberá 

riziko, že vybuduje nové a zrekonštruuje vybrané existujúce objekty areálu väzenského zariadenia a bude 

ich prevádzkovať podľa definovaných štandardov a požiadaviek na kvalitu plnenia, vrátane minimalizácie/ 

optimalizácie potreby dočasnej re-alokácie väzňov v dôsledku údržby a obnovy. Verejný sektor  preberá 

riziko miery využitia vybudovaného/ rekonštruovaného areálu. 

 

Samostatnou otázkou je prenos rizík spojených s výnosom z vlastnej výroby a/alebo zamestnávania väzňov. 

Tieto výnosy budú závislé na mnohých faktoroch a niektoré z nich budú mimo kontrolu Koncesionára. 

Medzi kľúčové faktory v tejto oblasti budú patriť: 

 

 Charakter výrobnej činnosti s ohľadom na kvalifikáciu odsúdených a možnosť ich zaškolenia 
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 Dopyt po ponúkaných kapacitách, ktoré by predstavovali priestory výrobnej haly a relatívne lacná 

pracovná sila 

 Možnosti využívania práce väzňov mimo areál väzenského zariadenia 

V tejto fáze rozvoja Projektu definujeme základné prvky platobného mechanizmu (princípy zrážok za 

nedostupnosť a typické výkonnostné kritériá poskytovaných služieb), na ktorých by mal byť Projekt tohto 

typu postavený. Špecifická výška zrážok a parametre kritérií poskytovaných služieb budú pripravené 

a kalibrované v ďalších etapách Projektu, keď sa rozhodne o jeho realizácii formou PPP. 

6.3 Stanovenie základných princípov platobného mechanizmu 
na báze dostupnosti 

Platobný mechanizmus na báze dostupnosti bude koncipovaný tak, aby odrážal dohodnutú alokáciu rizík 

(stavebné riziko a riziko dostupnosti) Projektu medzi Zadávateľa a Koncesionára a mieru naplnenia 

požadovaných parametrov/ štandardov. 

Vo všeobecnosti to znamená, že platby Koncesionárovi začínajú až v momente, keď sú kapacity objektov 

dostupné v požadovaných parametroch pre umiestnenie odsúdených. 

Platby pritom nie sú založené na skutočných nákladoch, ktoré Koncesionár vynaložil v jednotlivých 

obdobiach Koncesnej zmluvy (napr. v zmysle prirážky nad skutočné náklady), ale sú určené v pevnej výške 

na samom začiatku Projektu ako výsledok verejného obstarávania. 

Zároveň platí, že pokiaľ nie je alokácia rizík zakomponovaná do Koncesnej zmluvy vyváženým spôsobom, 

môže to viesť k tomu, že Koncesionár znáša nadmerné riziká. Ako príklad možno uviesť situáciu, kde by 

Koncesionár znášal riziká, ktoré sú mimo jeho kontrolu a ktoré sú nepredvídateľné v momente uzatvárania 

zmluvy. Pod nadmernými rizikami chápeme situáciu, keď prémia Koncesionára potrebná pre akceptovanie 

rizika prevažuje prínos PPP projektu vyplývajúci z jeho vyššej efektívnosti. To by znamenalo, že 

Koncesionár by mohol generovať vysoké zisky (pri nenaplnení rizík), čo by v konečnom dôsledku nebolo 

efektívne s ohľadom na hodnotu za peniaze. 

Kľúčové prvky navrhovanej formy platobného mechanizmu sú uvedené nižšie.  

6.3.1 Zohľadnenie miery dokončenia výstavby 

Platba Koncesionárovi sa začne v momente, keď Koncesionár pri splnení zmluvných podmienok a na 

základe kolaudačného rozhodnutia zaháji prevádzku objektov areálu väzenského zariadenia. 

6.3.2  Zohľadnenie miery dostupnosti objektov väzenského zariadenia 

Miera dostupnosti objektov väzenského zariadenia odráža dohodnuté princípy alokácie rizík dostupnosti 

a všeobecne zahŕňa dva základné typy nedostupnosti:  

 Individuálne ubytovacie miesta väzenského zariadenia nie sú dostupné pre umiestnenie 

odsúdených (tzn. keď na celu nie je možné umiestniť väzňa alebo keď dochádza k dočasnému 

presunu odsúdených z obsadených ciel na iné, plne obsadené cely), najmä kvôli výrazným 

nedostatkom v oblasti údržby. V tomto prípade bude platba pre Koncesionára znížená o stanovenú 
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výšku zrážok.  Tú je možné určiť ako počet nedostupných miest (ako je definované ďalej). Finančná 

výška dennej zrážky na jedno miesto potom zodpovedá výške dennej platby na dané miesto. 

 Koncesionár nedodržuje výkonnostné parametre poskytovaných služieb určených v Koncesnej 

zmluve. V takom prípade bude platba pre Koncesionára znížená prostredníctvom stanoveného 

systému zrážok za jednotlivé definované parametre štandardov kvality (veľmi pravdepodobne 

určených vo forme peňažnej čiastky stanovenej pre jednotlivé prípady alebo vo forme „pokutových“ 

bodov s definovanými peňažnými hodnotami za pokutový bod) vo väzbe na charakter a rozsah 

nedodržania výkonnostného parametru (zrážky za kvalitu plnenia). 

Mechanizmus zrážok z platby pre Koncesionára bude zároveň nastavený tak, aby nedochádzalo 

k dvojakému započítavaniu zrážok. Zároveň predpokladáme, že celková výška zrážok nebude obmedzená, 

resp. v najhoršom prípade dosiahne maximálne celkovú výšku platby pre Koncesionára. 

Zrážky za nedostupnosť  

Ide o zrážku, ktorá zohľadňuje dôvody, kvôli ktorým:  

 Nie je možné na danú celu umiestniť väzňa 

 Musí dôjsť k premiestneniu väzňa z jeho cely do inej cely z dôvodu nedostupnosti jeho cely (z 

dôvodu na strane Koncesionára) a zároveň 

 Väzeň je premiestnený na celu, ktorá je v momente premiestnenia väzňa plne obsadená 

 

Monitoring dostupnosti sa stanoví podľa charakteru a vyťaženosti Projektu. V prípade väzenského 

zariadenia bude základom  monitoring stanovený na dennej báze, ktorý bude merať vyššie uvedenú 

dostupnosť miest.  

V prípade monitoringu na dennej báze sa tak stanoví denná výška platby za dostupnosť, na ktorú sa budú 

aplikovať zistené zrážky za nedostupnosť, nasledovne: 

𝑅𝑃𝑍𝑑 = 𝑅𝑃𝑍 ∗
1

PUM
∗

1

365
 

kde 

RPZd = Ročná platba za dostupnosť vyplatená za jeden deň 

RPZ = Ročná platba za dostupnosť 

PUM = Počet ubytovacích miest vo väzenskom zariadení 

 

Pre účely vyššie uvedeného výpočtu zrážok je tiež vhodné zvážiť určitú povolenú minimálnu úroveň 

nedostupnosti miest ako základnú úroveň51. Obdobne je možné pre tieto účely zvážiť reakčnú nápravnú 

dobu (obvykle sa uvádza doba 24 hodín od vzniku a záznamu nedostupnosti daného miesta), v rámci ktorej 

by sa pri dosiahnutí nápravy nedostupné miesto za nedostupné nepovažovalo. Dôvodom je dosiahnutie 

lepšej hodnoty za peniaze, kedy Koncesionár bude lepšie schopný riadiť náklady spojené s riadením 

dostupnosti pri zachovaní základných požiadaviek Zadávateľa. 

Aplikáciu konečnej podoby zrážok bude nutné kalibrovať v rámci prípravy súťažnej dokumentácie 

a v priebehu súťažného dialógu s uchádzačmi. 

                                                             
51 Počet miest, ktorých nedostupnosť nebude považovaná za nedostupné miesta pre účely výpočtu zrážok. 
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Zrážky za kvalitu plnenia 

Ide o zrážku, ktorá zohľadňuje nedosiahnutie kvalitatívnych parametrov stanovených v Koncesnej zmluve, 

ako napríklad dodržanie stanovených štandardov (počet jedál na väzňa a deň, oblečenie primeraného 

štandardu, plocha cely, základné definované vybavenie cely, teplotné a svetelné faktory cely a ventilácie a 

dodávky pitnej vody, elektriny a plynu) z dôvodu na strane Koncesionára, prevádzkovej logistiky a procesov, 

reakčnej doby na rôzne udalosti, presnosti a úplnosti záznamov/ monitoringu, pričom štandardy na služby 

by mali byť definované objektívne a verifikovateľne. 

Zrážky majú obvykle podobu pokutových bodov, ktoré sú stanovené v Koncesnej zmluve za každé 

definované nesplnenie kvalitatívnych parametrov. Pre jeden pokutový bod sa potom stanoví finančná 

hodnota a pre každé jednotlivé neplnenie sa v závislosti na charakteru neplnenia stanoví počet pokutových 

bodov, ktorý je možné Koncesionárovi udeliť. Platí pritom, že čím závažnejší charakter neplnenia, tým vyšší 

počet pokutových bodov sa udelí. 

𝑍𝑘 = 𝐻𝑇𝐵 ∗ ∑ 𝑇𝐵𝑛

∞

𝑛=1

 

Kde 

Zk = súhrn zrážok za nedodržanie štandardov kvality pripadajúcich na dané obdobie 

HTB = hodnota jedného pokutového bodu 

TBn = pokutové body udelené v danom období za nedodržanie štandardov kvality 

n = definovaný typ štandardu kvality 

Pokutové body je podľa charakteru neplnenia možné udeliť jednorazovo alebo napr. v závislosti na čase 

(tzn. za každú hodinu alebo deň), v priebehu ktorého nebolo neplnenie napravené. 

Pre niektoré typy neplnenia je možné stanoviť reakčnú dobu Koncesionára. Pokiaľ v rámci reakčnej doby 

dôjde k náprave neplnenia, nie sú žiadne pokutové body udelené. 

Aplikáciu konečnej podoby zrážok bude nutné kalibrovať v rámci prípravy súťažnej dokumentácie 

a v priebehu súťažného dialógu s uchádzačmi. 

Zrážky v prípade kompenzačných52 a liberačných udalostí53 

Koncesná zmluva môže v prípade niektorých dohodnutých liberačných, príp. kompenzačných udalostí pre 

oba typy zrážok definovať nižšie, prípadne nulové zrážky. Rovnako tak pre udalosti, ktoré vzniknú mimo 

kontrolu Koncesionára, môžu byť dohodnuté reakčné doby, v priebehu ktorých sa systém zrážok 

neuplatňuje. 

Vyššie popísaný mechanizmus by mal byť kalibrovaný tak, aby poskytoval dostatočnú motiváciu pre 

poskytovanie kvalitnej služby a aby výnosnosť vlastného imania bola zasiahnutá pri nižšom štandarde 

                                                             
52 Napríklad porušenie zmluvy zo strany Zadávateľa, neposkytnutie prístupu na stavenisko a objavenie munície alebo archeologických 
nálezov. 
53 Napríklad požiar, výbuch, extrémne zlé poveternostné podmienky, štrajk a blokáda. 
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služby. Vo všeobecnosti by však nastavenie platobného mechanizmu ohrozujúce platenie dlhovej služby pri 

nemateriálnom54 nedodržaní kvality služby bolo kontraproduktívne. 

Koncesná zmluva môže obsahovať aj ďalšie ustanovenia, cieľom ktorých bude upraviť významné porušenia 

dohodnutých parametrov alebo ich dlhodobé porušovanie zo strany Koncesionára, a to formou ustanovení 

o porušení zmluvy na strane Koncesionára. Taký mechanizmus je vhodný predovšetkým tam, kde by 

finančné zrážky mohli byť neúčinné alebo nevhodné55. 

6.3.3 Ďalšie prvky platobného mechanizmu 

Platobný mechanizmus môže obsahovať ďalšie prvky, ktoré odrážajú ciele Zadávateľa. 

Výnosy z vlastnej hospodárskej výroby 

Jedným z cieľov Zadávateľa je zachovať v rámci Projektu vlastnú hospodársku výrobu.  

Väzenský areál Sabová disponuje chovom ošípaných. Okolo 70 % súčasných kapacít je využívaných pre 

vlastné potreby väzenstva, zvyšné kapacity sú umiestnené na trhu. Ekonomika vlastnej hospodárskej výroby 

je v súčasnosti nastavená tak, aby pokrývala hotovostné prevádzkové náklady výroby. V rokoch 2009 až 

2013 výroba generovala priemernú prevádzkovú maržu 8,7 %, čo ročne predstavuje 45 tisíc EUR. Priemerné 

ročné kapitálové výdavky predstavovali 4 tis. EUR, pričom išlo najmä o investície do špeciálnych strojov 

a zariadenia. Po započítaní odpisov (ako tvorby kapitálu na prostú reprodukciu majetku) priemerný ročný 

hospodársky výsledok v rokoch 2009 až 2013 predstavoval stratu 27 tis. EUR. 

Všeobecne je potrebné zvážiť, či v tomto prípade a pri takýchto objemoch výnosov a prevádzkových 

maržiach bude vôbec možné na Koncesionára v dlhodobom horizonte Koncesnej zmluvy prenášať výnosové 

riziko z tejto výroby, pretože by tento prenos priniesol iba minimálne zmenšenie ročnej platby, pre 

financujúce ústavy by však vnášal neprimerané riziko v podobe prípadných strát, čo by negatívne ovplyvnilo 

cenu financovania. Na druhej strane poskytnutie dlhodobej zmluvy na odber určitého minimálneho objemu 

produkcie bitúnka zo strany ZVJS by pri vhodne nastavenom cenovom mechanizme umožnil významným 

spôsobom toto riziko eliminovať. 

Ponechanie rizika výnosu na Zadávateľovi mu ponechá možnosť tento výnos započítať proti ročnej platbe 

za dostupnosť a tým dosiahnuť zníženie platby týmto spôsobom. Naopak zdieľanie tohto výnosu (obvykle 

na úrovni 50/50) umožní Koncesionára motivovať k maximálne efektívnemu hospodáreniu v tejto oblasti. 

Zamestnávanie v rámci vlastnej hospodárskej výroby môže byť tiež súčasťou naplnenia ďalšieho cieľa 

Zadávateľa (dosiahnutie minimálnej úrovne zamestnanosti väzňov). 

V rámci testovania trhu bol všeobecne zdieľaný názor neprenášať riziko strát takejto výroby na dlhodobej 

báze na Koncesionára. To by v dôsledku mohlo znamenať sprísnenie bankových kovenantov a ceny 

financovania. 

 

 

                                                             
54 V zmysle stanovenia takej výšky zrážok, ktoré by výrazne prevyšovali charakter vzniknutej nedostupnosti. 

55 Napríklad pri dlhodobo neuspokojivom plnení podmienok zmluvy 
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Zamestnávanie väzňov 

Ďalším z cieľov Zadávateľa je požiadavka na zabezpečenie pravidelného zamestnávania časti kapacity 

väzenského zariadenia (60 %). Jednou z hlavných foriem dosiahnutia tohto cieľa bude zamestnávanie 

v rámci výrobného programu organizovaného a riadeného Koncesionárom. 

Pre plnenie vyššie uvedeného cieľa bude kľúčovou otázkou, či bude zamestnávanie väzňov koncipované 

ako: 

 Súčasť reintegrácie (a kde bude uprednostňovaný princíp zamestnania väzňov bez cieleného 

komerčného efektu), kde však nie je možné očakávať alebo dostatočne riadiť výnosnosť takej 

činnosti a v takom prípade nebude Koncesionár najmä s ohľadom na financujúce inštitúcie ochotný 

na seba vziať riziko výnosov (na pokrytie prevádzkových nákladov tejto výroby/ aktivity a zníženie 

ročnej platby za dostupnosť); alebo 

 Čisto komerčná aktivita so všetkými rizikami – kvalita produkcie, dostatok kvalifikovaných 

pracovných síl, tržné riziká, atď. V závislosti na navrhnutom charaktere výroby a dostatočnej úrovni 

dopytu môže Koncesionár vo všeobecnosti dosiahnuť čistého výnosu; ani v tomto prípade však 

Koncesionár najmä s ohľadom na financujúce inštitúcie nebude ochotný na seba vziať riziko 

výnosov (na zníženie ročnej platby za dostupnosť). 

Vyššie uvedené činnosti v závislosti na ich charaktere môžu generovať prevádzkový zisk alebo stratu. 

Pretože ide o vysoko citlivú oblasť, ktorá by ovplyvňovala schopnosť Koncesionára splácať dlhovú službu 

voči financujúcim inštitúciám a ktorá je v dlhodobom horizonte závislá na mnohých premenných, ktoré sú 

mimo efektívnu kontrolu Koncesionára, bude potrebné spôsob alokácie tohto rizika pri zachovaní motivácie 

Koncesionára ekonomicky efektívne riešiť v rámci koncesného dialógu. To bude vyžadovať detailné analýzy 

podnikateľských príležitostí a možností v rámci širšieho aj užšieho regiónu, napríklad či bude 

zamestnávanie odsúdených možné iba v rámci areálu väzenského zariadenia alebo bude možné aj mimo 

areál. 

Dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa bude tiež ovplyvnené ďalšími faktormi, pričom niektoré môžu byť mimo 

kontrolu Koncesionára ako napríklad počet práceschopných väzňov, ich súhlas, ich kvalifikácia, zdravotný 

stav, čo sa naviac bude v čase v rámci dlhodobej Koncesnej zmluvy vyvíjať a meniť.  

Bude tiež potrebné zvážiť či by dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa malo byť rozšírené aj na ďalšie aktivity, 

najmä 

 Zamestnávanie v rámci správy väzenského zariadenia (upratovanie, pomoc v rámci drobnej 

údržby, a pod.) 

 Zamestnávanie v rámci vlastnej hospodárskej výroby 

 Zamestnávanie v rámci ďalších aktivít (interné resocializačné/ reintegračné programy) 

V rámci testovania trhu bol všeobecne zdieľaný názor neprenášať riziko strát takejto výroby na dlhodobej 

báze na Koncesionára. To by v dôsledku mohlo znamenať sprísnenie bankových kovenantov a ceny 

financovania. 
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6.3.4 Indexácia platieb 

S ohľadom na infláciu, ktorú Koncesionár nie je schopný efektívne na celú dobu Koncesnej zmluvy 

odhadnúť, je časť mesačných platieb indexovaná. 

Koncesionár bude inflačnú indexáciu aplikovať na mesačné platby tak, aby bol schopný čo najlepšie 

porovnať nominálny profil platieb, ktoré získa od Zadávateľa, s nominálnym profilom vlastných 

prevádzkových nákladov. Pri absencii takého mechanizmu by Koncesionár musel znášať neočakávané 

zmeny inflácie, ktoré však nie je schopný presne predvídať.  

Základné princípy indexácie by mali zahrnovať: 

 Indexácia sa bude vzťahovať iba na tú časť platby, ktorá bude určená na pokrytie prevádzkových 

nákladov, tzn. neinvestičné komponenty platby (položky investičnej povahy a náklady vznikajúce 

v priebehu výstavby je Koncesionár obvykle schopný pre relatívne krátke obdobie výstavby proti 

inflácii ošetriť a efektívne oceniť v rámci zmluvy). 

 Indexom môže byť buď klasický index inflácie (ktorý potenciálne lepšie odráža rozpočet verejného 

Zadávateľa) alebo napríklad indexy vo vzťahu k cenám stavebných materiálov a prác a mzdových 

nákladov, ktoré lepšie odrážajú nákladový profil Koncesionára. 

 Indexácia a rozsah jej aplikácie na platby budú musieť byť pre účely dosiahnutia Hodnoty za peniaze 

konštruované tak, aby odrážali tie riziká Koncesionára, ktoré nie je schopný efektívne riadiť, 

zároveň mu však neposkytovala ochranu proti pohybu iných nákladových / výdavkových položiek. 

 Indexácia sa bude robiť jednou ročnou úpravou o dohodnuté hodnoty 

 Úpravy budú vychádzať z oficiálnych údajov publikovaných Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky pre dohodnuté publikované indexy. 

Pre zaistenie porovnateľného vyhodnotenia ponúk bude potrebné, aby Zadávateľ stanovil vhodné indexy, 

hoci ich konečná skladba môže byť predmetom diskusie v priebehu procesu obstarávania. Zadávateľ tiež 

môže v súlade s bežnou medzinárodnou praxou využiť to, aby uchádzači ponúkli percentuálnu výšku platby 

(tzv. indexačný faktor), ktorá bude indexácii podliehať. 

6.3.5 Výška a frekvencia platieb 

Základná štruktúra výpočtu 

Platba pre Koncesionára bude počítaná podľa nasledujúceho základného vzorca: 

𝑃𝑍 = 𝑍𝑉𝑃 −  𝑍𝑑 − 𝑍𝑘 

kde 

PZ – celková platba zo strany Zadávateľa 

ZVP – základná výška platby 

Zd – súhrn zrážok za nedodržanie dostupnosti miest pripadajúci na dané obdobie 

Zk – súhrn zrážok za nedodržanie štandardov kvality pripadajúcich na dané obdobie 
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Ako bolo uvedené vyššie, v platbe za dostupnosť bude premietnutá inflačná indexácia (princípy viď v časti 

6.3.4), a to nasledujúcim spôsobom: 

𝑍𝑉𝑃 = 𝑍𝑉𝑃0 ∗ 𝐾𝑓 ∗ 𝐼𝑛 + 𝑍𝑉𝑃0 ∗ (1 − 𝐾𝑓) 

kde 

ZVP0 = základná výška platby v čase finančného uzatvorenia 

Kf = indexačný faktor 

In = index vyjadrený ako pomer medzi cenovou úrovňou bežného roka a cenovou úrovňou roka, 

v ktorom došlo k finančnému uzatvoreniu 

 Frekvencia a rozloženie platieb 

Výška a štruktúra ZVP bude závisieť od frekvencie a rozloženia platieb. 

S ohľadom na peňažné toky Koncesionára bude potrebné zvážiť, či sa budú jednotlivé platby vyplácať na 

mesačnej, štvrťročnej alebo polročnej báze alebo v kombinácii týchto metód. Mesačná báza najlepšie odráža 

mesačné prevádzkové náklady Koncesionára, na druhej strane splátky dlhovej služby Koncesionára obvykle 

prebiehajú na polročnej báze. 

Vhodnou kombináciou rozloženia platieb, ktorá najlepšie skombinuje rôzny priebeh peňažných tokov 

Koncesionára56, tak môže byť napr. mesačná platba, ktorá bude: 

 10 krát do roka vyplatená na úrovni iba prevádzkových nákladov Koncesionára, tzn. vo výške 

určenej indexačným faktorom (viď vyššie),  

 dvakrát do roka v polročnom intervale (v prípade polročných splátok dlhovej služby Koncesionára) 

vyplatená v takej výške, aby odrážala dlhovú službu Koncesionára. 

Skutočná výška platby za dostupnosť za dané obdobie by mala odrážať výsledky monitoringu všetkých 

udalostí nedostupnosti a neplnenia štandardov kvality a výkonu zaznamenaných v danom období. Výšku 

platby overí nezávisle na Koncesionárovi k tomu Zadávateľom poverený nezávislý dozor. V prípade sporu 

medzi Zadávateľom a Koncesionárom o výške platby, ktorý sa nepodarí pri jednaní medzi Zadávateľom a 

Koncesionárom odstrániť, vyplatí Zadávateľ Koncesionárovi nespornú časť platby a ohľadne spornej časti 

sa povedie sporné konanie. 

 

                                                             
56 Cieľom tohto prístupu je minimalizovať náklady na financovanie, ktoré by Koncesionár musel vynaložiť na úverové linky potrebné 
pre krátkodobé prefinancovanie vynaložených prevádzkových nákladov v prípade, že by platby za dostupnosť časovo neodrážali 
vynakladanie týchto nákladov. 
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7. Príprava verejného obstarávania  

7.1 Možné postupy verejného obstarávania projektu 

7.1.1 Popis analyzovanej oblasti 

Zadávateľ Projektu je podľa ZVO verejným obstarávateľom57, preto je povinný postupovať v zmysle tohto 

zákona pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služieb 

a pri súťaži návrhov.  

Pri uzatváraní koncesných zmlúv je zadávateľ povinný postupovať podľa §§ 65 až 81 ZVO, ak predpokladaná 

hodnota koncesie sa rovná alebo je vyššia ako 5.225.000 EUR.  

Predmetom tejto časti Štúdie je analýza možných postupov verejného obstarávania pre realizáciu Projektu, 

ktorý najvhodnejšie zohľadní ciele Projektu identifikované v technickej a finančnej časti Štúdie. 

Hlavnými kritériami  pre posúdenie vhodnosti postupu verejného obstarávania sú: 

 dostatočná flexibilita reakcií na potreby zadávateľa a pružnosť pri prípadných zmenách Projektu;  

 dostatočne otvorený prístup k Projektu všetkým potenciálnym záujemcom; 

 čo najvyššia hodnota za peniaze pre zadávateľa a atraktivita pre súkromný sektor. 

7.1.2 Analýza postupov verejného obstarávania 

Zmluvné nastavenie Projektu odôvodňuje jeho označenie ako koncesie, ktorá je v slovenskom právnom 

poriadku primárne definovaná v ZVO, ktorý rozlišuje koncesiu na stavebné práce58 a koncesiu na služby59. 

Spoločným znakom koncesie na stavebné práce a koncesie na služby je znášanie tzv. prevádzkového rizika 

zo strany Koncesionára. Udelenie koncesie na stavebné práce alebo služby by malo zahŕňať aj prenesenie 

rizika prevádzky, teda rizika využívania týchto prác alebo služieb na Koncesionára (znášanie rizika dopytu, 

dostupnosti alebo oboch). Predpoklad, že Koncesionár nesie riziko prevádzky, je naplnený vtedy, ak za 

bežných prevádzkových podmienok nemá garantovanú úhradu investícií alebo nákladov, ktoré musí 

vynaložiť v súvislosti s plnením zmluvy. Časť rizika preneseného na Koncesionára musí zahŕňať skutočné 

vystavenie riziku výkyvov trhu a prípadná potenciálna strata Koncesionára nesmie byť iba minimálna alebo 

zanedbateľná. To však samo o sebe nevylučuje, aby koncesiami mohli byť oba základné druhy PPP 

projektov, teda projekty založené na dopyte a projekty založené na dostupnosti (koncesie a kvázikoncesie). 

Podobne aj judikatúra SD EÚ označuje prenos rizika a užívanie infraštruktúry spolu s možnosťou brania 

úžitkov ako hlavný znak koncesií a v prípade úplnej absencie prenosu rizika prevádzky infraštruktúry na 

poskytovateľa služieb musí byť daná transakcia posúdená ako zákazka na služby alebo zákazka na stavebné 

práce60. 

Pri zaradení konkrétneho projektu ako koncesie na služby alebo koncesie na stavebné práce, ZVO neurčuje 

rozlišovacie kritérium, ktoré by umožňovalo subsumovanie pod jednotlivé definície podľa § 4 ods. 1 a 2 

                                                             
57 § 7 ods. 1 písm. a) ZVO. 

58 § 4 ods. 1  ZVO. 

59 § 4 ods. 2  ZVO. 

60 Napríklad C-300/07 Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik proti AOK Rheinland/Hamburg, C-458/03 
Parking Brixen, C-382/05 EK proti Taliansko, C-437/07 EK proti Taliansko, C 206/08 EK proti Taliansko  
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ZVO. V komplexných PPP projektoch, ktoré v sebe obsahujú mnoho prvkov a obvykle pozostávajú zo 

stavebnej fázy, z prevádzky, údržby, môže byť zložité rozlíšiť koncesie na stavebné práce od koncesie na 

služby, keďže aj koncesie na stavebné práce v sebe zahŕňajú aspekt poskytovania služby. Rozhodujúcim 

rozlišovacím kritériom by malo byť posúdenie, ktorý prvok v danom projekte dominuje61. Je teda potrebné 

posúdiť podiel stavebných prác na predpokladanej hodnote zákazky, pričom v tejto hodnote je nevyhnutné 

vziať do úvahy celé trvanie zmluvy s Koncesionárom vrátane prevádzkovej fázy. Do predpokladanej hodnoty 

zákazky je potrebné zahrnúť všetky príjmy plynúce Koncesionárovi počas trvania zmluvy62. 

ZVO nerozlišuje postupy uzatvárania zmlúv na plnenie koncesií na stavebné práce a koncesií na služby. 

V súlade so zaužívanou praxou v EÚ a metodickými dokumentmi MF SR63 v prípade koncesie na stavebné 

práce alebo služby sa z hľadiska postupov verejného obstarávania upravených v ZVO javí ako najvhodnejší 

výber postupu súťažného dialógu. 

Cieľom súťažného dialógu je nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb verejného 

obstarávateľa. Ponuky sa vyhodnocujú len na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. 

Súťažný dialóg môže verejný obstarávateľ použiť, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajúce 

aspoň jednu z podmienok uvedených v § 70 ZVO: 

 ich súčasťou je návrh riešenia alebo inovačné riešenie, 

 v dôsledku osobitných okolností, ktoré sa týkajú povahy alebo zložitosti predmetu zákazky, 

právnych alebo finančných podmienok zákazky alebo rizík s nimi spojených, nemožno zadať 

zákazku bez uskutočnenia rokovania. 

Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov o dialóg, a to najmenej na troch tak, aby umožnil 

hospodársku súťaž. Počas dialógu môže verejný partner s vybranými uchádzačmi prerokovať všetky 

hľadiská projektu, pričom tiež môže znižovať počet riešení. V prípade ak nebol dosiahnutý určený 

minimálny počet záujemcov, verejný obstarávateľ môže vyzvať na predloženie ponuky aj nižší počet 

záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti.  

Súťažný dialóg môže verejný partner použiť v prípade obzvlášť zložitých projektov, ak nemožno použiť 

verejnú súťaž alebo užšiu súťaž. Obzvlášť zložitou zákazkou sa rozumie zákazka, pri ktorej zadávaní verejný 

obstarávateľ nie je objektívne schopný  

 definovať technické požiadavky, ktoré by spĺňali jeho potreby a ciele; alebo  

 špecifikovať právne alebo finančné podmienky projektu.  

Priebeh samotného verejného obstarávania (postupom súťažného dialógu): 

                                                             
61 Čl. 20 Smernice 2014/23/EÚ, § 31  ZVO. 

62 § 6 ods. 12 ZVO. 

63 Viď napríklad metodické dokumenty MF SR k PPP- Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného 
sektora (Public sector comparator), schválené uznesením vlády SR č. 500/2009, ktorý uvádza: „Súťažný dialóg bude všeobecne 
vhodným postupom výberu súkromného partnera u zložitých projektov, u ktorých si obstarávateľ nie je istý tým, či je sám 
schopný všetky parametre projektu nastaviť spôsobom, ktorý predstavuje najlepšie možné riešenie a je presvedčený, že spätná 
väzba od uchádzačov by pre neho v tomto smere predstavovala významnú pridanú hodnotu.“ 
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Súťažný dialóg sa skladá z niekoľkých častí:  

 oznámenie, 

 predkladanie žiadosti o účasť - dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti (tzv. 

kvalifikácia),  

 predloženie informatívneho dokumentu verejným obstarávateľom, výzva k účasti na súťažnom 

dialógu, 

 dialóg, ktorý by mal viesť k špecifikácii opisu projektu, právnych a/alebo finančných podmienok 

projektu s tým, že môže byť rozdelený do niekoľkých kôl,  

 predkladanie ponúk, 

 vyhodnotenie ponúk, 

 výber súkromného partnera. 

V samotnom procese verejného obstarávania je možné podmienky výberu súkromného partnera rozdeliť do 

troch skupín: 

1. podmienky účasti,  

2. kritériá na výber uchádzačov v priebehu dialógu, 

3. kritériá na vyhodnotenie ponúk.  

Ad 1) Podmienky účasti sa môžu týkať  

 osobného postavenia,  

 finančného alebo ekonomického postavenia,  

 technickej alebo odbornej spôsobilosti.  

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú upravené v ZVO bez možnosti zmeny alebo úpravy 

zo strany zadávateľa. Slúžia najmä na elimináciu záujemcov, ktorí sa dopúšťajú závažných porušení 

právnych predpisov v rôznych oblastiach týkajúcich sa podnikateľskej činnosti, napríklad či záujemca 

(alebo štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu) nebol právoplatne odsúdený za určité trestné činy, nebol 

na neho vyhlásený konkurz, nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 

poistenie a nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Každý člen 

skupiny dodávateľov preukazuje tieto podmienky účasti sám za seba. 

V prípade podmienok účasti týkajúcich sa finančného alebo ekonomického postavenia môžu byť 

záujemcami predložené napríklad vyjadrenia bánk, súvahy, výkazy ziskov a strát za posledné tri roky, alebo 

obraty záujemcu za posledné tri roky.  

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti môže byť preukázané 

napríklad zoznamom poskytnutých relevantných služieb za predchádzajúce tri roky, zoznamom stavebných 

prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov a kvalifikáciou riadiacich zamestnancov.  Podmienky 

účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti je vhodné nastaviť s ohľadom na konkrétny 

projekt. V rámci tejto podmienky účasti obstarávateľ vyhodnotí referencie od verejných obstarávateľov 

a obstarávateľov v SR a v prípade ostatných dodávateľov potvrdenia odberateľov, prípadne vyhlásenia 

záujemcov.  

V prípade skupiny dodávateľov sa podmienky účasti týkajúce finančného a ekonomického postavenia alebo 

technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazujú spoločne, teda postačuje ak každú podmienku účasti 

splní aspoň jeden člen skupiny dodávateľov. Na preukázanie splnenia podmienok účasti v rámci finančného 

a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti môžu byť využité aj kapacity inej 
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osoby, a to bez ohľadu na jej vzťah k záujemcovi. Takáto tretia osoba musí ale spĺňať požiadavky na osobné 

postavenie a je potrebné predložiť aj písomnú zmluvu s touto osobou.  

Ad 2) Kritériá na výber uchádzačov sa zverejňujú v oznámení alebo informatívnom dokumente. Znižovanie 

počtu riešení je fakultatívnym štádiom súťažného dialógu, ktorý je vhodné využiť ak je predpoklad, že príliš 

mnoho uchádzačov zníži efektívnosť dialógu. Kritériá v súlade so ZVO musia byť určené a uplatňované 

transparentne. Na uplatnenie tohto postupu by mal byť počet uchádzačov minimálne taký, aby aj po 

poslednom štádiu dialógu zostal vo verejnom obstarávaní aspoň zákonom uvedený počet, ktorý je 

predpokladom účinnej hospodárskej súťaže.  

Ad 3) Ponuky sa v rámci súťažného dialógu vyhodnocujú iba na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. 

Verejný obstarávateľ je povinný určiť jednotlivé kritériá v súlade so ZVO ako napríklad kvalita, cena, 

technické vyhotovenie, prevádzkové náklady, efektívnosť vynaložených nákladov a lehota výstavby. 

Kritériom by preto mohla byť napríklad aj minimálna platba za dostupnosť Koncesionárovi. 

7.2 Stanovenie indikatívneho harmonogramu Projektu  
Časový harmonogram Projektu bol zostavený na základe predpokladov na ukončenie potrebných 

prípravných prác pre územné rozhodnutia, ktoré budú tvoriť základ verejného obstarávania na 

Koncesionára. 

Obrázok 4: Predpokladaný časový harmonogram prípravy a realizácie Projektu 
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7.3 Požiadavky na organizačné zabezpečenie projektu zo strany 
Zadávateľa 

Predmetom tejto kapitoly je prehľad očakávaných finančných a personálnych nárokov, ktoré vzniknú 

v súvislosti s prípravou verejného obstarávania Projektu. 

7.3.1 Predpokladané výdavky na prípravu verejného obstarávania 
Projektu 

Príprava verejného obstarávania Projektu na strane Zadávateľa bude zaistená v spolupráci: 

 riadiacich a výkonných zložiek ľudských zdrojov Projektu Zadávateľa (Riadiaci výbor, Projektový 

manažér, Realizačný tím) 

 poradenského tímu (finančné poradenstvo, právne poradenstvo a technické poradenstvo). 

Predpokladané výdavky na prípravu verejného obstarávania projektu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 71: Predpokladané výdavky na prípravu verejného obstarávania Projektu 

 tis. EUR (bez DPH) 

Výdavky Zadávateľa na poradcu 600 – 800 

Prípadné ďalšie náklady súvisiace s prípravou verejného obstarávania 20 

Spolu 620 - 820 

Zdroj: Analýza PwC 

7.3.2 Požiadavky na ľudské zdroje Zadávateľa v priebehu prípravy PPP 
projektu 

Štruktúra riadiacich a výkonných zložiek ľudských zdrojov v priebehu prípravy Projektu sa riadi 

metodickým dokumentom MF SR – Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu, ako je popísané 

v kapitole 2.5.3. 

V zmysle vyššie uvedeného metodického dokumentu je potrebné zabezpečiť, aby boli 

riadiace a výkonné zložky Zadávateľa ustanovené a mali odpovedajúce kompetencie a 

zodpovednosti za jednotlivé aktivity v rámci prípravy Projektu. 

7.3.3 Štúdia uskutočniteľnosti - súvisiace otázky  

Cieľom tejto podkapitoly je prehľad súvisiacich otázok, ktoré sa netýkajú priamo obsahu Štúdie, avšak s jej 

tvorbou, resp. jej následným využitím bezprostredne súvisia. Jedná sa o nasledujúce otázky: 

 Zverejňovanie štúdie uskutočniteľnosti 

 Schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti 

 Zmeny štúdie uskutočniteľnosti a verifikácie jej záverov 

Tieto otázky sú detailne upravené v metodickom dokumente PPP MF SR (Public sector comparator).  

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6678
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8. Zhrnutie štúdie uskutočniteľnosti  

8.1 Účel a rozsah Štúdie uskutočniteľnosti 
GR ZVJS v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 722 z 18. decembra 2013 k Plánu práce vlády Slovenskej 

republiky na rok 2014 pripravilo „Štúdiu uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská 

Sobota – Sabová  formou verejno-súkromného partnerstva“. Vzhľadom na aktualizáciu metodických 

dokumentov MF SR k príprave a realizácii projektov verejno-súkromného partnerstva, najmä Obsah a 

požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora (Public sector comparator) vznikla 

potreba aktualizovať štúdiu uskutočniteľnosti výstavby tohto väzenského zariadenia. Zároveň bolo v rámci 

aktualizácie posúdené riešenie vybudovania detenčného ústavu v rámci projektu výstavby väzenského 

zariadenia. 

Táto Štúdia bola vytvorená ako jeden z podkladov pre objektívne rozhodovanie GR ZVJS a MS SR o tom, či 

je vhodné realizovať projekt výstavby a prevádzkovanie väzenského zariadenia Rimavská Sobota - Sabová 

formou verejno-súkromného partnerstva. 

Štúdia sa zameriava na nasledujúce kľúčové oblasti: 

 strategický rámec realizácie Projektu;  

 analýzu variantov riešenia; 

 cost-benefit analýza 

 právnu a technickú analýzu uskutočniteľnosti Projektu; 

 základný návrh činností, ktoré je možné alokovať na súkromný sektor; 

 analýza rizík; 

 zhodnotenie možností verejného obstarávania; 

 indikatívny harmonogram Projektu; 

 kvantitatívne a kvalitatívne zhodnotenie, či Projekt prináša hodnotu za peniaze; 

 zhodnotenie dopadov realizácie Projektu na verejný rozpočet. 

8.2 Strategický kontext 
Strategickou prioritou MS SR a ZVJS je rozšírenie kapacity určenej pre VTOS v minimálnom stupni 

stráženia, strednom stupni stráženia, a aj v maximálnom stupni stráženia zároveň so zachovaním VTOS aj 

na otvorenom oddelení. 

Medzi priority súčasnej vlády v oblasti trestnej politiky a väzenstva patrí aj zriadenie detenčného ústavu ako 

špeciálneho zariadenia pre zabezpečenie starostlivosti o duševne chorých klientov. 

Tieto strategické priority vyplývajú z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 13. apríla 

2016 a z Aktualizovanej koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 schválenej 

uznesením vlády Slovenskej republiky č. 392  zo dňa 10. júla 2013, v ktorej sú identifikované nasledujúce 

kľúčové problémy v oblasti zabezpečenia primeraných podmienok výkonu väzby a VTOS: 

• dlhodobo nepriaznivý vývoj počtu väznených osôb, 

• prekračovanie ubytovacích kapacít, 

• nepriaznivý technický stav, veková štruktúra objektov, 

• investičný dlh a nedostatočné financovanie potrieb väzenstva. 
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Zámer riešenia týchto akútnych problémov vo väzeniach je aj predmetom Plánu práce vlády Slovenskej 

republiky na rok 2014, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 722 zo dňa 18. decembra 2013. 

Potvrdzuje to aj Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Aktualizovanej koncepcie väzenstva Slovenskej 

republiky na roky 2011 až 2020 za rok 2016 a návrh na zrevidovanie dlhodobých cieľov s časovým 

horizontom plnenia v rokoch 2017 až 2020, ktorá bola prerokovaná 15. marca 2017 vládou Slovenskej 

republiky. 

8.3 Základný popis Projektu 
Analyzované riešenie Projektu spočíva v rekonštrukcii vybraných existujúcich objektov a výstavbe nového 

väzenského zariadenia v súčasnom areáli Otvoreného oddelenia Sabová - Ústavu na výkon trestu odňatia 

slobody Želiezovce. Tento areál sa rozprestiera cca 1,5 km juhovýchodne od okraja mesta Rimavská Sobota. 

Súčasťou existujúceho väzenského zariadenia je aj dislokované pracovisko bitúnka, ktoré je situované 

severozápadne od hlavného areálu smerom do centra Rimavskej Soboty vo vzdialenosti cca 500 m.  

Areál väzenského zariadenia by mal umožniť odsúdeným ich zamestnávanie, zaistiť stravovanie 

odsúdených, zaistiť individuálne samoobslužné činnosti odsúdených, zaistiť priestory pre kultúrne 

programy a záujmovú činnosť a vybudovanie vychádzkových dvorov pre odsúdených. 

8.4 Predmet Projektu 
Vo variante PPP je predmetom Projektu projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzkovanie a údržba 

nového väzenského zariadenia v súčasnom areáli Otvoreného oddelenia Sabová - Ústavu na výkon trestu 

odňatia slobody Želiezovce. Väzenské zariadenie bude určené pre VTOS v minimálnom stupni stráženia, 

strednom stupni stráženia, a aj v maximálnom stupni stáženia zároveň so zachovaním VTOS aj na 

otvorenom oddelení. 

Koncesná zmluva bude vyžadovať, aby po uplynutí 20 rokov prevádzky bola infraštruktúra Projektu a 

budovy väzenského zariadenia vrátené späť k prevádzke verejnému sektoru v kvalite, pri ktorej nebudú 

vyžadované nadmerné výdavky na obnovu a údržbu. Vlastníkom infraštruktúry bude po celú dobu výstavby 

a prevádzky Slovenská republika. 

8.5 Očakávané ciele a prínosy Projektu 
Základné ciele Projektu sú nasledujúce 

Cieľ Popis 

Plánovaná kapacita 

Ubytovacia kapacita ústavu je plánovaná na 832 miest 

VTOS v členení 720 miest pre štandardný VTOS + 36 

miest ako otvorené oddelenie + 76 miest ako 

špecializované oddiely.  

Energetická hospodárnosť objektov 

Budovy s takmer nulovou spotrebou energie (vyplýva zo 

Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ 

z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov) 

Plošná výmera 
4 m2 na jednu väznenú osobu  
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Cieľ Popis 

Zamestnávanie odsúdených 

Vytvorenie pracovných miest pre min. 60% 

práceschopných odsúdených z celkovej kapacity 

väzenského zariadenia 

Dostupnosť a kvalita 

Dosiahnutie maximálnej dostupnosti vybudovanej 

infraštruktúry a dodržovanie stanovených štandardov 

kvality počas celej doby prevádzky 

Zdroj: Analýza PwC 

8.6 Zhrnutie technickej analýzy 
Na základe technického zhodnotenia dostupných informácií bol vypracovaný nasledujúci odhad 

investičných nákladov Projektu:  

Investičné náklady 

(v mil. EUR) 

Konvenčný model PPP model 

(5% CAPEX value 

engineering) 

PPP model 

(10% CAPEX value 

engineering) 

Stavebné objekty 37,1 35,3 33,4 

Inžinierske stavebné objekty 2 1,9 1,8 

Prevádzkové súbory 10,1 9,6 9,1 

Doplnkové náklady 3,6 3,4 3,2 

Vedľajšie rozpočtové náklady 1,8 1,7 1,6 

Interiér budov a vnútorné vybavenie 0,9 0,9 0,8 

Celkom 55,4 52,7 49,9 

Zdroj:  Overovacia štúdia spracovaná pre GR ZVJS, analýza Poradcu 

8.7 Zhrnutie právnej analýzy 
Účelom právnej analýzy uskutočniteľnosti je preskúmanie aspektov Projektu súvisiacich najmä 

s nasledujúcimi oblasťami: 

 Zmluvným nastavením majetkovoprávnych vzťahov a zákonnými predpokladmi pre nakladanie s 
majetkom štátu;  

 Revíziou existujúcich majetkovoprávnych vzťahov; 

 Stavebno-právnymi aspektmi; 

 Právnymi aspektmi prevádzky väzenského zariadenia súkromným subjektom; 

 Štátnou pomocou; a 

 Problematikou prechodu práv z pracovnoprávnych vzťahov. 
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Problematika zmluvného nastavenia majetkovoprávnych vzťahov a zákonných predpokladov pre 

nakladanie s majetkom štátu je determinovaná najmä osobitnou zákonnou úpravou obsiahnutou v zákone 

o správe majetku štátu a a v ZoZVJS upravujúcom postavenie ZVJS. 

S poukázaním na túto zvláštnu právnu úpravu sa ako najvhodnejší zmluvný model vo vzťahu k nakladaniu 

s majetkom štátu pri realizácii Projektu javí výstavba areálu ÚVTOS do vlastníctva štátu (a správy ústavu), 

pričom Koncesionárovi bude udelené právo užívania tohto majetku na základe Koncesnej zmluvy. Táto 

forma Projektu sa javí ako najbezpečnejšia pre zadávateľa aj s ohľadom na možné riziká úpadku 

Koncesionára v priebehu trvania Koncesnej zmluvy. 

Vo vzťahu k majetkovoprávnym vzťahom k nehnuteľnostiam v areáli ústavu, v ktorom ma dôjsť k realizácii 

Projektu bolo zistené, že takmer všetky relevantné pozemky sa nachádzajú vo vlastníctve štátu a v správe 

ústavu, pričom v rámci analýzy boli identifikované konkrétne pozemky, ku ktorým bude nevyhnutné 

v prípade realizácie Projektu vysporiadať vlastnícke práva. 

Analýzou dlhodobých zmluvných vzťahov k majetku v správe ústavu bola zistená existencia niekoľkých 

nájomných zmlúv k bytovým jednotkám používaným ako služobné byty. U týchto nájomných zmlúv sa 

predpokladá ich ukončenie buď uplynutím doby pred samotnou realizáciou Projektu, alebo je možné ich 

ukončenie výpoveďou v dostatočnom predstihu pred predmetnou realizáciou. Podobný postup sa uplatní 

aj v súvislosti s nájmom nebytových priestorov, v ktorých je prevádzkovaná predajňa, kde je uzavretá 

zmluva na dobu určitú do konca roku 2021. 

V súvislosti so stavebno-právnymi aspektmi bolo zistené, že realizácia Projektu by nemala byť v rozpore 

s územným plánom mesta Rimavská Sobota, pričom ale dosiaľ nebolo vydané územné rozhodnutie ani 

stavebné povolenie vo vzťahu k výstavbe objektov Projektu. V súčasnosti existuje platné stavebné povolenie 

vo vzťahu k čistiarni odpadových vôd, a to do roku 2018. V prípade vojenského brodu identifikovaného 

v areáli ústavu bude nutné v prípade jeho presunutia získať súhlas ozbrojených síl SR, v ktorých správe sa 

tento typ objektov nachádza a súčasne súhlasy príslušných úradov na úseku životného prostredia. 

Z analýzy činností vykonávaných v rámci zabezpečovania výkonu trestu odňatia slobody vyplynuli okruhy 

činností, ktoré by teoreticky mohli byť zverené súkromnému partnerovi. Máme za to, že súkromnému 

partnerovi nebudú môcť byť zverené činnosti v súvislosti s ktorými bude dochádzať k zásahu do ústavných 

práv odsúdených.  

Pri absencii zákonného splnomocňovacieho ustanovenia, ktoré by umožňovalo preniesť časť úloh ZVJS na 

súkromný subjekt je však otázne, či činnosti, ktoré nezasahujú do základných práv a slobôd odsúdených 

a súčasne sú zverené ZVJS zákonom, môžu byť prenesené na súkromný subjekt. Vhodnou legislatívnou 

zmenou by však bolo možné tieto obmedzenia eliminovať, čo by umožňovalo flexibilnejšie vymedzenie 

jednotlivých činností a ich prenesenie na súkromný subjekt. 

Ďalšou analyzovanou oblasťou v rámci právnej analýzy uskutočniteľnosti bola možná zakázaná štátna 

pomoc, pričom boli stanovené základné mantinely pre financovanie Projektu z verejných rozpočtov tak, aby 

nedochádzalo k poskytovaniu nepovolenej štátnej pomoci súkromnému partnerovi. 

V prípade analýzy možného prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov bolo zistené, že za 

splnenia stanovených podmienok pravdepodobne v rámci realizácie Projektu dôjde k prechodu práv 

a povinností z pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami ZVJS zo ZVJS na súkromného partnera ako 

nového zamestnávateľa. V súvislosti s týmto prechodom boli identifikované riziká a potrebné kroky 

z hľadiska pracovného práva, ktoré bude potrebné zrealizovať pred prevodom činností v súvislosti so 

zabezpečovaním VTOS na súkromného partnera. 



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou 
verejno – súkromného partnerstva 

208 

8.8 Predpokladané rozdelenie kompetencií 

Vykonávaná činnosť Verejný sektor – VS Súkromný partner 

Činnosti v rámci dozoru a dohľadu pri výkone trestu 

Priamy (osobný) dozor nad odsúdenými a stráženie 
vrátane bezprostredného prenasledovania osôb na úteku   

Ozbrojená ochrana objektov   

Preventívno-bezpečnostná služby   

Príjem a prepúšťanie odsúdených   

Kontrola a organizácia návštev  

Transport odsúdených (služobne) – vedenie motorového 
vozidla  

Transport odsúdených (do zamestnania) – vedenie 
motorového vozidla   

Transport odsúdených– dozor nad odsúdenými   

Externý monitoring (kontrola pomocou kamerových 
systémov) – odsúdených  

Externý monitoring (kontrola pomocou kamerových 
systémov) – ostatných priestorov  

Nákup zbraní / streliva  

Správa (vedenie skladu a skladovej evidencie) zbraní 
a streliva ZVJS   

Vedenie evidencie osôb vo výkone trestu odňatia slobody   

Príjem pošty a balíkov   

Kontrola pošty a balíkov   

Správa psinca (údržba objektov, krmivo)   

Starostlivosť o psy (výcvik, veterinárna starostlivosť )   

Správa a údržba objektov a vybavenie väzenského zariadenia / prevádzka väzenského zariadenia 

Manažment väzenského zariadenia – riaditeľ väzenského 
zariadenia a manažment činností zaisťovaných verejným 
sektorom 

 

Kontrola nákladov verejného sektoru (predovšetkým 
mzdy VS) a kvality dodávaných služieb súkromného 
partnera 

 

Manažment väzenského zariadenia – činnosti 
Koncesionára  

Interná kontrola kvality a nákladov súkromného 
partnera  

Výstavba, modernizácia, rekonštrukcia, opravy, údržba a 
upratovanie budov a pozemkov  

Príprava a budovanie zabezpečenia ústavu – Integrovaný 
bezpečnostný systém – IBS (objektu)  

Prevádzka zabezpečenia väzenského zariadenia – 
Integrovaný bezpečnostný systém – IBS (objektu)  
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Vykonávaná činnosť Verejný sektor – VS Súkromný partner 

Príprava a budovanie informačného systému  

Prevádzka, správa a údržba informačného systému  

Starostlivosť o hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok, 
servisné služby, revízna činnosť, dodržovanie 
bezpečnostných, požiarnych a hygienických predpisov 

 

Nákup rôzneho materiálu/tovaru  (prednostne z výroby 
ZVJS)  

Nákup ošatenia pre väznené osoby a civilných 
zamestnancov (prednostne z výroby ZVJS)  

Nákup ošatenia pre príslušníkov ZVJS /služobné 
rovnošaty  

Činnosť výstrojného skladu - logistika, skladovanie, 
údržba, výdaj a evidencia  

Prevádzka skladov, nadobudnutie majetku, skladová 
evidencia, vyraďovanie majetku, inventarizácia majetku  

Riadna údržba všetkých objektov väzenského zariadenia 
s využitím pracovných čiat odsúdených a celková činnosť 
s tým spojená - (v súčinnosti súkromného a verejného 
sektoru) 

 

Príprava stravy; nákup potravín, prevádzka kuchyne  

Zaistenie / výdaj oblečenia (väzenský úbor)  

Zaistenie / výdaj oblečenia (civilný odev)  

Správa a zásobovanie predajne vo väzenskom zariadení – 
(predajňa pre odsúdených a predajňa pre príslušníkov 
a zamestnancov ZVJS) 

 

Ukladanie peňazí odsúdených na účet väzenského 
zariadenia  

Úschova osobných vecí odsúdených a starostlivosť o tieto 
veci  

Ubytovanie príslušníkov a zamestnancov ZVJS – bežné 

ubytovne, tranzitné ubytovne, bytové jednotky, evidencia 

ubytovaných, poplatky za ubytovanie, upratovanie, 

údržba ubytovní a bytových jednotiek 

 

Starostlivosť o športové, kultúrne a iné vyžitie 
príslušníkov a zamestnancov ZVJS (v súčinnosti 
s verejným sektorom) 

 

Nákup vozidiel, servis a ďalšia starostlivosť o vozidlá 
(STK, emisná kontrola) Bežná starostlivosť o vozidlá  

Rozširovanie a správa výrobných priestorov, 
obstarávanie a údržba výrobných technologických 
zariadení a strojov a ostatné činnosti spojené s výrobnou 
činnosťou 

 

Zaobchádzanie s odsúdenými 

Tvorba denného režimu odsúdených  

Zabezpečenie vzdelávania odsúdených  



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou 
verejno – súkromného partnerstva 

210 

Vykonávaná činnosť Verejný sektor – VS Súkromný partner 

Zabezpečenie rekvalifikácie odsúdených  

Zabezpečenie materiálneho vybavenia pre vzdelávanie 
a rekvalifikáciu odsúdených  

Prevádzka knižnice  

Predaj a distribúcia objednanej periodickej tlače a kníh  

Nákup potrieb na vzdelávanie  a záujmovú činnosť 
odsúdených vrátane nákupu kníh na prevádzku knižnice.  

Poskytovanie duchovných služieb  

Zdravotná starostlivosť 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti odsúdeným  

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti príslušníkom a 
zamestnancom ZVJS  

Zabezpečenie materiálneho vybavenia ambulancií  

Práca odsúdených  

Zaraďovanie do práce  

Zabezpečenie pracovných príležitostí  

Toto predpokladané rozdelenie kompetencií bude v priebehu prípravy zmluvnej dokumentácie ďalej 
upresňované. 

8.9 Predpokladané rozdelenie rizík Projektu 

Predpokladané rozdelenie rizík zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

Kategória rizika 
Alokácia rizika 

Verejný sektor Súkromný sektor Spoločné 

Projektovanie (dizajn)    

Územné rozhodnutie    

Stavebné a iné povolenia    

Výstavba    

Prevádzkové riziká súkromného partnera    

Prevádzkové riziká Zadávateľa    

Dopyt po väzenských kapacitách    

Vytvorenie pracovných miest pre min 60% 
práceschopných odsúdených z celkovej kapacity 
väzenského zariadenia 

   

Stráženie, dozor, dohľad a zaobchádzanie 
s odsúdenými 

   

Zmena požiadaviek Zadávateľa    

Financovanie    

Daňové zmeny – diskriminačné    
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Daňové zmeny – nediskriminačné    

Cenová úroveň v SR v priebehu výstavby    

Regulácia – diskriminačná    

Legislatívne zmeny    

Vyššia moc64    

8.10 Analýza daňových aspektov Projektu 
Analýza daňových aspektov Projektu v prípade jeho realizácie formou PPP vychádza z predpokladu, že 

počas celej doby výstavby a prevádzky zostane vlastníkom všetkých aktív štát. Daňová analýza je zameraná 

na: 

 Daň z pridanej hodnoty (DPH) 

 Miestne dane a poplatky 

 Daň z príjmov. 

DPH 

Z hľadiska DPH možno Projekt formálne rozdeliť na tri etapy, t.j. obdobie výstavby, odovzdanie stavby do 

užívania a obdobie prevádzkovania. 

Obdobie výstavby 

Koncesionár bude v období výstavby prijímať faktúry od dodávateľov. Pokiaľ tieto faktúry sú za prijaté 

subdodávateľské stavebné práce/dodanie stavby podľa sekcie F65 od iných platiteľov DPH, uplatní sa 

prenos daňovej povinnosti na Koncesionára a osobou povinnou platiť daň je Koncesionár. Koncesionár 

zároveň bude mať nárok na odpočet príslušnej DPH prostredníctvom DPH daňového priznania. Uplatnenie 

prenosu daňovej povinnosti bude mať pozitívny vplyv na cash-flow Koncesionára. 

Ak Koncesionár bude prijímať faktúry od dodávateľov, ktorí nie sú DPH platiteľmi, prípadne faktúry za 

iné práce ako uvedené vyššie, tieto faktúry bude prijímať  vrátane DPH.  Koncesionár si bude vstupnú DPH 

odpočítavať prostredníctvom daňového priznania k DPH. Keďže odpočet DPH bude Koncesionár 

uplatňovať priebežne mesačne, časový nesúlad vyplývajúci z mechanizmu DPH bude preklenutý 

prevádzkovým financovaním. 

Odovzdanie stavby do užívania 

Koncesionárovi vznikne povinnosť odviesť DPH z hodnoty odovzdanej časti stavby/diela dňom odovzdania 

stavby Zadávateľovi. Výška daňovej povinnosti („DPH pri odovzdaní stavby/diela“) by v tomto projekte 

predstavovala významnú položku. 

Táto daňová povinnosť na strane Koncesionára povedie k výraznému časovému nesúladu medzi 

jednorazovo odvedenou DPH pri odovzdaní do užívania a anuitným príjmom čiastok v rámci fakturácie 

                                                             
64 Alokácia rizika „Vyššia moc“ medzi súkromný a verejný sektor bude predmetom vyjednávania v rámci súťažného dialógu. V praxi 
je obvyklé, že toto riziko je buď zdieľané, alebo je alokované na verejný sektor. 

65 Sekcia F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. okróbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Rady (EHS) č. 3696/93 
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služieb a splácania počas nasledujúcich 20 rokov. Ak by táto skutočnosť nebola špecificky riešená v rámci 

platobného mechanizmu, fakturácia služieb by musela obsahovať finančné náklady súvisiace s 

prefinancovaním tohto časového nesúladu. Z tohto dôvodu je vo finančnom modeli použitý nižšie uvedený 

návrh riešenia problematiky DPH pri odovzdaní stavby, t.j. aby tento časový nesúlad nevznikol a nebolo 

nutné ho na strane Koncesionára prefinancovať a vyvolať tak finančné náklady vzťahujúce sa k 

prefinancovaniu DPH pri odovzdaní do užívania. 

Navrhuje sa, že Koncesionár vystaví Zadávateľovi faktúru (daňový doklad) vzťahujúcu sa na odovzdanú časť 

stavby, pretože dôjde k zdaniteľnému obchodu, z ktorého je Koncesionár povinný odviesť DPH.  Faktúra na 

dodanie bude obsahovať výšku základu dane a DPH pri odovzdaní do užívania prislúchajúcu odovzdanej 

časti stavby. Zadávateľ poukáže výlučne čiastku DPH pri odovzdaní stavby/diela priamo na osobný účet 

Koncesionára na príslušnom Daňovom úrade (tzn. čiastka základu dane nebude v tomto okamihu hradená 

Koncesionárovi, keďže jej úhrada je odložená na obdobie prevádzkovania). Pre tento účel Koncesionár 

predloží Zadávateľovi kópiu daňového priznania k DPH podaného na príslušnom Daňovom úrade 

a poskytne mu príslušné platobné inštrukcie vrátane informácie ohľadne splatnosti DPH. Z hľadiska 

rozpočtu Zadávateľa je nutné zabezpečiť, aby čiastka zodpovedajúca DPH pri odovzdaní do užívania bola 

k dispozícii na príslušný rok, v ktorom sa predmetné odovzdanie uskutoční.  

Tento návrh má z pohľadu rozpočtu verejného sektora pozitívny efekt, pretože: 

 fakturácia počas doby prevádzkovania nebude obsahovať finančné náklady súvisiace s preklenutím 

časového nesúladu DPH pri odovzdaní do užívania; a zároveň  

 za inak rovnakých podmienok sú finančné náklady súvisiace s preklenutím časového nesúladu DPH 

pri odovzdaní stavby pre verejný sektor nižšie ako pre Koncesionára. 

Nakoľko Zadávateľ nie je platiteľom DPH, avšak je len osobou registrovanou pre účely DPH podľa § 7 

zákona o DPH, nie je možné uplatniť pri odovzdaní stavby (alebo jej časti) Koncesionárom Zadávateľovi 

prenos daňovej povinnosti v súvislosti so stavebnými prácami/dodaním stavby. Ak by sa ale Zadávateľ 

z určitej činnosti stal registrovaným DPH platiteľom a Koncesionár je takisto DPH platiteľ, potom by sa 

prenos daňovej povinnosti v súvislosti so stavebnými prácami/dodaním stavby, ak spadne do sekcie F66, 

uplatnil a osobou povinnou platiť DPH do štátneho rozpočtu by bol Zadávateľ. Ako následok by DPH 

odvádzal prostredníctvom daňového priznania priamo Zadávateľ, a nie Koncesionár ako uvádzame vyššie. 

Ak prijaté plnenia nesúvisia s činnosťou, pre ktorú by bol Zadávateľ DPH platiteľom, Zadávateľ nemá nárok 

na odpočet príslušnej výšky DPH. V konečnom dôsledku by však táto skutočnosť nemala vplyv na finálnu 

výšku odvedenej DPH. 

Doba prevádzkovania 

V priebehu prevádzkovania bude Koncesionár pravidelne fakturovať: 

 Služby prevádzkovania a údržby stavby, ktoré predstavujú zdaniteľné plnenie, ktoré podlieha DPH. 

Koncesionár bude povinný uplatniť a odviesť DPH z hodnoty týchto služieb vzťahujúcich sa 

k prevádzkovým nákladom. 

                                                             
66 Sekcia F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. okróbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Rady (EHS) č. 3696/93 
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 Splátky hodnoty odovzdanej stavby. Keďže dodanie stavby podliehalo DPH jej odovzdaním 

Zadávateľovi, fakturácia jednotlivých (odložených) splátok po odovzdaní stavby nebude podliehať 

DPH. 

 Úrok z dôvodu poskytnutia úveru vo forme postupného splácania stavby. Poskytnutie úveru je 

oslobodené od DPH bez nároku na odpočet súvisiacej DPH na vstupe. Z tohto dôvodu vstupná DPH 

z tovarov a služieb, ktoré Koncesionár Zadávateľovi obstará v súvislosti s poskytnutím úveru, bude 

preňho neodpočítateľná67. 

Miestne dane a poplatky 

Stavba väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote bude predmetom dane z nehnuteľností. Výška dane 

z nehnuteľností bude závisieť od aktuálneho znenia Všeobecne záväzného nariadenia vydaného Rimavskou 

Sobotou. 

Daň z príjmov právnických osôb 

Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty bude Koncesionár vychádzať z výsledku hospodárenia 

vykázaného v súlade so Zákonom o účtovníctve. V prípade, že Koncesionár bude mať povinnosť vykazovať 

výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné 

výkazníctvo, pri zisťovaní základu dane bude vychádzať: 

 z výsledku hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo upraveného 

podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného MF SR (tzv. prevodový mostík), 

 z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva v zmysle 

Zákona o účtovníctve. 

Základnou podmienkou pre daňovú uznateľnosť nákladov je splnenie všeobecného testu daňovej 

uznateľnosti, t.j. náklady sú vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, preukázateľne 

vynaložené a zaúčtované v účtovníctve daňovníka. Zákon o dani z príjmov ďalej špecifikuje uznateľnosť 

niektorých vybraných nákladov pre daňové účely. 

Keďže vlastnícke právo počas výstavby aj prevádzky ostáva v rukách štátu, Koncesionár nebude náklady 

súvisiace s výstavbou uplatňovať vo forme daňových odpisov. Tieto náklady bude možné posúdiť ako 

daňovo uznateľné po splnení všeobecného testu daňovej uznateľnosti v súlade s účtovníctvom.  

8.11 Analýza účtovných aspektov Projektu 
Podľa požiadaviek § 17a Zákona o účtovníctve spoločnosť vystupujúca v roli Koncesionára bude po svojom 

vzniku zostavovať štatutárnu účtovnú závierku podľa Zákona o účtovníctve a Postupov účtovania. 

Predpokladáme, že po prvých dvoch účtovných obdobiach a ani následne Koncesionár nesplní veľkostné 

kritéria v § 17a odsek (2) a preto nebude počas svojej existencie zostavovať povinne štatutárnu účtovnú 

závierku podľa IFRS.  

                                                             
67 Pre vylúčenie pochybností, Koncesionár neposkytuje Zadávateľovi úver, čo by bolo v rozpore s ustanovením § 19 ods. 12  zákona č. 
523/2004 Z. z., podľa ktorého subjekt verejnej správy s výnimkou obce a vyššieho územného celku môže prijímať úvery alebo pôžičky 
len v súlade s týmto zákonom. 
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Účtovanie podľa slovenských Postupov účtovania 

Fáza výstavby a odovzdanie diela verejnému zadávateľovi  

Podľa § 30c, odsek (3) Postupov účtovania Koncesionár účtuje o vybudovaní diela ako o zákazkovej výrobe 

podľa § 30 Postupov účtovania. Zhotoviteľom požadované sumy za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe 

na základe vystavených faktúr sa účtujú na ťarchu účtu pohľadávok so súvzťažným zápisom v prospech 

výnosov zo zákazky. 

Fáza prevádzkovania, správy a zabezpečovania verejných služieb 

O peňažných nárokoch za poskytnuté služby prevádzky a údržby spojené s dielom sa účtuje ako o  

pohľadávke. Za vykonané služby vzniká koncesionárovi výnosoch z predaja služieb vo vecnej a časovej 

súvislosti s nákladmi na ich vykonanie počas obdobia od uvedenia diela do užívania do ukončenia koncesnej 

lehoty. V Koncesnej zmluve budú dohodnuté povinnosti Koncesionára spojené s údržbou a obnovou 

infraštruktúry a tiež jej uvedenia do kvalitatívne určeného stavu pred ukončením koncesnej lehoty (tzv. 

handback phase). V tejto súvislosti sa ku každému súvahovému dňu posudzuje odhadovaná výška výdavkov 

potrebných na splnenie týchto povinností a účtuje sa o tvorbe rezervy v súlade s § 19 Postupov účtovania. 

8.12 Vplyv projektu na schodok/prebytok rozpočtu verejnej 
správy a dlh verejnej správy 

Klasifikácia PPP projektu v národných účtoch sa riadi Európskym systémom národných a regionálnych 

účtov spoločenstva 2010 (ESA 2010). Tieto pravidlá sú interpretované v Manuáli o vládnom deficite a dlhu 

ESA 2010. 

Z týchto pravidiel vyplýva, že aktíva zahrnuté v PPP projekte nie sú klasifikované ako aktíva vládneho 

sektoru, pokiaľ sú splnené obe nasledujúce nutné podmienky: 

 súkromný sektor nesie riziko výstavby a 

 súkromný sektor nesie aspoň jedno z rizík dostupnosti alebo riziko dopytu. 

Pri posúdení, či aktíva projektu nebudú zahrnuté do rozpočtového salda a dlhu vládneho sektoru, je pre 

Eurostat rozhodujúce, či existuje dostatočná evidencia o prenesení väčšiny rizík a prínosov vyplývajúcich z 

projektu na Koncesionára. Prenesenie rizík pritom znamená, že strana nesie väčšinu či väčší podiel týchto 

rizík v danej kategórii. 

Implikácie pre Projekt 

V prípade, že by cieľom Zadávateľa bolo, aby Projekt nebol klasifikovaný v bilancii vládneho sektoru, musel 

by byť koncipovaný podľa nasledujúcich základných princípov:  

 Riziko výstavby a dostupnosti ponesie Koncesionár 

 Ustanovenia týkajúce sa predčasného ukončenia Koncesnej zmluvy budú koncipované tak, aby 

vyhoveli požiadavkám na mimobilančnú klasifikáciu (napríklad v prípade predčasného ukončenia 

z dôvodu na strane Koncesionára počas prevádzkovej fázy by výška kompenzácie nemala prekročiť 

výšku trhovej hodnoty aktíva v okamihu predčasného ukončenia zmluvy s prihliadnutím k 

potrebným nákladom na uvedenie aktíva do riadneho stavu podľa odhadu nezávislých expertov) 
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 Inštitúty garancií alebo kofinancovania z vládnych zdrojov (napríklad vo forme kapitálového 

transferu – viď kapitola 4.5.3 či garancie úveru CEB - viď kapitola 5.4.1) a ani poskytnutie zaistenej 

kompenzácie, ktoré by znamenali klasifikáciu projektu v bilancii vlády, nebudú uplatnené. 

V prípade poskytnutia podporných nástrojov zo strany vládneho sektoru vo výške 50% potrieb 

financovania investičných nákladov (vrátane DPH) by projekt bol automaticky klasifikovaný 

v bilancii sektoru vládnych inštitúcií. Kompenzácia DPH pri odovzdaní do užívania (viď kapitola 

4.4.1.1), ktorá je z pohľadu ESA2010 považovaná za podporný nástroj zo strany vládneho sektoru, 

odpovedá cca 16,67% investičných nákladov vrátane DPH. V prípade použitia garancie úveru alebo 

kapitálového transferu by pre zachovanie možnosti mimobilančnej klasifikácie podľa ESA2010 

mala výška takej podpory byť menej než 33,34% potrieb financovania investičných nákladov 

vrátane DPH. Po prepočte na čiastky bez DPH by výška takej podpory mala byť menej než 40% 

potrieb financovania investičných nákladov bez DPH. 

8.13 Testovanie trhu 

Za účelom zistenia záujmu trhu o realizáciu Projektu a potvrdenie vybraných vstupných parametrov 

Projektu sme formou dotazníkového výskumu oslovili reprezentatívnu vzorku 23 potenciálnych uchádzačov 

a financujúcich inštitúcií. Pre účely prezentácie základných informácií o Projekte sme respondentom zaslali 

tzv. Predbežné informačné memorandum. Celková miera účasti na testovaní trhu dosiahla 35 % (pomer 

počtu vrátených dotazníkov a oslovených subjektov). 

Väčšina respondentov považuje Projekt za atraktívny a s vysokou prioritou. Za najpravdepodobnejšiu formu 

financovania Projektu respondenti považujú použitie dlhodobého bankového úveru. Z odpovedí 

respondentov ďalej vyplynulo, že predpokladaná alokácia rizík aj základné princípy platobného 

mechanizmu Projektu sú z pohľadu trhu akceptovateľné a takto je možné ich premietnuť do návrhu 

zmluvnej dokumentácie Projektu. Uvažovaný harmonogram je podľa respondentov dosiahnuteľný. 

Z odpovedí respondentov vyplynul záujem o účasť vo verejnom obstarávaní Projektu a možno tak 

predpokladať dostatočne širokú súťaž medzi uchádzačmi. 

8.14 Identifikácia rizík Projektu a ich ocenenie 
Infraštruktúrne projekty, medzi ktoré je možné zaradiť aj výstavbu a prevádzku väzenského zariadenia, sú 

a môžu byť vystavované rôznym nepriaznivým okolnostiam (rizikám), ktoré môžu ovplyvniť ich priebeh. 

Dôležitým aspektom realizácie infraštruktúrnych projektov je preto posúdenie rizík, ktoré na projekt 

vplývajú v jeho jednotlivých etapách a vyhodnotenie dopadov týchto rizík. Vzhľadom na to, že realizácia 

Projektu modelom PPP umožňuje prenos významnej časti rizík na súkromného partnera, zvyšuje sa 

atraktívnosť tejto formy realizácie Projektu s dopadom na jeho hodnotu za peniaze.  

Pre správne vyhodnotenie výhodnosti realizácie Projektu je preto pre oba modely v zmysle metodiky PPP 

MF SR a Prístupu k riadeniu rizík v PPP projektoch publikovanému MF SR potrebné riziká Projektu 

identifikovať, oceniť, alokovať na správnu stranu a vymedziť spôsob alebo možnosti ich ošetrenia. 

Identifikácia rizík 

V súlade s metodikou MF SR Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch sme v prvom kroku s ohľadom na 

špecifiká výstavby a prevádzky väzenských zariadení analyzovali  základné rozdelenie zodpovedností, tzn. 

ktoré činnosti pri výstavbe a prevádzke týchto zariadení môže podľa právneho poriadku SR vykonávať 

súkromný sektor a ktoré nie. 

Alokácia rizík 
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Identifikované riziká Projektu sme potom alokovali medzi súkromného a verejného partnera s ohľadom na 

vyššie popísané princípy efektívneho riadenia rizík a predpokladu vynaloženia nižších nákladov na zníženie 

ich dopadov. V tabuľke nižšie uvádzame výber najvýznamnejších identifikovaných rizík Projektu.  

 

Výber významných rizík Projektu a ich alokácia 

Názov rizika 
Alokácia rizika 

Koncesionár Zadávateľ 
Riziko nezískania potrebných povolení (EIA, územné 
rozhodnutie) 

  

Riziko nezískania stavebného povolenie, kolaudácie, atď.  

Získanie nových, dodatočne potrebných povolení pre umožnenie 
zmluvne prípustných zmien v projekte 

 

Oneskorenie pri zadávaní potrebných verejných zákaziek 
súvisiacich s projektom 

 

Stanovenie nákladov a harmonogramu výstavby   
Nedodržanie predpisov a všeobecne platných požiadaviek vo fáze 
výstavby, vrátane BOZP a zásad PO 

  

Neefektívne/ nehospodárne plnenie podmienok vo fáze výstavby   
Nedostatočná stavebná koordinácia zo strany dodávateľa   
Nezabezpečenie kvalifikovaného personálu / Nezodpovedajúce 
pracovné sily / riziko nezastupiteľnosti 

  

Skryté vady objektov, ktoré verejný sektor odovzdáva 
dodávateľovi pred zahájením výstavby (stavby verejného sektora 
zahrnuté do projektu) 

  

Bezpečnostné riziko v súvislosti s budovaním objektov 
väzenského zariadenia 

 

Kvalita stavby, súlad s požadovanými "výkonovými" 
parametrami 

  

Neefektívna / nehospodárna prevádzka   
Nejednoznačne určený účel výrobnej haly   
Nedostatočný počet práceschopných väzňov   

Nedodržanie harmonogramu údržby a opravy   
Nedostatočný dozor a dohľad   

Skryté vady stavby prejavujúce sa v neskoršom období po 
dokončení (vo fáze prevádzkovania stavby) 

 

Inflačné riziko v prevádzke   

Riziko technologického zastarania68   

Vplyvy okolitého prostredia na objekty väzenia   

Legislatívne a daňové zmeny špecifického charakteru vo fáze 
prevádzky 

  

Poznámka: V prípade zdieľaných rizík je alokácia rizika na obe strany 

Zdroj: Analýza PwC 

 

 

                                                             
68 Riziko nutnosti skoršej/častejšej výmeny nevyhnutných technologických zariadení v porovnaní s pôvodným plánom bez toho, aby 
to predpisovali zmeny rámcových právnych podmienok či uzatvorené zmluvy. Toto riziko súvisí aj s technológiou bezpečnostných 
systémov. 
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Ocenenie rizík 

Identifikované riziká sme následne ocenili v súlade s metodikou pomocou metódy „Risk by risk“, ktorou sa 

ohodnocujú jednotlivé riziká samostatne. Pre každé riziko sme potom stanovili vymeriavací základ daného 

rizika, ktorý vychádzal z konkrétnej hodnoty príjmov alebo výdavkov Projektu, s ktorými riziko súvisí.  

V ďalšom kroku sme stanovili štyri základné scenáre dopadu rizika na Projekt, ktorých kumulovaná 

pravdepodobnosť výskytu je 100%. Pre každý scenár sme stanovili úroveň jeho finančného dopadu 

a pravdepodobnosť výskytu. Úroveň finančného dopadu sme určili relatívne v pomere 

k  hodnote vymeriavacieho základu stanoveného v predchádzajúcom kroku. Výsledný odhad hodnoty rizika 

sme vypočítali ako súčet súčinov finančného dopadu každého scenára a pravdepodobnosti výskytu daného 

scenára. 

Čistá súčasná hodnota rizík Projektu v prípade modelu PSC 

Čistá súčasná hodnota identifikovaných a ocenených rizík Projektu (v mil. EUR) 

Prenesené riziká 19,4 

Zadržané riziká 0,5 

Zdroj: Analýza PwC   

8.15 Test hodnoty za peniaze 
Cieľom VfM je poskytnúť Zadávateľovi pohľad na výhodnosť jednotlivých foriem realizácie Projektu a 

umožniť mu tak kvalifikovane sa rozhodnúť medzi modelom realizácie Projektu formou PSC a PPP. 

Základom pre porovnávanie oboch variantov realizácie Projektu sú celkové finančné výdavky Zadávateľa v 

prípade PSC modelu a PPP modelu. Okrem finančných tokov je však pri infraštruktúrnych projektoch tohto 

typu potrebné zohľadniť aj nekvantifikovateľné faktory, ktoré môžu ovplyvniť výsledné porovnanie a 

vyhodnotenie. 

8.15.1 Kvantitatívne faktory hodnoty za peniaze 
Pre porovnanie oboch alternatív realizácie Projektu sme použili metódu čistej súčasnej hodnoty peňažných 

tokov, ktoré bude musieť Zadávateľ vynaložiť v súvislosti s realizáciou Projektu. Aby bolo možné obe 

alternatívy realizácie Projektu porovnať, je nutné upraviť peňažné toky oboch modelov na rovnakú 

základňu. Hlavné kvantitatívne rozdiely medzi oboma prístupmi sú zobrazené v nasledujúcej schéme: 
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Model výpočtu hodnoty za peniaze porovnávaných spôsobov realizácie Projektu 

 

Zdroj: Analýza PwC 

Zatiaľ čo kapitálové výdavky vstupujúce do PPP modelu obsahujú rezervu na krytie dopadov prípadných 

rizík spojených s Projektom, u kapitálových výdavkov PSC modelu sme abstrahovali od rozpočtovej rezervy, 

ktorá sa používa na krytie rizík Projektu, pretože túto rozpočtovú rezervu sme nahradili samostatne 

ocenenými rizikami69 Projektu pri jeho realizácii Konvenčným spôsobom. 

Z tohto dôvodu je potrebné peňažné toky Zadávateľa pri PSC modeli upraviť o hodnotu ocenených rizík 

Projektu, ktoré zohľadňujú celý životný cyklus Projektu. Peňažné toky Zadávateľa v PSC modeli preto 

upravujeme o hodnotu prenesených a zadržaných rizík a peňažné toky Zadávateľa v PPP modeli 

upravujeme o hodnotu zadržaných rizík, pretože tieto znáša Zadávateľ v oboch variantoch realizácie 

Projektu. 

V prípade realizácie Projektu PPP modelom bude Koncesionár inkasovať pravidelné platby za dostupnosť 

tak, aby pokryl všetky svoje výdavky, pričom z vytváraného zisku pred zdanením bude mať povinnosť platiť 

daň z príjmov právnických osôb, ktorá bude príjmom štátu.  

Keďže táto daň bude hradená z platby za dostupnosť a vráti sa štátu, táto skutočnosť by mala byť zohľadnená 

vo výpočte hodnoty za peniaze. Z tohto dôvodu bude potrebné čistú súčasnú hodnotu peňažných tokov 

Zadávateľa v PPP modeli upraviť o platenú daň z príjmu Koncesionára. Výška dane platenej 

Koncesionárom štátu bola vypočítaná z finančného modelu pre výpočet pravidelnej platby Zadávateľa 

Koncesionárovi. Hodnoty platenej dane v jednotlivých rokoch boli prepočítané na ich čistú súčasnú 

hodnotu rovnakou diskontnou sadzbou ako pri výpočte čistej súčasnej hodnoty peňažných tokov PPP a PSC 

modelu.  

                                                             
69 Tento prístup vychádza z toho, že na základe skúseností s realizáciou projektov v oblasti ubytovacej infraštruktúry obecne sa 
skutočne realizované výdavky Projektu líšia od plánovaných vrátane rozpočtovej rezervy 
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8.15.2 Výsledky kvantitatívnej analýzy 
V nasledujúcej tabuľke uvádzame výsledok porovnania kvantitatívnych rozdielov oboch variantov realizácie 

Projektu. 

Kvantitatívne rozdiely a výpočet čistej súčasnej hodnoty nákladov Projektu 

(NPV, mil. EUR) NPV PSC 

NPV PPP 
(5% CAPEX 

value 
engineering) 

NPV PPP 
(10% CAPEX 

value 
engineering) 

NPV hrubého PSC a PPP 287,4 309,8 305,6 

NPV zadržaných rizík 0,5 0,5 0,4 

NPV prenesených rizík 19,4 0 0 

Dane z príjmu 0 - 4,4 - 4,1 

NPV celkom 307,3 305,9 301,9 
NPV VfM (hodnota za peniaze) 1,4 4,5 
NPV VfM % (hodnota za 
peniaze) 

0,5 % 1,5 % 

Zdroj: Analýza PwC 

 

Tabuľka vyššie porovnáva peňažné toky Zadávateľa pri realizácii Projektu Konvenčným alebo PPP 

modelom. Riadok „NPV celkom“ predstavuje súčasnú hodnotu peňažných tokov Zadávateľa pri 

jednotlivých formách realizácie Projektu, pri zohľadnení ostatných kvantitatívnych faktorov hodnoty za 

peniaze. Výpočet jednotlivých prvkov hodnoty za peniaze vychádza z predpokladov a odhadu vývoja 

skutočností, ktoré nastanú v budúcnosti, a preto sa môžu vplyvom vývoja na finančných a kapitálových 

trhoch v budúcnosti zmeniť a ovplyvniť tak výslednú hodnotu za peniaze.  

V prípade PSC táto hodnota predstavuje súčasnú hodnotu finančných nárokov na projektovanie, výstavbu, 

financovanie, prevádzku, údržbu a opravy Projektu za také obdobie ako je trvanie Koncesie, tzn. 20 rokov 

po skončení výstavby. 

Pri PPP modeli peňažné toky predstavujú výdavky, ktoré by Zadávateľ v PPP variante uhradil vrátane 

platieb za dostupnosť vyplatených Koncesionárovi za naprojektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku, 

údržbu a opravy Projektu, s predpokladom doby výstavby 2020-2021 a následnou prevádzkou 20 rokov. 

Výška platby za dostupnosť (v nominálnych hodnotách) v prvom plnom roku prevádzky 

väzenského zariadenia Koncesionárom (tzn. v roku 2022) predstavuje 10,1 mil. EUR 

v prípade 5% value engineering a 9,9 mil. EUR pri 10% value engineering na investičných 

nákladoch (value engineering na prevádzkových nákladoch a nákladoch životného cyklu je 

uvažovaný vždy vo výške 10%). 

Rozdiel medzi NPV hrubého PSC a NPV PPP je spôsobený najmä vyššími nákladmi financovania 

Koncesionára v porovnaní s financovaním Zadávateľa a zahrnutím ocenenia rizík Projektu Koncesionárom 

v NPV PPP. 

NPV zadržaných rizík predstavuje ocenenie rizík spojených s Projektom, ktoré by Zadávateľ znášal pri 

realizácii Projektu ktoroukoľvek formou. NPV prenesených rizík predstavuje ocenenie rizík Projektu, ktoré 

by Zadávateľ preniesol na Koncesionára, ak by bol Projekt realizovaný PPP modelom. Tieto prenesené riziká 

sú pripočítané k NPV hrubého PSC lebo by zvyšovali jeho celkové náklady v prípade, že by bol Projekt 

realizovaný Konvenčným spôsobom. NPV PPP už v sebe zahŕňa ocenenie rizík Projektu Koncesionárom. 
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NPV VfM v absolútnej hodnote vyjadruje rozdiel medzi NPV kvantitatívnych parametrov PSC a PPP modelu 

pričom kladná (záporná) hodnota znamená väčšiu hodnotu za peniaze PPP (PSC) modelu.  

Z údajov uvedených v tabuľke vyplýva, že aj bez zohľadnenia kvalitatívneho hodnotenia 

(kvalitatívne faktory nie je možné monetizovať) prináša PPP model Zadávateľovi väčšiu hodnotu za peniaze.  

8.15.3 Kvalitatívne faktory hodnoty za peniaze 
V súlade s metodikou PPP MF SR publikovanej MF SR sú nemenej dôležitým indikátorom výhodnosti 

spôsobu riešenia aj nekvantifikovateľné benefity,  vplyv ktorých je potrebné pri analýze výhodnosti daného 

variantu tiež zohľadniť, ako je uvedené ďalej. 

Pri spracovaní tejto Štúdie sme nepodrobili tieto faktory kvantifikácii ich dopadov na Zadávateľa a na 

relevantné dotknuté skupiny. Možný význam týchto kvalitatívnych faktorov oboch variantov realizovania 

Projektu dopĺňa pohľad na výhodnosť realizácie Projektu konkrétnou formou realizovania. 

Kvalitatívne faktory porovnania variantov PPP a PSC 

Faktor Charakteristika PSC PPP 

Dostupnosť 

infraštruktúry 

v požadovanej kvalite 

počas celej dĺžky 

životného cyklu 

Projektu 

 Zazmluvnená dlhodobá povinnosť údržby v prípade PPP 

prispieva k lepšiemu stavu a k vyššej reziduálnej hodnote 

infraštruktúry 

 Verejný sektor často vzhľadom na  možnosti rozpočtového 

procesu a prieťahom pri verejnom obstarávaní nevykladá včas 

dostatočné finančné prostriedky na udržiavanie infraštruktúry 

(napríklad v prípade mimoriadnych udalostí). 

 Koncesionár je povinný v zmysle Koncesnej zmluvy obyčajne 

odovzdať infraštruktúru v stave, ktorý v podstate zodpovedá 

životnosti novovybudovanej infraštruktúry, a tomu 

prispôsobuje stratégiu investícií a opráv po celú dobu trvania 

Projektu. Riešenie investícií, údržby a opráv z pohľadu 

celoživotného cyklu významne prispieva k vyššej efektivite 

vynaložených prostriedkov. V tomto zmysle možno dosiahnuť 

vyššiu dostupnosť infraštruktúry pri rovnakom, alebo nižšom 

objeme vynaložených finančných prostriedkov v porovnaní so 

situáciou, kedy pohľad celoživotného cyklu projektu nie je 

konzistentne uplatňovaný (PSC model). 

 Platobný mechanizmus PPP zmluvy stimuluje Koncesionára 

k adekvátnej reakčnej dobe na výskyt najrôznejších udalostí, 

ktoré znižujú dostupnosť infraštruktúry. 

 
 

Kvalita služieb   Zazmluvnené štandardy kvality (platobný mechanizmus PPP 

zmluvy) nútia Koncesionára dodávať službu na vysokej úrovni 

nepretržite a pri zohľadnení definovaných požiadaviek 

užívateľov. 

 Mechanizmus rozpočtovanie verejného sektora je zvyčajne 

menej pružný ako v prípade Koncesionára, čo tiež môže viesť k 

zníženiu kvality služieb (napríklad v prípade mimoriadnych 

udalostí).  

 Z dôvodov absentujúcich jasných penalizačných a motivačných 

nástrojov v porovnaní s nastavením Koncesnej zmluvy možno 

predpokladať u verejného sektora dlhšiu reakčnú dobu na 

výskyt najrôznejších udalostí, ktoré znižujú kvalitu služieb. 
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Faktor Charakteristika PSC PPP 

Fiškálne plánovanie  Realizácia projektov formou PPP prináša verejnému sektoru 

možnosť lepšieho plánovania a alokácie rozpočtových 

peňažných tokov, pretože je jasne stanovená platba na celé 

obdobie koncesnej zmluvy a dodanie služby je stanovené 

motivujúcim harmonogramom výplat až po dodaní diela. 

 Lepšie fiškálne plánovanie verejného sektoru môže prispieť 

k jeho lepším investičným rozhodnutiam prípadne k realizácii 

iných priorít verejného sektora. 

 Verejný sektor realizuje veľké projekty s častou nejasnou 

predstavou o potenciálnej výške celkových nákladov projektu, 

čo môže spôsobiť oddialenie dokončenia projektu 

a v ojedinelých prípadoch aj úplné zastavenie projektu.  

 
 

Širšie makro-

ekonomické benefity – 

vyvolané investície 

 Úspešne zvládnutie Projektu spolu s inováciami Koncesionára 

pri stavbe alebo prevádzkovaní projektu môžu byť 

replikovateľné a využiteľné verejným a súkromným sektorom 

naprieč ďalšími oblasťami rozvoja ekonomiky, čo môže priniesť 

výrazné benefity nielen  užívateľom danej infraštruktúry ale aj 

ostatným občanom a spoločnostiam, ktorí budú môcť toto 

s verejnosťou zdieľané know-how využiť k ďalším investíciám 

do ekonomiky a podporovať tak rast zamestnanosti. 

 
 

Flexibilnosť 

požadovaných 

parametrov Projektu 

 V rámci PSC modelu má verejný sektor možnosť meniť a 

upravovať rôzne parametre Projektu a flexibilne tak reagovať 

na požiadavky zúčastnených skupín. 

 Dlhodobá Koncesná zmluva určuje jasnú stratégiu 

poskytovania a služby, ktorá súvisí s nutnosťou dlhodobého 

plánovania, pričom v určitej miere obmedzuje flexibilitu 

Projektu.  

 

 

Zdroj: Analýza PwC 

8.15.4 Výsledky analýzy hodnoty za peniaze 
Na základe kvantitatívnych faktorov vyplýva, že PPP model prináša Zadávateľovi väčšiu 

hodnotu za peniaze než PSC model. S ohľadom na nezahrnutie kvalitatívneho hodnotenia v 

peňažnom vyjadrení na celkové výsledky analýzy hodnoty za peniaze upozorňujeme 

Zadávateľa, že vplyv výhod PPP modelu môže z pohľadu verejného sektora byť 

podhodnotený. 

V súlade s najlepšou medzinárodnou praxou by mala byť opätovne preskúmaná vhodnosť PPP modelu pre 

zabezpečenie predmetu Projektu po vyhodnotení obdržaných ponúk uchádzačov v rámci 

verejného obstarávania na výber Koncesionára, tak aby bolo možné verifikovať naplnenie 

predpokladov týkajúcich sa uvažovaných úspor súkromného partnera (value engineering) a nákladov 

financovania.  

Tak, aby bolo možné reagovať na aktuálnu situáciu na finančných trhoch a maximalizovať hodnotu za 

peniaze pre verejný sektor v dobe verejného obstarávania Koncesionára, odporúčame v rámci 

dokumentácie súťažného dialógu ponechať flexibilitu ohľadne vybraných parametrov projektu (napr. Dĺžka 

koncesného obdobia by mala byť stanovená v rozmedzí 17 – 25 rokov a ďalej odporúčame v dokumentácii 

spomenúť možnosť poskytnutia kapitálového transferu). Tieto parametre potom budú upresnené na 

základe dialógu s potenciálnymi Koncesionármi, pričom dokumentácia pre predloženie záväzných ponúk 

potom bude už obsahovať jednoznačne špecifikované parametre (teda aj dĺžku koncesného obdobia a výšku 

prípadného kapitálového transferu), ktoré budú zhodné pre všetkých potenciálnych Koncesionárov. 



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou 
verejno – súkromného partnerstva 

222 

8.16 Platobný mechanizmus 
Platobný mechanizmus bude založený na platbe za dostupnosť, ktorú bude hradiť verejný sektor 

Koncesionárovi v priebehu doby prevádzkovania väzenského zariadenia (v priebehu doby výstavby 

väzenského zariadenia nebude prebiehať žiadna platba) na základe toho, že: 

 objekty areálu väzenského zariadenia sú dostupné v požadovaných parametroch pre umiestnenie 

odsúdených a 

 nadväzujúce služby sú poskytované v súlade s dohodnutými výkonnostnými kritériami. 

Koncesionár bude rovnako dosahovať výnosy od tretích strán z vlastnej výroby a/alebo zamestnávania 

odsúdených. 

 

Platba za dostupnosť bude znížená o zrážku v prípade nedodržania podmienok dostupnosti či kvality 

infraštruktúry či v prípade nedodržania dohodnutých výkonnostných kritérií nadväzujúcich služieb. 

Nepredpokladá sa, že by bol súhrn zrážok obmedzený, zrážky tak môžu byť až v rozsahu celkovej výšky 

platby za dostupnosť. Koncesná zmluva môže obsahovať konkrétne prípady, kedy je zrážka znížená alebo 

nulová. 

Predpokladá sa, že časť platby za dostupnosť bude indexovaná v súlade s infláciou. Indexácia sa bude 

vzťahovať na časť platby za dostupnosť, ktorá pokrýva variabilné náklady Koncesionára. 

Platobný mechanizmus bude detailne vypracovaný Zadávateľom pred začatím verejného obstarávania.  

8.17 Proces verejného obstarávania 
Z dôvodu komplexnosti Projektu a potenciálu záujemcov navrhovať rôzne technické, finančné a právne 

riešenia Zadávateľ zamýšľa používať postup súťažného dialógu, a to v súlade s požiadavkami ZVO. 

Predpokladá sa, že Zadávateľ bude hodnotiť predložené ponuky na základe kritérií ekonomicky 

najvýhodnejšej ponuky, pričom rozhodujúcim faktorom bude čistá súčasná hodnota platieb za dostupnosť. 

Detailnejšia špecifikácia kvalifikačných a hodnotiacich kritérií bude uvedená v dokumentácií verejného 

obstarávania. 

8.18 Predpokladaný časový harmonogram 

 

Príprava (EIA, 
územné konanie, 

príprava VO 
koncesionára)

2018  

Verejné 
obstarávania 
koncesionára

2Q 2018 -

1Q 2019

Finančné 
uzatvorenie 

2Q 2019

Výstavba

4Q 2019 - 2Q 
2021

Prevádzkovanie

od 2. pol. 2021

Ukončenie 
koncesnej 

zmluvy

do konca 1. pol. 
2041



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno – súkromného partnerstva 

223 

Príloha 1: Finančná udržateľnosť projektu 
Tabuľka 72: Finančná udržateľnosť projektu – Minimálny variant (nominálne peňažné toky, v tis. EUR) 

Začiatok obdobia Celkom za 

obdobie 

1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 

Koniec obdobia 30 Jun 19 31 Dec 19 30 Jun 20 31 Dec 20 30 Jun 21 31 Dec 21 30 Jun 22 31 Dec 22 30 Jun 23 31 Dec 23 30 Jun 24 31 Dec 24 30 Jun 25 31 Dec 25 30 Jun 26 31 Dec 26 30 Jun 27 31 Dec 27 

Prevádzkové náklady - personálne (184 469)  0  0  0  0  0 (3 816) (3 852) (3 888) (3 925) (3 962) (4 000) (4 038) (4 076) (4 114) (4 153) (4 193) (4 232) (4 272) 

Prevádzkové náklady - ostatné (43 454)  0  0  0  0  0 ( 899) ( 907) ( 916) ( 925) ( 933) ( 942) ( 951) ( 960) ( 969) ( 978) ( 988) ( 997) (1 006) 

Náklady životného cyklu (LCC) (49 678)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 (4 557) (4 600) 

Čistý prevádzkový peňažný tok (277 601)  0  0  0  0  0 (4 715) (4 759) (4 804) (4 850) (4 896) (4 942) (4 989) (5 036) (5 084) (5 132) (5 180) (9 786) (9 879) 

                                       

Investičné náklady (58 316)  0  0 (22 665) (17 259) (18 392)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Reziduálna hodnota 37 605  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Peňažný tok pred financovaním a 
daňami 

(298 313)  0  0 (22 665) (17 259) (18 392) (4 715) (4 759) (4 804) (4 850) (4 896) (4 942) (4 989) (5 036) (5 084) (5 132) (5 180) (9 786) (9 879) 

 

Začiatok obdobia 1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 1 Jan 37 

Koniec obdobia 30 Jun 28 31 Dec 28 30 Jun 29 31 Dec 29 30 Jun 30 31 Dec 30 30 Jun 31 31 Dec 31 30 Jun 32 31 Dec 32 30 Jun 33 31 Dec 33 30 Jun 34 31 Dec 34 30 Jun 35 31 Dec 35 30 Jun 36 31 Dec 36 30 Jun 37 

Prevádzkové náklady - personálne (4 313) (4 353) (4 395) (4 436) (4 478) (4 520) (4 563) (4 606) (4 650) (4 694) (4 738) (4 783) (4 828) (4 874) (4 920) (4 966) (5 013) (5 061) (5 109) 

Prevádzkové náklady - ostatné (1 016) (1 025) (1 035) (1 045) (1 055) (1 065) (1 075) (1 085) (1 095) (1 106) (1 116) (1 127) (1 137) (1 148) (1 159) (1 170) (1 181) (1 192) (1 203) 

Náklady životného cyklu (LCC)  0  0 (2 366) (1 819)  0  0 ( 479) ( 484)  0  0 (5 102) (5 176) (7 149) ( 984)  0  0  0 ( 41) (2 751) 

Čistý prevádzkový peňažný tok (5 328) (5 379) (7 796) (7 300) (5 533) (5 585) (6 117) (6 175) (5 745) (5 799) (10 956) (11 086) (13 114) (7 006) (6 079) (6 136) (6 194) (6 294) (9 063) 

                                       

Investičné náklady  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Reziduálna hodnota  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Peňažný tok pred financovaním a 
daňami 

(5 328) (5 379) (7 796) (7 300) (5 533) (5 585) (6 117) (6 175) (5 745) (5 799) (10 956) (11 086) (13 114) (7 006) (6 079) (6 136) (6 194) (6 294) (9 063) 

 

Začiatok obdobia 1 Jul 37 1 Jan 38 1 Jul 38 1 Jan 39 1 Jul 39 1 Jan 40 1 Jul 40 1 Jan 41 1 Jul 41 1 Jan 42 1 Jul 42 1 Jan 43 1 Jul 43 1 Jan 44 1 Jul 44 1 Jan 45 1 Jul 45 1 Jan 46 1 Jul 46 

Koniec obdobia 31 Dec 37 30 Jun 38 31 Dec 38 30 Jun 39 31 Dec 39 30 Jun 40 31 Dec 40 30 Jun 41 31 Dec 41 30 Jun 42 31 Dec 42 30 Jun 43 31 Dec 43 30 Jun 44 31 Dec 44 30 Jun 45 31 Dec 45 30 Jun 46 31 Dec 46 

Prevádzkové náklady - personálne (5 157) (5 206) (5 255) (5 305) (5 355) (5 405) (5 457) (5 508)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Prevádzkové náklady - ostatné (1 215) (1 226) (1 238) (1 250) (1 261) (1 273) (1 285) (1 298)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Náklady životného cyklu (LCC) (2 114)  0  0 (5 712) (5 766)  0  0 ( 578)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Čistý prevádzkový peňažný tok (8 486) (6 432) (6 493) (12 266) (12 382) (6 679) (6 742) (7 384)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

                                       

Investičné náklady  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Reziduálna hodnota  0  0  0  0  0  0  0 37 605  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Peňažný tok pred financovaním a 
daňami 

(8 486) (6 432) (6 493) (12 266) (12 382) (6 679) (6 742) 30 221  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
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Príloha 2: Finančná analýza CBA 
Tabuľka 73: Finančná analýza CBA – Minimálny variant (nominálne peňažné toky, v tis. EUR) – finančná diskontná miera 1,733% 

Začiatok obdobia Celkom za 

obdobie 

1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 

Koniec obdobia 30 Jun 19 31 Dec 19 30 Jun 20 31 Dec 20 30 Jun 21 31 Dec 21 30 Jun 22 31 Dec 22 30 Jun 23 31 Dec 23 30 Jun 24 31 Dec 24 30 Jun 25 31 Dec 25 30 Jun 26 31 Dec 26 30 Jun 27 31 Dec 27 

Diskontná miera (p.a.) 
1,733% 

 
                  

Diskontný faktor   1.000 1.000 0.991 0.983 0.975 0.966 0.958 0.950 0.942 0.934 0.926 0.918 0.910 0.902 0.894 0.887 0.879 0.872 

                                        

Investičné náklady (57 363)  0  0 (22 472) (16 965) (17 925)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Náklady na prípravu projektu (2 065)  0  0 (2 065)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

                                        

Prevádzkové náklady - personálne (149 872)  0  0  0  0  0 (3 687) (3 690) (3 693) (3 696) (3 699) (3 702) (3 705) (3 709) (3 711) (3 715) (3 717) (3 721) (3 724) 

Prevádzkové náklady - ostatné (35 304)  0  0  0  0  0 ( 869) ( 869) ( 870) ( 871) ( 871) ( 872) ( 873) ( 874) ( 874) ( 875) ( 876) ( 876) ( 877) 

                                        

Náklady životného cyklu (LCC) (35 090)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 (3 606) (3 609) 

Reziduálna hodnota 25 092  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Diskontovaný čistý peňažný tok (254 602)  0  0 (24 537) (16 965) (17 925) (4 556) (4 560) (4 563) (4 567) (4 571) (4 575) (4 578) (4 582) (4 586) (4 590) (4 593) (8 203) (8 209) 

 

Začiatok obdobia 1 Jan 28 

30 Jun 28 

1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 1 Jan 37 

Koniec obdobia 30 Jun 28 31 Dec 28 30 Jun 29 31 Dec 29 30 Jun 30 31 Dec 30 30 Jun 31 31 Dec 31 30 Jun 32 31 Dec 32 30 Jun 33 31 Dec 33 30 Jun 34 31 Dec 34 30 Jun 35 31 Dec 35 30 Jun 36 31 Dec 36 30 Jun 37 

Diskontná miera (p.a.) 
1,733% 

 
                  

Diskontný faktor 0.864 0.857 0.849 0.842 0.835 0.828 0.821 0.814 0.807 0.800 0.793 0.786 0.780 0.773 0.766 0.760 0.753 0.747 0.740 

                                        

Investičné náklady  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Náklady na prípravu projektu  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

                                        

Prevádzkové náklady - personálne (3 727) (3 730) (3 733) (3 736) (3 739) (3 742) (3 745) (3 748) (3 751) (3 754) (3 758) (3 760) (3 764) (3 767) (3 770) (3 773) (3 776) (3 779) (3 782) 

Prevádzkové náklady - ostatné ( 878) ( 879) ( 879) ( 880) ( 881) ( 881) ( 882) ( 883) ( 884) ( 884) ( 885) ( 886) ( 887) ( 887) ( 888) ( 889) ( 889) ( 890) ( 891) 

                                        

Náklady životného cyklu (LCC)  0  0 (1 809) (1 379)  0  0 ( 354) ( 354)  0  0 (3 642) (3 663) (5 016) ( 684)  0  0  0 ( 27) (1 833) 

Reziduálna hodnota  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Diskontovaný čistý peňažný tok (4 605) (4 608) (6 421) (5 994) (4 620) (4 623) (4 981) (4 985) (4 635) (4 639) (8 284) (8 309) (9 666) (5 338) (4 658) (4 661) (4 665) (4 697) (6 506) 

 

Začiatok obdobia 1 Jul 37 1 Jan 38 1 Jul 38 1 Jan 39 1 Jul 39 1 Jan 40 1 Jul 40 1 Jan 41 1 Jul 41 1 Jan 42 1 Jul 42 1 Jan 43 1 Jul 43 1 Jan 44 1 Jul 44 1 Jan 45 1 Jul 45 1 Jan 46 1 Jul 46 

Koniec obdobia 31 Dec 37 30 Jun 38 31 Dec 38 30 Jun 39 31 Dec 39 30 Jun 40 31 Dec 40 30 Jun 41 31 Dec 41 30 Jun 42 31 Dec 42 30 Jun 43 31 Dec 43 30 Jun 44 31 Dec 44 30 Jun 45 31 Dec 45 30 Jun 46 31 Dec 46 

Diskontná miera (p.a.) 
1,733% 

 
                  

Diskontný faktor 0.734 0.728 0.721 0.715 0.709 0.703 0.697 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 

                                        

Investičné náklady  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Náklady na prípravu projektu  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

                                        

Prevádzkové náklady - personálne (3 785) (3 788) (3 791) (3 795) (3 798) (3 801) (3 804) (3 807)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Prevádzkové náklady - ostatné ( 892) ( 892) ( 893) ( 894) ( 895) ( 895) ( 896) ( 897)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

                                        

Náklady životného cyklu (LCC) (1 397)  0  0 (3 678) (3 681)  0  0 ( 360)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Reziduálna hodnota  0  0  0  0  0  0  0 25 092  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Diskontovaný čistý peňažný tok (6 074) (4 681) (4 684) (8 366) (8 373) (4 696) (4 700) 20 028  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
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Príloha 3: Ekonomická analýza CBA 
Tabuľka 74: Ekonomická analýza CBA – Minimálny variant (nominálne peňažné toky, v EUR) – ekonomická diskontná miera 1,733% 

Začiatok obdobia Celkom za 

obdobie 

1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 

Koniec obdobia 30 Jun 19 31 Dec 19 30 Jun 20 31 Dec 20 30 Jun 21 31 Dec 21 30 Jun 22 31 Dec 22 30 Jun 23 31 Dec 23 30 Jun 24 31 Dec 24 30 Jun 25 31 Dec 25 30 Jun 26 31 Dec 26 30 Jun 27 31 Dec 27 

Diskontná miera (p.a.) 
1,733% 

 
                  

Diskontný faktor   1.000 1.000 0.991 0.983 0.975 0.966 0.958 0.950 0.942 0.934 0.926 0.918 0.910 0.902 0.894 0.887 0.879 0.872 

                                        

Investičné náklady (46 808)  0  0 (18 338) (13 843) (14 627)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Náklady na prípravu projektu (2 065)  0  0 (2 065)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

                                        

Prevádzkové náklady - personálne (95 918)  0  0  0  0  0 (2 360) (2 362) (2 364) (2 366) (2 367) (2 370) (2 371) (2 373) (2 375) (2 377) (2 379) (2 381) (2 383) 

Prevádzkové náklady - ostatné (27 919)  0  0  0  0  0 ( 687) ( 687) ( 688) ( 689) ( 689) ( 690) ( 690) ( 691) ( 691) ( 692) ( 692) ( 693) ( 694) 

                                        

Náklady životného cyklu (LCC) (27 750)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 (2 852) (2 854) 

Reziduálna hodnota 20 475  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Diskontovaný čistý peňažný tok (179 984)  0  0 (20 402) (13 843) (14 627) (3 047) (3 049) (3 052) (3 054) (3 057) (3 059) (3 062) (3 064) (3 067) (3 069) (3 072) (5 926) (5 931) 

 

Začiatok obdobia 1 Jan 28 

30 Jun 28 

1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 1 Jan 37 

Koniec obdobia 30 Jun 28 31 Dec 28 30 Jun 29 31 Dec 29 30 Jun 30 31 Dec 30 30 Jun 31 31 Dec 31 30 Jun 32 31 Dec 32 30 Jun 33 31 Dec 33 30 Jun 34 31 Dec 34 30 Jun 35 31 Dec 35 30 Jun 36 31 Dec 36 30 Jun 

37 
Diskontná miera (p.a.) 

1,733% 

 
                  

Diskontný faktor 0.864 0.857 0.849 0.842 0.835 0.828 0.821 0.814 0.807 0.800 0.793 0.786 0.780 0.773 0.766 0.760 0.753 0.747 0.740 

                                        

Investičné náklady  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Náklady na prípravu projektu  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

                                        

Prevádzkové náklady - personálne (2 385) (2 387) (2 389) (2 391) (2 393) (2 395) (2 397) (2 399) (2 401) (2 403) (2 405) (2 407) (2 409) (2 411) (2 413) (2 415) (2 417) (2 419) (2 421) 

Prevádzkové náklady - ostatné ( 694) ( 695) ( 695) ( 696) ( 697) ( 697) ( 698) ( 698) ( 699) ( 699) ( 700) ( 700) ( 701) ( 702) ( 702) ( 703) ( 703) ( 704) ( 705) 

                                        

Náklady životného cyklu (LCC)  0  0 (1 431) (1 090)  0  0 ( 280) ( 280)  0  0 (2 880) (2 896) (3 966) ( 541)  0  0  0 ( 22) (1 449) 

Reziduálna hodnota  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Diskontovaný čistý peňažný tok (3 079) (3 082) (4 515) (4 177) (3 090) (3 092) (3 374) (3 377) (3 100) (3 102) (5 985) (6 004) (7 076) (3 653) (3 115) (3 117) (3 120) (3 144) (4 575) 

 

Začiatok obdobia 1 Jul 37 1 Jan 38 1 Jul 38 1 Jan 39 1 Jul 39 1 Jan 40 1 Jul 40 1 Jan 41 1 Jul 41 1 Jan 42 1 Jul 42 1 Jan 43 1 Jul 43 1 Jan 44 1 Jul 44 1 Jan 45 1 Jul 45 1 Jan 46 1 Jul 46 

Koniec obdobia 31 Dec 37 30 Jun 38 31 Dec 38 30 Jun 39 31 Dec 39 30 Jun 40 31 Dec 40 30 Jun 41 31 Dec 41 30 Jun 42 31 Dec 42 30 Jun 43 31 Dec 43 30 Jun 44 31 Dec 44 30 Jun 45 31 Dec 45 30 Jun 

46 

31 Dec 46 

Diskontná miera (p.a.) 
1,733% 

 
                  

Diskontný faktor 0.734 0.728 0.721 0.715 0.709 0.703 0.697 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 0.691 

                                        

Investičné náklady  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Náklady na prípravu projektu  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

                                        

Prevádzkové náklady - personálne (2 422) (2 425) (2 426) (2 429) (2 430) (2 433) (2 434) (2 437)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Prevádzkové náklady - ostatné ( 705) ( 706) ( 706) ( 707) ( 707) ( 708) ( 709) ( 709)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

                                        

Náklady životného cyklu (LCC) (1 105)  0  0 (2 908) (2 911)  0  0 ( 285)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Reziduálna hodnota  0  0  0  0  0  0  0 20 475  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Diskontovaný čistý peňažný tok (4 232) (3 130) (3 133) (6 044) (6 048) (3 141) (3 143) 17 045  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
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Príloha 4: Minimálne štandardy 
poskytovanej služby a kľúčové 
ukazovatele výkonnosti projektu 

 Požiadavky na priestory pre väznené osoby  

 Požiadavky na kancelárie a ďalšie obslužné priestory 

 Požiadavky na personálne zabezpečenie 

 Požiadavky na zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti 

 Požiadavky na zabezpečenie ochrany 

 Požiadavky na zabezpečenie logistických činností 

 Požiadavky na zamestnávanie odsúdených 

 Požiadavky na integrovaný bezpečnostný systém. 

Požiadavky na priestory pre väznené osoby  
1. Predpokladaná kapacita  

 
Celková predpokladaná ubytovacia kapacita navrhovaného ústavu bude cca 832 miest v členení:  

 
Započítateľná kapacita (832 miest):  
 
a) výkon trestu v minimálnom stupni stráženia: 
 

- štandardný režim - komunitný systém   288  
- otvorené oddelenie         36  
 
Špecializované oddiely:  
- oddiel so špecializovaným zaobchádzaním       12  
- oddiel s bezpečnostným režimom        10  
- nástupný oddiel          16  
SPOLU        362  

 
b) výkon trestu v strednom stupni stráženia 
 

I. započítateľná kapacita: 
- štandardný režim - komunitný systém    216  
- celový systém       216 
 
 Špecializované oddiely:  
- oddiel so špecializovaným zaobchádzaním        12  
- oddiel s bezpečnostným režimom         10  
- nástupný oddiel           16  
SPOLU         470  

 
II. nezapočítateľná kapacita:  
- uzavretý oddiel  
(disciplinárne tresty pre minimálny stupeň)         8  
- uzavretý oddiel  
(disciplinárne tresty pre stredný stupeň) 8  
- lôžková časť zdravotníckeho zariadenia         12  
SPOLU            28  

 
 
2. Plošná výmera ciel, izieb  

Minimálna plošná výmera na jednu väznenú osobu bude 4 m2. 
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3. Dispozičné usporiadanie oddielov v jednotlivých stupňoch stráženia  

Nároky na dispozičné riešenie vyplývajú z podmienok VTOS podľa jednotlivých stupňov stráženia a 

diferenciačných podskupín odsúdených. 

 

Minimálny stupeň stráženia (362 miest)  

V minimálnom stupni stráženia v štandardnom režime (komunitný systém) budú zriaďované oddiely s 

kapacitou 36 miest. Na jednom nadzemnom podlaží budú situované 2 oddiely.  

Štandardný režim - komunitný systém (8 oddielov s celkovou kapacitou 288 miest):  

Dispozičné riešenie oddielu v štandardnom režime  

a) počet izieb 14, z toho:  

- 10 dvojmiestnych izieb (20 miest),  

- 4 štvormiestne izby (16 miest),  

b) umyváreň a sprchy,  

c) umývadlo a WC v izbe,  

d) kultúrna miestnosť,  

e) technologická miestnosť (serverovňa),  

f) sklad,  

g) príručný sklad,  

h) fajčiarska miestnosť (formou lodžie na konci chodieb), 

i) priestor pre varenie vody. 

 

V priestore pred vstupmi medzi oddielmi bude umiestnené:  

j) 2x kancelária pedagóga s umývadlom,  

k) kancelária referenta režimu s umývadlom,  

l) sklad čistiacich potrieb,  

m) technologická miestnosť,  

n) sociálne zariadenie pre personál.  

Otvorené oddelenie (36 miest):  

a) 18 dvojmiestnych izieb,  

b) umyváreň a sprchy,  

c) umývadlo a WC v izbe,  

d) kultúrna miestnosť,  

e) technologická miestnosť (serverovňa),  

f) sklad,  

g) príručný sklad,  

h) fajčiarska miestnosť (formou lodžie na konci chodby alebo na voľnom priestranstve pri 

oddelení),  

i) sklad čistiacich potrieb,  

j) kancelária pedagóga s umývadlom,  
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k) kancelária referenta režimu s umývadlom,  

l) sociálne zariadenie pre personál, 

m) priestor pre varenie vody. 

Špecializované oddiely:  

Oddiel so špecializovaným zaobchádzaním (12 miest):  

a) 6 dvojmiestnych ciel,  

b) sprchy,  

c) umývadlo a WC na celách,   

d) viacúčelová miestnosť (kultúrna miestnosť, terapeutická miestnosť),  

e) technologická miestnosť (serverovňa - spoločná pre poschodie, kde budú situované 

špecializované oddiely),  

f) sklad,  

g) príručný sklad,  

h) fajčiarska miestnosť (formou lodžie na konci chodieb), 

i) priestor pre varenie vody. 

 

Nástupný oddiel (16 miest):  

a) 2 osemmiestne cely (súčasťou ciel bude sprcha, WC, umývadlo),  

b) viacúčelová miestnosť (kultúrna miestnosť),  

c) sklad,  

d) príručný sklad,  

e) fajčiarska miestnosť (formou lodžie na konci chodieb), 

f) priestor pre varenie vody. 

 

V priestore medzi oddielom špecializovaného zaobchádzania a nástupným oddielom bude pred vstupmi 

na oddiely:  

a) sklad čistiacich potrieb,  

b) kancelária pedagóga s umývadlom,  

c) sociálne zariadenie pre personál.  

 

Oddiel s bezpečnostným režimom (10 miest):  

a) počet ciel 6, z toho:  

- 4 dvojmiestne cely; cela vybavená umývadlom, sprchou a WC,  

- 2 jednomiestne cely – cela samostatného ubytovania (1); cela vybavená umývadlom, sprchou 

a WC (1),  

b) viacúčelová miestnosť (kultúrna miestnosť, pohovory),  

c) príručný sklad.  

 

Uzavretý oddiel (výkon disciplinárnych trestov)- nezapočítané do kapacity:  

a) počet ciel 5, z toho:  
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- 3 dvojmiestne cely (6 miest),  

- 2 jednomiestne cely (2 miesta),  

b) spoločné sprchy,  

c) sklad,  

d) príručný sklad,  

e) technická miestnosť (skrinky a prehliadky).  

 

V priestore medzi oddielom s bezpečnostným režimom a uzavretým oddielom bude pred vstupmi na 

oddiely:  

a) sklad čistiacich potrieb,  

b) kancelária pedagóga s umývadlom,  

c) kancelária referenta režimu s umývadlom,  

d) sociálne zariadenie pre personál.  

 

Stredný stupeň stráženia (alternatívne aj maximálny stupeň stráženia) 

V strednom stupni stráženia v štandardnom režime (komunitný systém) budú zriaďované 

oddiely s kapacitou 36 miest. Na jednom nadzemnom podlaží budú situované 2 oddiely. Uvažuje sa s 

vybudovaním 12 oddielov s celkovou kapacitou 432 miest. Z toho 6 oddielov bude tvoriť komunitný 

systém a 6 oddielov celový/väzobný systém.  

 

Štandardný režim – komunitný systém ( 6 oddielov – 216 miest): 

Dispozičné riešenie oddielu v štandardnom režime: 

a) počet izieb 14, z toho: 

- 10 dvojmiestnych izieb (20 miest),  

- 4 štvormiestne izby (16 miest),  

- súčasťou izieb bude WC a umývadlo,  

b) spoločné sprchy,  

c) kultúrna miestnosť,  

d) technologická miestnosť (serverovňa),  

e) sklad,  

f) príručný sklad,  

g) fajčiarska miestnosť (formou lodžie na konci chodieb), 

h) priestor pre varenie vody. 

 

V priestore pred vstupmi medzi oddielmi bude umiestnené:  

a) 2x kancelária pedagóga s umývadlom,  

b) kancelária referenta režimu s umývadlom,  

c) sklad čistiacich potrieb,  

d) technologická miestnosť,  

e) sociálne zariadenie pre personál.  
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Celový/Väzobný systém - maximálna ochrana (6 oddielov – 216 miest): 

Dispozičné riešenie oddielu väzobný systém:  

a) počet ciel 14, z toho:  

- 10 dvojmiestnych ciel (20 miest),  

- 4 štvormiestne cely (16 miest),  

- súčasťou ciel bude WC a umývadlo,  

b) spoločné sprchy,  

c) viacúčelová miestnosť (pre 4-6 osôb),  

d) technologická miestnosť,  

e) sklad,  

f) príručný sklad.  

 

V priestore pred vstupmi medzi oddielmi bude umiestnené:  

a) 2x kancelária pedagóga s umývadlom,  

b) kancelária referenta režimu s umývadlom,  

c) sklad čistiacich potrieb,  

d) technologická miestnosť,  

e) sociálne zariadenie pre personál.  

 

Špecializované oddiely :  

 

Oddiel so špecializovaným zaobchádzaním (12 miest)  

a) 6 dvojmiestnych ciel,  

b) spoločné sprchy,  

c) umývadlo a WC na celách,  

d) viacúčelová miestnosť (kultúrna miestnosť, terapeutická miestnosť),  

e) technologická miestnosť (serverovňa - spoločná pre poschodie, kde budú situované 

špecializované oddiely),  

f) sklad,   

g) príručný sklad,  

h) fajčiarska miestnosť (formou lodžie na konci chodieb), 

i) priestor pre varenie vody. 

 

Nástupný oddiel (16 miest)  

a) 2 osemmiestne cely, súčasťou ciel bude sprcha, WC, umývadlo,  

b) viacúčelová miestnosť (kultúrna miestnosť),  

c) sklad,  

d) príručný sklad,  
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e) fajčiarska miestnosť(formou lodžie na konci chodieb), 

f) priestor pre varenie vody. 

 

V priestore medzi oddielom špecializovaného zaobchádzania a nástupným oddielom bude pred 

vstupmi na oddiely:  

a) sklad čistiacich potrieb,  

b) kancelária pedagóga,  

c) sociálne zariadenie pre personál.  

Oddiel s bezpečnostným režimom (10 miest); alternatívne oddiel doživotných trestov:  

a) počet ciel 6, z toho:  

- 4 dvojmiestne cely (8 miest); vybavené umývadlom, sprchou a WC; alternatívne 8 

jednomiestnych ciel pre oddiel doživotných trestov 

- 2 jednomiestne cely – cela samostatného ubytovania (1), cela vybavená umývadlom, sprchou 

a WC (1),  

b) viacúčelová miestnosť (kultúrna miestnosť, pohovory),  

c) príručný sklad.  

 

Uzavretý oddiel (výkon disciplinárnych trestov)- nezapočítané do kapacity:  

a) počet ciel 4 (spolu 7 miest), z toho:  

- 3 dvojmiestne cely (6 miest),  

- 1 jednomiestna cela (1 miesto),  

- súčasťou ciel bude WC, umývadlo,  

b) spoločné sprchy,  

c) sklad,  

d) príručný sklad,  

e) technická miestnosť (skrinky a prehliadky).  

 

Kompenzačná miestnosť  

- 1 miestnosť bez WC a umývadla  

V priestore medzi oddielom s bezpečnostným režimom a uzavretým oddielom bude pred 

vstupmi na oddiely bude:  

a) sklad čistiacich potrieb,  

b) kancelária pedagóga s umývadlom,  

c) kancelária referenta režimu s umývadlom,  

d) sociálne zariadenie pre personál.  

 

Priestory pre oprávnený orgán (orgán činný v trestnom konaní, súd, ...)  

- 8x vyšetrovacie miestnosti, z toho 1x predelená mrežou,  

- kancelária referenta režimu s umývadlom,  
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- sociálne zariadenie pre personál,  

- sociálne zariadenie pre oprávnený orgán / obv. / ods.  

Preventívno-bezpečnostná služba  

-2x kancelária,  

- WC s umývadlom.  

 

Návštevné miestnosti  

- bezkontaktné návštevy – 20 boxov s možnosťou variability na kontaktné návštevy,  

- kontaktné návštevy – cca 30 odsúdených (spolu pre cca 150 osôb)  

- WC s umývadlom pre personál,  

- WC s umývadlom pre návštevy a obv. / ods.  

 

Vychádzkové dvorce  

Priestory pre vykonávanie vychádzok budú zvlášť pre väznené osoby zaradené v minimálnom 

stupni stráženia a zvlášť pre väznené osoby zaradené v strednom stupni stráženia. Dispozične bude 

každý z priestorov na vykonávanie vychádzok pozostávať z multifunkčného ihriska (futbal, volejbal, 

basketbal, nohejbal) a z priestoru pre umiestnenie pomôcok na cvičenie. Určitá časť bude prekrytá pre 

prípad nepriaznivého počasia.  

Priestory na vykonávanie vychádzok pre väznené osoby zaradené v strednom stupni stráženia 

(väzobný systém) bude tvoriť komplex vychádzkových dvorcov v počte 10 dvorcov s celkovou kapacitou 

34 osôb. Z toho 4 dvorce pre 2 osoby, 6 dvorcov pre 4 osoby a 2 dvorce pre 1 osobu.  

Požiadavky na kancelárie a ďalšie obslužné priestory 
Tabuľka 1: Požiadavky na kancelárie a ďalšie obslužné priestory 

 Administratívn
a budova 

Výkon trestu 
odňatia 
slobody 

Oddelenie 
ochrany 

Autopark, 
Stredisko 
kynológie 

spol
u 

1. Miestna 
kancelári
a 

 Riaditeľ 

 ZRÚ pre SV 

 ZRÚ pre EV 

 Vedúci OPO 

 SOR ráf. 
Sekretariátu 
OPO 

 VORŠ I. – 
VÚA OPO 

 SBT ref. BOZP 
a PO OPO 

 Vedúci PS 

 SOR PS 

 Vedúci OE 

 VPRŠ I. OE 

 Vedúci OL 

 Zástupca  VOL 

 Vedúci 
OVVaVT a OO 

 Zástupca 
vedúceho 
OVVaVT a OO 

 SOR OVVaVT 
a OO 

 Sociálny 
pracovník 

 Psychológ 2 
kancelárie 

 OVVaVT a OO 

 VORŠ I. – VÚ 
OVVaVT a OO 

 VOR PBS 

 VOR PBS 

 Kaplán/pasto
r 

 Vedúci OO 

 Zástupca 
VOO 

 VOR 
obrany 
a výcviku 
OO 

 ZVZ – 
operátor 
OO 

 VOR I. – 
justičnej 
stráže OO 

 Vedúci 
družstva 
psovodov 
ÚSK OO 

 VDČ OL 

44 
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 Vodohospodár 
– VÚ OL 

 Stavebný 
technik OL 

 Vedúci 
stravovateľ – 
VÚ OL 

 Samostatný 
stravovateľ OL 

 Vedúci OZVO 

 VORŠ I. – VÚ 
OZVO 

 VOR OZVO 

 SOR OZVO 

 Vedúci SPBS 

 Vedúci SIKT 

 Informatik 

 SIKT 
2. Miestna 

kancelári
a 
 

 SOR referátu 
správy 
registratúry 
VOR ÚA OPO 

 SOR ÚA OPO 

 VÚ, SÚ RRaIS 
OE 

 Vedúci účt. OE 

 Samost. účt. 
OE 

 Energetik, 
VOR OL 

 OR USPČaE, 
VOR RCE OL 

 Samostatný 
stravovateľ OL 

 VORŠ I. - / 
VOR PBS 

 VOR RV-V OL 

 OR RV-V OL 

 VOR USPČaE 
OL 

 VZ / ZVZ 
strážna 
činnosť OO 

 VZ/ZVZ 
eskortná 
činnosť 

 Spojovací 
technik 
SIKT 

 16 

Podateľňa  SOR ÚA OPO    1 

Pokladňa  Samostatný 
účtovník OE 

   1 

Kancelária 
odborovej 
organizácie 

 Kancelária 
odborovej 
organizácie 

   1 

Chránený 
priestor pre 
utajované 
materiály 

 Chránený 
priestor „D“ 

 Chránený 
priestor 
„V“/VPBS 

  Chránený 
priestor 
„V“/VZ 

 3 

Denná 
miestnosť 

   Samostatný 
strážny OO 

 Strážny 
psovod 
OO 

 Vodoč 
referent 
špecialist
a vodič 
OL 

3 
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Šatňa     Šatne 
príslušníci 
– 
príslušníčky 
(270 osôb) 

 Šatňa pre 
pracovníko
v údržby 

 3 

Zasadacia 
miestnosť 

 Zasadacia 
miestnosť 
KRÚ 

 Zasadacia 
miestnosť pre 
70 osôb 

 

 

  2 

Miestnosť 
pre tlačiareň 

 tlačiareň  tlačiareň  tlačiareň  3 

Sociálne 
zariadenia 

 Pánske 

 Dámske 

 Pánske 

 Dámske 

 Pánske 

 Dámske 

 Pánske 
autopark 

 Pánske 
SK 

 sprcha 
autopark 

 sprcha SK 

 kuchyňa 
autopark 

 kuchynka 
SK 

12 

Príručný 
archív 

 OPO 

 OE 

   2 

Pobočka reg. 
strediska 

 Pobočka 
registračného 
strediska 

   1 

Predajňa 
pre obv. 
A ods. 

  Predajňa + 
sklad 

  2 

Miestnosť 
pre 
zásahovú 
jednotku 

   Miestnosť 
pre 
zásahovú 
jednotku 

 1 

Sklad 
čistiacich 
potrieb + 
výlevka 

 Sklad 
čistiacich 
potrieb + 
výlevka 

  Sklad 
čistiacich 
potrieb + 
výlevka 

 Sklad 
čistiacich 
potrieb + 
výlevka 
stredisko 
kynológie 

 Sklad 
čistiacich 
potrieb + 
výlevka 
autopark 

4 

Čakáreň pre 
návštevy 

   Čakáreň pre 
návštevy 
(1x vonkajší 
priestor 

 2 
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a 1x vo 
vnútri 
ústavu) 

 

SPOLU     101 

Zdroj: Overovacia štúdia 

 

 

Požiadavky na personálne zabezpečenie 
Tabuľka 2: Požiadavky na personálne zabezpečenie 

Názov funkčného 
miesta 

Príslušníci zamestnanci 

dôstojníci práporčíci 

Riaditeľ ústavu 1   

Zástupca riaditeľa 
ústavu pre služobné 
veci 

1   

Zástupca riaditeľa 
ústavu pre ekonomické 
veci 

1   

Spolu vedenie 
ústavu 

3 0 0 

Organizačno-právne oddelenie 

Vedúci 1   

SOR referátu 
sekretariátu 

  1 

VORŠ I. – vedúci úseku 
administratívy 

1   

VOR úseku 
administratívy 

  1 

SOR úseku 
administratívy 

  2 

SOR referátu správy 
registratívy 

  1 

SBT referátu BOZP a 
PO 

  1 

SPOLU OPO 2 0 6 
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Personálna skupina 

Vedúci 1   

VOR referátu 
personálnej práce 

1   

SOR referátu 
personálnej práce 

  1 

SPOLU PS 2 0 1 

Oddelenie výkonu trestu a otvorené oddelenie* 

Vedúci  1   

Zástupca vedúceho 1   

SOR   1 

Pedagóg úseku 
pedagogických činností 

25   

Psychológ úseku 
pedagogických 
a psychologických 
činností 

2   

Sociálny pracovník 
úseku pedagogických 
činností 

2   

VORŠ I. – vedúci úseku 
režimovej činnosti 

1   

Referent režimu úseku 
režimovej činnosti 

74   

SPOLU OVV a VT 
OO 

106 0 1 

Oddelenie ochrany 

Vedúci 1   

Zástupca vedúceho 1   

VOR referátu obrany 
a výcviku 

1   

VOR zmeny úseku 
strážnej činnosti 

4   

Zástupca zmeny úseku 
strážnej činnosti 

11   
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Samostatný strážny 
úsek strážnej činnosti 

 43  

Vedúci zmeny úseku 
eskortnej činnosti 

1   

Zástupca vedúceho 
zmeny úseku strážnej 
činnosti 

1   

Samostatný strážny 
úsek eskortnej činnosti 

 37  

Vedúci družstva 
psovodov úseku 
služobnej kynológie 

 8  

VOR I. – vedúci úseku 
justičnej stráže 

1   

Vedúci strážny úseku 
justičnej stráže (R. 
Sobota, Lučenec, V. 
Krtíš, Revúca) 

4   

Strážny úseku justičnej 
stráže (R. Sobota, 
Lučenec, V Krtíš, 
Revúca) 

 17  

SPOLU OO 26 105 0 

Oddelenie ekonomiky 

Vedúci 1   

VORŠ I. – referátu 
rozpočtu a informačnej 
sústavy 

1   

Vedúci účtovník 
referátu rozpočtu 
a informačnej sústavy 

  1 

Samostatný účtovník 
referátu rozpočtu 
a informačnej sústavy 

  1 

Vedúci účtovník úseku 
platov, miezd 
a odmeňovania 

  2 

Samostatný účtovník 
úseku platov, miezd 
a odmeňovania 

  3 
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Samostatný účtovník 
referátu pohľadávok 

  2 

SPOLU OE 2 0 9 

Oddelenie logistiky 

Vedúci 1   

Zástupca vedúceho 1   

Vodohospodár – vedúci 
úseku stavebno-
prevádzkových činností 
a energetiky 

1   

Stavebný technik úseku 
stavebno-
prevádzkových činností 
a energetiky 

1   

Energetik úseku 
stavebno-
prevádzkových činností 
a energetiky 

1   

VOR úseku stavebno-
prevádzkových činností 
a energetiky 

1   

OR úseku stavebno-
prevádzkových činností 
a energetiky 

1   

VOR úseku stavebno-
prevádzkových činností 
a energetiky 

1   

Pracovník údržby úseku 
stavebno-
prevádzkových činností 
a energetiky 

  3 

Strojník – kurič úseku 
stavebno-
prevádzkových činností 
a energetiky 

  4 

Vedúci stravovateľ – 
vedúci úseku 
proviantných činností 

1   

Samostatný stravovateľ 
úseku proviantných 
činností 

3   
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Kuchár úseku 
proviantných činností 

  5 

Vedúci dopravnej čaty 
úseku dopravného 

1   

Vodič referent 
špecialista úseku 
dopravného 

 9  

Vodič úseku 
dopravného 

  4 

VOR referátu 
výstrojno-výzbrojného 

2   

OR referátu výstrojno-
výzbrojného 

2   

VOR referátu centrálnej 
evidencie 

  1 

SPOLU OL 17 9 17 

Oddelenie zamestnávania, výroby a odbytu 

Vedúci 1   

VORŠ I. – vedúci úseku 
zamestnávania a výroby 

1   

VOR úseku 
zamestnávania 

5   

SOR úseku 
zamestnávania a výroby 

  1 

SOR úseku 
zamestnávania a výroby 

  3 

Skladník VH úseku 
vedľajšieho 
hospodárstva 

  1 

Vedúci prevádzky VH 
úseku vedľajšieho 
hospodárstva 

  1 

Porážkár VH úseku 
vedľajšieho 
hospodárstva 

  2 

SPOLU OZVO 7 0 8 

Zdravotnícke zariadenie 
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Vedúci lekár 1   

Zubný lekár 1   

Vedúca sestra úseku 
ošetrovateľskej 
starostlivosti 

1   

Sestra úseku 
ošetrovateľskej 
starostlivosti 

5   

Lekár úseku lekárskej 
starostlivosti 

1   

SPOLU ZZ 9 0 0 

Skupina preventívno-bezpečnostnej služby 

Vedúci 1   

VORŠ I. 1   

VOR 3   

SPOLU PBS 5 0 0 

Skupín informačno-komunikačných technológií 

Vedúci 1   

Informatik 1   

Spojovací technik 2   

SPOLU SIKT 4 0 0 

Referát katolíckej duchovnej služby – ekumenickej pastoračnej služby 

Kaplán / pastor 1   

SPOLU RKDS 1 0 0 

SPOLU 184 114 42 

Zdroj: Overovacia štúdia 

Príslušníci 298 

Zamestnanci 42 

*verzia návrhu personálneho zabezpečenia pri rozdelení ubytovacej kapacity na 832 miest VTOS, z toho 

štandardný VTOS 720 miest + 36 miest OO + 76 miest špecializované oddiely. 
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Požiadavky na zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti  
Ambulantná časť zdravotníckeho zariadenia:  

-  3 ambulancie pre väznené osoby (všeobecná, stomatologická, konziliárna),  

-  3 samostatné čakárne pre každú ambulanciu, príp. len 2 čakárne (samostatná čakáreň pre 

všeobecnú ambulanciu a spoločná pre stomatologickú ambulanciu a konziliárnu vyšetrovňu),  

-  RTG pracovisko,  

-  2 denné miestnosti pre lekárov (1 pre vedúceho lekára + 1 pre ostatných lekárov),  

-  2 denné miestnosti pre sestry (1 pre vedúcu sestru + 1 veľká pre ostatné sestry),  

-  1 denná miestnosť pre zubného lekára a sestru – v blízkosti stomatologickej (zubnej) 

ambulancie,  

-  sklad liekov a zdrav. pomôcok - s rozmermi cca 3 x 3,5 až 4 m,  

-  3 x WC (2 pre zamestnancov – muži, ženy, 1 pre pacientov),  

-  sklad špinavej bielizne – s rozmermi cca 3 x 2 m, 

-  miestnosť na uloženie upratovacích potrieb s výlevkou - s rozmermi cca 1,5 x 1,5 m.  

 

Lôžková časť zdravotníckeho zariadenia (12 miest – nezapočítané do kapacity):  

-  3x dvojposteľová izba/cela,  

-  1x dvojposteľová izba/cela bezbariérová,  

-  1x trojmiestna izolačná izba/cela (WC, sprcha, umývadlo),  

-  1x izba/cela pre odsúdeného, ktorý bude vykonávať upratovacie práce a ďalšie určené činnosti 

na zdravotníckom zariadení,  

-  umývadlo, WC na izbách/celách,  

-  spoločné sprchy,  

-  lôžková časť zdrav. zariadenia by mala byť dislokovaná v blízkosti ambulantnej časti; je vhodné 

ju vyčleniť od ostatných ubytovacích priestorov ústavu (napr. gátrom).  

 

Ambulantná časť pre personál – administratívna budova  

-  1 ambulancia pre príslušníkov,  

-  1 čakáreň,  

-  2 x WC (jedno pre pacientov, jedno pre zdravotnícky personál),  

-  1 denná miestnosť pre zdravotnícky personál pri ambulancii,  

-  miestnosť na uloženie upratovacích potrieb s výlevkou. 

  

Požiadavky na zabezpečenie ochrany  
- ohradenie, oplotenie: vybudovať v zmysle RMS č. 2/2014 o zabezpečovaní ochrany Zborom 

väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „RMS č. 2/2014“),  

-  vchod do ústavu: vybudovať v zmysle § 13 RMS č. 2/2014,  

-  strážne stanovište pri vchode do ústavu: zabezpečiť v zmysle § 13 RMS č. 2/2014,  



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou 
verejno – súkromného partnerstva 

242 

1 miestnosť pre strážnych + WC, 1 miestnosť na vykonávanie perlustrácie vstupujúcich a 

odchádzajúcich osôb (rámový detektor a röntgen), 1 miestnosť na odkladanie mobilných 

telefónov a vecí (tašiek), 1 čakacia miestnosť pre návštevy + WC,  

-  strážna činnosť: 1 miestnosť vedúceho strážnej zmeny, 1 miestnosť zástupcu vedúceho strážnej 

zmeny (operátor), 1 miestnosť (kuchynka), 1 miestnosť na rozdelenie strážnej zmeny a eskortnej 

činnosti, 4 miestnosti (cely) pre nastupujúce (dodané) osoby do výkonu väzby a VTOS, 1 

miestnosť na prehliadky,  

-  sklad zbraní: 1 miestnosť na odkladanie zbraní, 1 miestnosť na nabíjanie a vybíjanie zbraní,  

-  eskortná činnosť: 1 miestnosť pre vedúceho úseku eskortnej činnosti a jeho zástupcu, 1 

miestnosť pre strážnych úseku eskortnej činnosti,  

-  služobná kynológia: vybudovať kynologický objekt v zmysle RGR č. 19/2009 o služobnej 

kynológii v Zbore väzenskej a justičnej stráže,  

-  zásahová skupina: 1 miestnosť na prezliekanie, 1 sklad výstroje,  

-  vedenie oddelenia ochrany: 1 miestnosť vedúceho, 1 miestnosť zástupcu vedúceho, 1 miestnosť 

VOR justičnej stráže, 1 miestnosť VOR pre výcvik, 1 sklad pre oddelenie, 1 archív na písomnosti,  

-  centrálne šatne pre mužov a ženy: WC a sprchy.  

 
ZARIADENIA CIVILNEJ OCHRANY  
 

Zariadenia civilnej ochrany sú v súlade s § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR 

č. 42/1994 Z. z.“) ochranné stavby a stavby alebo ich časti a technologické súčasti, ktoré sú predurčené 

na plnenie úloh civilnej ochrany, pričom za ochranné stavby sa na účely tohto zákona považujú :  

a) ochranné a úkrytové priestory všetkých kategórií a typov,  

b) chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane.  

STAVEBNOTECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA CIVILNEJ OCHRANY 

  
Druh a rozsah stavebnotechnických požiadaviek na zariadenia civilnej ochrany upravuje § 4 Vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany (ďalej len 

„vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z.“).  

 

Požiadavky na ochranné stavby 
Ochranné stavby sa budujú:  

a) v stave bezpečnosti ako dvojúčelové odolné a plynotesné úkryty s prioritou mierového využitia 

pri nutnosti zachovať ich ochrannú funkciu,  

b) po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu ako jednoduché úkryty 

budované svojpomocne, úpravou vhodných priestorov v stavbách podľa plánov ukrytia. 
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Pri vypracúvaní projektovej dokumentácie na ochranné stavby sa postupuje podľa Prílohy č. 1. k 

vyhláške MV SR č. 532/2006 Z. z. (pre odolné úkryty, plynotesné úkryty, jednoduché úkryty a ich 

základné požiadavky).  

 

V stave bezpečnosti je plánované využiť odolný úkryt civilnej ochrany s aktívnym filtračným a 

ventilačným zariadením ako strelnicu pre streľbu z krátkych strelných zbraní spĺňajúcu STN 39 5050 s 

počtom streleckých stanovíšť 3-5 a dĺžkou strelišťa do 40 m. Stavebno-technické požiadavky na takýto 

dvojúčelový úkryt budú riešené podľa platných predpisov a noriem v súčinnosti s projektantom a so 

znalcom z odvetvia Posudzovanie strelníc.  

 

Požiadavky na zabezpečenie logistických činností  
Referát výzbrojný  

- sklad BOT = sklad hlavný + sklad príručný + sklad zbraní (trezor),  

- sklad munície,  

- sklad zbraní (zbrane, munícia, BOT materiál na pravidelný výkon služby) – sklad musí byť 

umiestnený v blízkosti vedúceho zmeny,  

- sklad CO podľa § 16 ods. 1 písm. k) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.  

Vybavenie skladov materiálu civilnej ochrany upravuje § 4 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 314/1998 o 

podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších 

predpisov.  

 
Referát výstrojný  

 sklad intendančný - výstrojný materiál pre príslušníkov ZVJS a zamestnancov ZVJS  

(sklad hlavný + sklad príručný),  

- sklad kancelárskych potrieb,  

- sklad hygienických potrieb,  

- sklad čistiacich potrieb,  

- príručný sklad pre zásahové jednotky na výstroj a osobné a ochranné pracovné prostriedky,  

- príručný sklad pre psovodov na výstroj a osobné a ochranné pracovné prostriedky,  

- sklad na ostatný intendačný materiál,  

- sklad športových potrieb,  

 sklad intendančný - nástupný + sklad civilných zvrškov + hygieny + väzenského výstrojného 

materiálu + šatňa + WC a sprcha,  

- infekčný sklad,  

- hlavný sklad väzenského materiálu,  

- príručný sklad 1 väzenského materiálu,  

- príručný sklad 2 väzenského materiálu,  

- sklad civilných zvrškov a osobných vecí väznených osôb,  

- priestory na vybavovanie eskort (šatne pre ženy a mužov),  
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- krajčírska dielňa + sklad,  

- obuvnícka dielňa + sklad,  

- sklad horľavých látok,  

 práčovňa – priestory na namáčanie, pranie, sušenie prádla a príručný sklad,  

- sklad špinavého prádla,  

- sklad čistého prádla  

- žehliareň a manglovňa,  

 sklad na stavebno-ubytovací materiál (lôžko, uzamykateľná skrinka, stôl a stolička),  

 sklad na ostatný stavebno-ubytovací materiál,  

 údržbárske dielne.  

 
Referát proviantný  
Stravovacia prevádzka (kuchyňa) by mala byť spoločná (pre obvinených a odsúdených, ako aj pre 

príslušníkov a zamestnancov ZVJS).  

 

Výrobná kapacita sa predpokladá max. cca 1000 – 1 200 porcií, z čoho  

 200 – 250 porcií bude podávaných v personálnej jedálni,  

 200 – 250 porcií bude expedovaných väzňom na cely,  

 600 – 700 porcií bude podávaných v jedálni pre odsúdených.  

 

Ide o celodenné stravovanie obvinených a odsúdených, teda zabezpečenie 5 chodov (raňajky, desiata, 

obed, olovrant, večera).  

 

Počet miest v jedálni príslušníkov a zamestnancov - 60 miest na sedenie.  

Počet miest v jedálni odsúdených – 160 miest. (Rozdeliť na 4 sektory po 40 osôb). 

 Vzhľadom na vydávanie stravy väzneným osobám na cely je potrebný výťah. 

  
Zásobovanie a skladové hospodárstvo:  
Zásobovanie by malo prebiehať z rampy, ktorá musí byť vybavená prístreškom. Na manipulácia tovaru 

do skladu je potrebný nákladný výťah. 

  

Prevádzka musí byť vybavená nasledovnými skladmi:  

- sklad a hrubá príprava zeleniny, zemiakov - chladiaci a mraziaci sklad na zeleninu,  

- sklad ovocia - chladiaci sklad (skriňa),  

- sklad konzerv,  

- suchý sklad – potraviny (múka, cukor,...),  

- suchý sklad,  

- suchý sklad,  

- sklad chleba a pečiva,  

- sklad mlieka a mliečnych výrobkov,  

- chladený sklad vajíčok,  
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- sklad mäsa – hrubá príprava mäsa – rozrábka, kombinovaný - chladiaci a mraziaci box,  

- sklad na mrazené ryby (mraziaci box),  

- sklad na mrazené polotovary (mraziaci box),  

- sklad aromatických potravín,  

- sklad čistiacich prostriedkov,  

- príručný sklad,  

- sklad DKP,  

- sklad organického odpadu.  

 

Prevádzka má byť rozdelená na varňu a studenú kuchyňu, umývanie prevádzkového riadu, umývanie 

čierneho riadu, miestnosť na termoporty, šatne civilných zamestnancov, šatne pre odsúdených, sprchy 

a WC pre zamestnancov – kuchárov, sprchy a WC pre odsúdených, miestnosť na fajčenie.  

 
Referát dopravný  
Návrh systemizácie služobných motorových vozidiel pre nové väzenské zariadenie:  

- 2 x veľký eskortný autobus s obsaditeľnosťou min. 50 osôb,  

- 2 x eskortné vozidlo -malý autobus do 20 osôb,  

- 7 x osobné motorové vozidlo,  

- 2 x sanitka,  

- 2 x chladiarenské vozidlo,  

- 1 x nákladné vozidlo,  

- 1 x traktor s prívesom,  

- 2 x nakladač.  

 

V rámci objektovej sústavy je potrebné vybudovať priestory na parkovanie vozidiel, dielňu so zdvíhacím 

zariadením na kontrolu technického stavu, resp. vykonávanie jednoduchých opráv ako aj ošetrovňu 

(umyváreň) vozidiel.  

 
Referát energetiky a vodohospodárstva  
V rámci zabezpečenia vykurovania, prípravy teplej úžitkovej vody a pary je potrebné:  

- vybudovanie plynovej kotolne v stráženom objekte vrátane prípravy a dodávky pary pre 

technologické zariadenia v kuchyni a práčovni,  

- rekonštrukcia súčasnej plynovej kotolne pre účely vykurovania administratívnej budovy, 

prípadne ďalších priľahlých objektov mimo stráženej časti.  

 

Pre zabezpečenie neprerušenej dodávky elektrickej energie je potrebné inštalovať náhradný (záložný) 

zdroj – napr. naftový agregát s dostatočným výkonom.  

 

V rámci odpadového hospodárstva je potrebné vybudovanie vlastnej čistiarne odpadových vôd, ktorá 

bude využívaná aj na čistenie splaškov vznikajúcich v ustajňovacích priestoroch pri chove ošípaných a 

oviec.  
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Požiadavky na zamestnávanie odsúdených  
Pri predpokladanej celkovej ubytovacej kapacite cca 832 miest v minimálnom a strednom stupni 

stráženia navrhujeme vytvoriť pracovné priestory:  

- v strážených priestoroch areálu pre cca 150 odsúdených,  

- v priľahlých priestoroch areálu pre cca 250 odsúdených.  

Zamestnávanie odsúdených bude realizované v rámci pracovísk vnútornej prevádzky nového 

väzenského objektu, ako aj v strediskách vedľajšieho hospodárstva.  

 

V rámci pracovísk vnútornej prevádzky budú odsúdení vykonávať práce v kuchyni a pri výdaji stravy 

(jedáleň, prípadne cely odsúdených), v práčovni, ďalej sa budú podieľať na vykonávaní upratovacích 

prác vnútorných priestorov objektov, resp. vonkajších priestorov, vykonávať jednoduché práce v rámci 

stavebnej údržby (napr. maľovanie), prípadne obsluha kotolne.  

V rámci stredísk vedľajšieho hospodárstva budú odsúdení zabezpečovať práce v chove ošípaných, v 

chove oviec, ako aj práce pri porážke a rozrábke hospodárskych zvierat. V rámci priľahlých priestorov 

budú odsúdení zabezpečovať aj pestovanie zeleniny pre potreby kuchyne. Ďalší odsúdení budú v rámci 

záujmu právnických alebo fyzických osôb zaradení do práce na výkon prác (napr. kompletáž výrobkov, 

balenie výrobkov, ručné šitie obuvi) v priestoroch ústavu vytvorených na uvedený účel. V prípade 

splnenia podmienok a stanovených kritérií môže skupina odsúdených vykonávať práce aj na 

pracoviskách kooperujúcich partnerov mimo objektovej sústavy väzenského zariadenia.  

 

V rámci objektovej sústavy Otvoreného oddelenia Sabová je zabezpečovaný chov ošípaných a chov oviec. 

Technický stav využívaných objektov zodpovedá ich veku a intenzite využívania a bude potrebná ich 

rekonštrukcia, resp. výstavba nových objektov na ustajnenie zvierat (ošípané a ovce), ako aj na 

skladovanie obilia, prípravu krmiva, sena, steliva a pod. Kapacita chovu je v zmysle koncepčných 

zámerov ZVJS u ošípaných stanovená cieľovo na ročnú dodávku 2100 ks jatočných ošípaných (počet 

prasníc 120 ks). Chov oviec bude realizovaný v počte cca 50 ks. 

V rámci objektovej sústavy Otvoreného oddelenia Sabová je prevádzkovaný aj bitúnok na porážanie 

ošípaných, oviec a hovädzieho dobytka. Na ohrev úžitkovej vody, ktorá sa využíva v technologickom 

procese, sa využíva solárny systém so 60 solárnymi panelmi. V rámci ústavov ZVJS je čiastočné 

zásobovanie kuchýň bravčovým mäsom z vlastného chovu vo forme bravčových polovičiek. V rámci 

efektívnejšieho využitia chovu ošípaných, kapacity bitúnku a zvýšenia zásobovania ústavov ZVJS 

bravčovým mäsom je potrebné vybudovať aj rozrabkáreň jatočných tiel zvierat.  

 

Požiadavky na integrovaný bezpečnostný systém  
Požiadavka na základné delenie integrovaného bezpečnostného systému (IBS) v kontexte 
signálno-bezpečnostnej techniky (IBS musí obsahovať minimálne):  

1. mechanické zábranné prostriedky (MZP/ženijno-technické prostriedky) vyhotovené v 

zodpovedajúcej bezpečnostnej triede pri zohľadnení typu použitej mechanickej zábrany,  

2. technické zabezpečovacie prostriedky:  
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- elektrický zabezpečovací systém (EZS) ,  

- priemyselná televízia (CCTV),  

- elektrická požiarna signalizácia (EPS),  

- vstupný a kontrolný systém (VaKS),  

- systém komunikačných hlások (SKH),  

3. osobná ochrana,  

4. organizačné a režimové opatrenia,  

5. ostatné systémy súboru signálno-bezpečnostnej techniky.  

 
Minimálne požiadavky na vedenie IBS a jeho podsystémy  

Signálne a hlavné káblové trasy budú v rámci objektov vedené v technologických miestnostiach 

zabezpečených v zmysle príslušnej STN, resp. podomietkovou inštaláciou v ochranných trubkách. Mimo 

objektov budú trasy inštalované v zmysle príslušnej STN. Trasy budú tamprované a budú redundantné 

svojím zapojením a topológiou. 

Redundancia napájania IBS musí byť navrhnutá na celkový objem inštalovanej techniky tak, aby 

bola zabezpečená jeho nepretržitá prevádzka. Vedenie a topológia káblových trás musí byť tomuto účelu 

taktiež prispôsobené. Napájacie zdroje musia vedieť prenášať svoje stavy do EZS.                                             

 
Minimálne požiadavky na funkciu IBS, ktorý musí:  

- integrovať všetky technické zabezpečovacie prostriedky,  

- sledovať všetky monitorované bezpečnostné zariadenia v jednom grafickom užívateľskom 

rozhraní,  

- byť otvorený, redundantný a modulárny systém podporujúci integráciu zariadení viacerých 

výrobcov,  

- podporovať súčasné ovládanie zariadení v jednotnom grafickom užívateľskom rozhraní z 

viacerých pracovísk zohľadňujúc pritom priorizáciu oprávnení užívateľov,  

- podporovať vytváranie rozličných oprávnení užívateľov,  

- vedieť prevziať rolu podriadenej užívateľskej stanice a zablokovať ju,  

- znázorňovať situačné mapy objektov v grafickom užívateľskom rozhraní,  

- počtom a veľkosťou zobrazovacích jednotiek zodpovedať ergonómii a byť primeraný objemu 

inštalovanej techniky,  

- podporovať priorizáciu narušení definovanú užívateľom,  

- obsahovať históriu udalostí a musí podporovať exporty dát do niekoľkých najčastejšie 

používaných formátov,  

- podporovať vypínanie jednotlivých vrstiev grafického užívateľského rozhrania z dôvodu 

jednoduchšieho prehľadu (napr. vrstva EZS, EPS, CCTV a pod.),  

- fungovať autonómne a jeho výpadok nesmie ovplyvniť funkčnosť jednotlivých systémov, ktoré 

zjednocuje a ovláda.  

 
Vnútorne rozloženie systému  
 
Vybrané vnútorné priestory objektov budú vybavené EZS, SKH, VaKS, EPS, CCTV, tiesňovými 

tlačidlami, röntgenom batožín, pevným detektorom kovov, televíznymi zásuvkami a mechanickými 
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zábrannými prostriedkami, prípadne ich vzájomnou kombináciou. Ďalej budú podľa potreby vybavené 

zásuvkami LAN. Do určených technologických miestností v objektoch budú ústiť vedenia všetkých 

systémov tak, aby bolo možné systémy v budúcnosti rozšíriť. Určené služobné miestnosti budú tiež 

vybavené výstupmi z IBS. Pre zabezpečenie komunikácie v rámci ústavu a do VTS bude použitá 

technológia IP telefónie na báze Cisco Call Manager a VKV rádiová sieť kompatibilná so sieťou Motorola 

prevádzkovanou v ZVJS. 

 

 

 
Vonkajšie rozloženie  
 
Ohradenie a oplotenie ochranného a zakázaného pásma bude vybavené dvomi na sebe nezávislými EZS 

prepojené s CCTV, ktoré budú tvoriť určený počet strážených úsekov. CCTV musí pri narušení 

dostatočne pokryť strážený úsek a zopnúť nahrávanie a situáciu zobraziť na poplachových monitoroch. 

Vybrané priestory, objekty hraničiace s ostrahovým pásmom a priechody budú nepretržite 

monitorované CCTV, vybavené SKH a EZS so vzájomným blokovaním priechodov. Vybrané priľahlé 

priestory budú monitorované prehľadovým CCTV.  

Po dohode s poskytovateľom neverejnej telefónnej siete pre ZVJS slúžiacej na telefonovanie väznených 

osôb bude potrebné na vybrané miesta nainštalovať telefónne automaty na náklady poskytovateľa 

telefónnej siete a zriadiť dohľadové pracovisko.
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Príloha 5: Register rizík projektu 

            
Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

P) Procesné riziká               

P-1 

Potrebné 
povolenia (EIA, 
územné 
rozhodnutie) 

Riziko nezískania povolení, 
prípadná strata už udeleného 
povolenia, predovšetkým v 
dôsledku nevôle miestnych 
obyvateľov a aktivistov k 
takémuto druhu investície s 
dôrazom na možnosť, že 
účastníkom konania (EIA, 
ÚR) môže byť v súčasnosti 
ktokoľvek. 

Oneskorenie projektu, 
ukončenie projektu alebo jeho 
úprava s následným zvýšením 
nákladov. 

Odstránenie podstatných 
rizikových faktorov pred 
zahájením zadania 
prispôsobením projektu 
požiadavkám vydávaných 
povolení a prostredníctvom 
prípravy realistického 
časového plánu. 

O tomto projekte sa diskutuje 
už dlhšiu dobu, preto 
považujeme riziká súvisiace s 
potrebnými povoleniami ako 
málo pravdepodobné. Napriek 
tomu môže byť rizikom 
napríklad protest aktivistov. 
Nemyslíme si však, že by z 
tohto dôvodu malo dôjsť k 
zrušeniu projektu. Riziko má 
dopad hlavne na 
harmonogram realizácie, a to 
v rade niekoľkých mesiacov. 
Pre ocenenie rizika sa preto 
uvažuje hlavne z dôvodu 
navýšenia nákladov o infláciu.  

      

                 

P-2 

Potrebné 
povolenia 
(stavebné 
povolenie, 
kolaudácia, 
skúšobná 
prevádzka, 
atď.) 

Riziko nezískania kolaudácie, 
prípadná potreba zmeny SP a 
z toho vyplývajúca 
komplikácia pri kolaudácii, s 
dôrazom aj na to možnosť, že 
účastníkom konania (SP) 
môže byť v súčasnosti 
ktokoľvek. 

Oneskorenie projektu, 
ukončenie projektu alebo jeho 
úprava s následným zvýšením 
nákladov. 

Odstránenie podstatných 
rizikových faktorov pred 
zahájením zadania 
prispôsobením projektu 
požiadavkám vydávaných 
povolení a prostredníctvom 
prípravy realistického 
časového plánu. 

Riziko má dopad na 
harmonogram realizácie. Z 
tohto dôvodu je riziko 
kvantifikované na úrovni 
inflácie a zvýšených mzdových 
nákladov. 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

P-3 
Získanie a 
vlastníctvo 
pozemkov 

Spory pri získavaní pozemkov 
a/alebo v prípade 
nejednoznačného vlastníctva 
pozemkov 

Oneskorenie projektu 
Zvýšenie nákladov 
Náklady na odškodnenie 
Zmena projektu 
Zrušenie/prerušenie projektu 

Odstránenie podstatných 
rizikových faktorov pred 
zahájením zadania, 
prispôsobenie projektu 
požiadavkám vydávaných 
povolení, príprava 
realistického časového plánu 

Pozemky a stavby súvisiace s 
projektom sú vo vlastníctve 
ZVJS. Jedinou výnimkou je 
hospodárska budova bez 
súpisného čísla nachádzajúca 
sa na parcelách č. 3803/43 a 
3803/88-98, ktorá je vo 
vlastníctve Slovenského 
pozemkového fondu. Podľa 
dostupných informácií ma GR 
ZVJS záujem na majetkovo-
právnom vysporiadaní 
vzťahov k tejto budove a 
vlastnícke práva k nej 
neohrozujú realizáciu 
projektu. 

      

                  

P-4 

Získanie 
nových, 
dodatočne 
potrebných 
povolení pre 
umožnenie 
zmluvne 
prípustných 
zmien v 
projekte 

Riziko časového oneskorenia 
pri získaní zmeny povolení, 
riziko neudelenia povolení, 
prípadná strata už udeleného 
povolenia. 

Oneskorenie projektu 
Ukončenie projektu   
Zvýšenie nákladov 

Odstránenie podstatných 
rizikových faktorov pred 
zahájením zadania, kvalitná 
príprava projektovej 
dokumentácie aj 
prostredníctvom konzultácií 
na príslušných inštitúciách, 
ktoré povolenia vydávajú, 
vytipovanie citlivejšie 
reagujúcich inštitúcií 
(hygiena, požiarnici, životné 
prostredie) a dôraz na 
konzultáciu s nimi v 
predprojektovej fáze, 
prispôsobenie projektu 
požiadavkám vydávaných 
povolení, príprava 
realistického časového plánu. 

Toto riziko bude závisieť na 
kvalite pripravenosti ÚR. 
Pozemky majú dobrú 
prístupnosť pre realizáciu 
stavby a nepredpokladajú s 
napríklad dodatočnými 
povoleniami prístupu cez 
cudzie pozemky. 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

P-5 
Vznik sporov 
(výstavba) 

Spory medzi verejným 
sektorom a dodávateľom v 
priebehu výstavby a spory o 
stavbu po dokončení výstavby. 

Oneskorenie projektu 
Ukončenie projektu   
Zvýšenie nákladov 

Presne zadefinované 
ustanovenia v zmluvnej 
dokumentácii ošetrujúce 
všetky prípady, z ktorých by 
spory mohli vzniknúť s 
jasnými pravidlami postupu 
pre nájdenie riešenia. 

Jedná sa o ucelený objekt 
mimo hlavnej mestskej 
zástavby. Z tohto dôvodu 
nepovažujeme vznik 
procesných sporov za 
významný. Za typické 
procesné spory považujeme 
spory vyplývajúce z kvality, 
použitých technológií alebo 
priebehu výstavby (napr. 
prašnosť), ktoré môžu mať 
vplyv na oneskorenie 
realizácie projektu. 

      

                  

P-6 

Schválenie 
projektu / 
zadávacej 
dokumentácie / 
zmluvnej 
dokumentácie 
stanoveným 
spôsobom 

Hrozba neschválenia projektu 
/ zadávacej dokumentácie / 
zmluvnej dokumentácie 
stanoveným spôsobom. 

Neuzatvorenie zmluvného 
vzťahu. 
Nerealizácia projektu podľa 
pripraveného návrhu. 

Dodržanie plánovaného 
harmonogramu a potrebných 
krokov napr. prostredníctvom 
pravidelných kontrolných dní. 

V prípade realizácie projektu 
vidíme riziká napríklad v 
dodatočných zmenách 
projektu vrátane úprav zmlúv 
súvisiacich s projektom. Toto 
riziko má dopad hlavne na 
harmonogram projektu. 

      

                  

P-7 

Oneskorenie 
pri zadávaní 
potrebných 
verejných 
zákaziek 
súvisiacich s 
projektom 

Včas nepripravené / 
neschválené zadanie verejnej 
zákazky, či omeškanie výberu 
dodávateľa verejnej zákazky z 
dôvodov odvolávania sa 
neúspešných uchádzačov. 

Oneskorené uzatvorenie 
zmluvných vzťahov. 

Kvalitná a dostatočná 
príprava zadávacej a zmluvnej 
dokumentácie, dôkladná 
príprava a kontrola plnenia 
harmonogramu, 
transparentné obstarávanie. 

Je prax, ktorá hovorí, že často 
pri zadávaní projektov zo 
strany verejného sektora v 
dôsledku ľudského faktoru 
dochádza k nedodržiavaniu 
harmonogramu postupnosti 
jednotlivých obstarávaní. 
Zároveň je aj veľké množstvo 
obstarávaní, ktoré sú 
napadnuté neúspešným 
subjektom po vyhlásení 
výsledkov. Táto skutočnosť je 
zjavná z množstva takto 
medializovaných káuz. 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

P-8 
Strategické 
rozhodnutie 

Riziko vyplývajúce zo zlého 
strategického rozhodnutia. 

Oneskorenie projektu, 
ukončenie projektu, zvýšené 
náklady, zníženie reputácie. 

Expertízy, odborné štúdie 
problémov, využitie externých 
poradcov. 

Príkladom tohto rizika môže 
byť zmena legislatívy s 
dopadom na projekt (napr. 
široké využitie elektronických 
náramkov), iné úpravy 
kapacity väzenského 
zariadenia alebo rozhodnutie 
o zmene lokality. S ohľadom 
na existujúcu podporu 
projektu (vrátane súladu so 
strategickými 
dokumentmi),nie je 
predpokladaná vysoká 
pravdepodobnosť vzniku 
rizika. Jeho kvantifikovanie 
nie je možné. 

      

                  

D) Riziká spojené s projektovaním (návrhom) 
  

       

D-1 
Projektová 
dokumentácia 

Nenaplnenie očakávaní 
kladených na projektovú 
dokumentáciu a nevyhovujúca 
špecifikácia, prípadne neúplná 
definícia požiadaviek na 
projekt zo strany zadávateľa. 
Nezvládnutý proces 
projektovania zo strany 
projekčnej kancelárie. 
Podcenenie rizika, ktoré 
vyplýva z funkčného využitia 
objektov – väzenské 
zariadenie. 

Zvýšenie nákladov. 
Zníženie kvality. 
Zmeny v projektovej 
dokumentácii. 
Oneskorenie projektu. Útek 
väzňov v dôsledku 
nedostatočnej predvídavosti 
(už pri projekte) v súvislosti s 
návrhom opatrení 
predchádzať takýmto 
skutočnostiam. 

Včasné zapojenie súkromného 
sektoru zmluvné ošetrenie 
charakteristík projektu 
(špecifikácia požiadaviek na 
projekt), komunikácia už v 
projekčnej fáze medzi 
inžinieringom a prípadne 
spoločnosťou, ktorá podobný 
projekt v minulosti realizovala 
z hľadiska stavebného. 

Z pohľadu potreby VS, 
vypracovanej overovacej 
štúdie ako aj lokalitného 
programu, nepredpokladáme 
zásadné zmeny v projektovej 
dokumentácií. Počas doby 
projektu nevidíme výrazný 
dopad rizika na harmonogram 
projektu. 

      

                  

D-2 

Zmeny 
zmluvnej 
dokumentácie z 
dôvodov na 
strane 
verejného 
sektora 

Zmena požiadaviek na projekt 
po skončení 
rokovania/uzatvorenia 
zmluvy. 

Zvýšenie nákladov. 
Zmeny v zmluvnej 
dokumentácii. 
Oneskorenie projektu. 

Jasná definícia požiadaviek 
pred podpísaním zmluvy a 
zapojenie všetkých kľúčových 
strán do príprav projektu.  
Ustanovenia v zmluve 
minimalizujúce náklady na 
zmeny projektovej 
dokumentácie, zmluvné 
vymedzenie 
možných dodatkov a zmien. 

Riziko spôsobené 
prepracovaním projektu po 
uzavretí zmluvy. Projekt 
prechádza v priebehu procesu 
radom schválení, z tohto 
dôvodu nepredpokladáme 
zvýšenú pravdepodobnosť 
vzniku rizika alebo dopad na 
celkové náklady projektu, 
ktoré nie sú zásadné. 

      



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno – súkromného partnerstva 

253 

            
Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

                  

D-3 

Zmeny 
projektovej 
dokumentácie z 
dôvodov na 
strane 
dodávateľa 

Zmena pripraveného projektu 
po skončení 
rokovaní/uzatvorení zmluvy 

Zvýšenie nákladov 
Zmeny v projektovej 
dokumentácii 
Nutnosť zmeny vydaných 
povolení 
Oneskorenie projektu 

Jasná definícia požiadaviek 
pred podpísaním zmluvy a 
zapojenie všetkých kľúčových 
strán do príprav projektu.  
Zmluvné vymedzenie 
možných dodatkov a zmien. Je 
dôležité premyslieť z hľadiska 
strategického cieľa projektu. 

Vznik rizika považujeme za 
málo pravdepodobný. 
Zadávateľ projektu eliminuje 
riziká už v projektovej 
dokumentácií a v priebehu 
projektového riadenia. 
Rovnako tak dodávateľ nemá 
motiváciu k zásadným 
zmenám. 

      

                  

D-4 
Nejednoznačne 
určený účel 
výrobnej haly 

Riziko dodatočnej 
(oneskorenej) požiadavky 
verejného sektora na účel 
využitia výrobnej haly. Riziko 
vyplýva predovšetkým z 
možných požiadaviek na 
zmenu rozmerov budovy 
(zmena územného 
rozhodnutia), zmeny účelu 
využitia v súvislosti s vplyvom 
na ŽP (nové posudzovanie 
EIA) a možných zvýšených 
požiadaviek na kapacity a na 
technickú vybavenosť 
pozemku vrátane bodov 
napojenia. 

Zvýšenie nákladov v priebehu 
stavby, vznik dodatočných 
nákladov po kolaudácii. 
Zmeny v projektovej 
dokumentácii. 
Nutnosť zmeny vydaných 
povolení. 
Oneskorenie projektu. 

Jasná definícia požiadaviek 
pred podpísaním zmluvy a 
zapojenie všetkých kľúčových 
strán do príprav projektu.  
Ustanovenie zmluvy 
minimalizujúce náklady na 
zmeny projektovej 
dokumentácie, zmluvné 
vymedzenie 
možných dodatkov a zmien. 

Riziko vidíme hlavne v 
nejasnom definovaní účelu 
haly. Konkrétne detaily 
výrobnej haly a plánovaných 
činností nie sú zatiaľ známe. 
Dopad rizika na projekt je 
však malý. 

      

  
 

                

S) Riziká spojené so stavebným pozemkom 
  

        

S-1 Stav lokality 

Riziko neočakávaného stavu 
lokality a nákladov na úpravu 
stavu lokality (kontaminácia 
pôdy, verejné siete, vecné 
bremená, neexistencia 
geologického a 
hydrogeologického prieskumu 
apod.) 

Oneskorenie projektu. 
Zvýšenie nákladov. Zrušenie 
(ukončenie) projektu. 

Verejný sektor si zabezpečí 
vopred definované expertízy 
danej lokality, ktoré definujú 
kľúčové strany projektu, 
okrem iného zástupcovia 
inžinieringu, projekčných 
kancelárií, dodávateľa diela, 
ešte pred vypracovaním 
zadania a začatia konania so 
súkromným sektorom a 
zoznámi ho s výsledkami. 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

S-2 
Výskyt 
nevybuchnutej 
munície, ai. 

Riziko vyplývajúce z možnosti 
výskytu nevybuchnutej 
munície, ai. 

Oneskorenie projektu. 
Zvýšenie nákladov. Ohrozenie 
bezpečnosti prevádzky alebo 
výstavby. 
Znemožnenie realizácie 
projektu. 

Analýza využitia územia         

                  

S-3 
Dostupnosť 
lokality 

Čiastočné alebo úplné 
obmedzenie dostupnosti 
lokality v súvislosti s krokmi 
tretích strán vrátane orgánov 
verejného sektora, pokiaľ toto 
znemožnenie dostupnosti nie 
je odôvodniteľné z dôvodov 
porušenia podmienok na 
strane dodávateľa. 
Riziko vyplývajúce z 
charakteru okolitých 
pozemkov a ich vlastníctva, 
stavebná lokalita je kvôli zlým 
pomerom s vlastníkmi 
okolitých pozemkov 
nedostupná.  

Oneskorenie projektu. 
Zvýšenie nákladov.       
Zrušenie projektu. 

Uskutočnenie kvalitnej 
analýzy stavu pozemku z 
hľadiska prístupu, prípadných 
ťarchou tretích strán, a pod. 
Verejný sektor si pred začatím 
výstavby dohodne s vlastníkmi 
okolitých pozemkov možnosť 
prechodu a prejazdu cez tieto 
pozemky v priebehu 
stavebných prác. 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

S-4 
Body napojenia 
médií 

Riziko vyplývajúce z toho, že 
body napojenia na siete sú: 1. 
v blízkosti pozemku, ale 
nemajú dostatočnú kapacitu; 
2. body napojenia na siete nie 
sú v blízkosti pozemku - 
vzdialenosť bodov napojenia 
od pozemku je neadekvátne 
veľká, ale majú dostatočnú 
kapacitu; 3. body napojenia sú 
vzdialené a zároveň nie sú v 
dostatočnej kapacite (napr. 
potreba budovania 
veľkokapacitnej ČOV 
vyplývajúca z charakteru 
územia definovaného v 
územnom pláne). Riziko 
nesprávneho zakreslenia sietí 
v podkladoch poskytnutých 
súkromnému sektoru. Riziko 
umiestnenia objektov v 
ochrannom pásme sietí. 

Oneskorenie projektu. 
Zvýšenie nákladov. 

Verejný sektor si zabezpečí 
stanoviská a vyjadrenia 
správcov sietí k existencii sietí 
v lokalite (nechá siete vytýčiť a 
následne zakresliť) a zároveň 
požiada správcov sietí o 
určenie bodov napojenia v 
závislosti na funkčnom využití 
objektov a oboznámi 
súkromný sektor s výsledkami 
takýchto stanovísk a 
vyjadrení. 

Lokalita projektu je dobre 
zmapovaná. Už existujúci 
projekt je napojený na siete. 
Riziko bude riešené už vo fáze 
územného rozhodnutia a 
záleží hlavne od navýšenia 
kapacít a súvisiacich investícií. 

      

                  

S-5 

Územný plán 
(rozpor 
s relevantným/ 
akýmkoľvek 
územným 
plánom) 

Riziko vyplývajúce z 
územného plánu. Z hľadiska 
funkčného môže byť územie 
definované v územnom pláne 
inak ako si predstavuje a 
potrebuje Verejný sektor. 
Následne by bolo potrebné 
robiť zmeny a doplnky k 
územnému plánu. 

Extrémne oneskorenie 
projektu. Zvýšenie nákladov. 
Znemožnenie určenia zadania 
projektu. 

Verejný sektor preskúma 
existujúci územný plán pred 
vypracovaním zadania, pokiaľ 
nevyhovuje projektu, 
zabezpečí jeho zmenu pred 
vypracovaním zadania. 

V prípade, že by po 
komunálnych voľbách došlo k 
zmene územného plánu zo 
strany mesta RS malo by to 
významný dopad na celý 
projekt, keďže v takomto 
prípade predpokladáme dlhé 
rokovania s mestom na túto 
tému. Ak by nové mestské 
zastupiteľstvo s takýmto 
návrhom prišlo a snažilo by sa 
ho presadiť a bolo dôsledné, 
projekt by sa z hľadiska času 
veľmi oddialil. Teoreticky je 
možná aj stavebná uzávera v 
tejto lokalite z pohľadu mesta 
RS, keby to začali považovať 
za problémový projekt. 
Vychádzame ale z toho, že sa o 
tom už v meste RS nejako 
diskutovalo a takáto situácia 
by nemusela nastať. 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

                  

S-6 
Chránená 
krajinná oblasť 

Riziko vyplývajúce z 
umiestnenia lokality (celej 
alebo jej časti) v chránenej 
krajinnej oblasti. 

Oneskorenie projektu. 
Zvýšenie nákladov. 
Znemožnenie realizácie 
projektu. 

Verejný sektor získa na 
Štátnej ochrane prírody 
informácie o existencii CHKO 
a v prípade potreby zabezpečí 
potrebné povolenia alebo 
výnimku, ktorá umožní stavbu 
v tejto lokalite, prípadne nájde 
a navrhne (určí) inú lokalitu. 

Hoci je dobre popísaná a 
známa aktuálna situácia, 
nemožno predpokladať možný 
budúci vývoj a zmeny 
súvisiace s chránenou 
krajinnou oblasťou. 

      

                  

S-7 
Vonkajšie 
vplyvy na 
pozemok 

Riziko vyplývajúce z možnosti 
nepriaznivých vplyvov na 
pozemok 

Oneskorenie projektu. 
Zvýšenie nákladov. Ohrozenie 
bezpečnosti prevádzky alebo 
výstavby. 
Znemožnenie realizácie 
projektu. 

V procese prípravy projektu 
klásť dôraz na návrh 
technických protiopatrení k 
potenciálnym nepriaznivým 
vplyvom na pozemok a 
objekty zariadenia. 

        

                  

S-8 
Kolízia s iným 
plánovaným 
projektom 

Riziko vyplývajúce z možnej 
existencie iného projektu 
alebo zámeru v danej lokalite, 
ktorý by bol v kolízii s 
plánovaným projektom 
rozšírenia väzenia. 

 
Znemožnenie 
realizácie projektu. 
Oneskorenie ukončenia 
projektu. Zvýšenie nákladov. 

Verejný sektor získa na 
stavebnom úrade informácie 
ohľadom existencie žiadosti 
na vydanie záväzného 
stanoviska pre iný projekt v 
danej oblasti, resp. lokalite. V 
prípadne takejto kolízie je 
potrebné pokúsiť sa dohodnúť 
s investorom v lokalite 
paralelného projektu. V 
prípade nemožnosti dohody je 
potreba navrhnúť inú lokalitu. 
Tomuto riziku je však možné 
predísť alebo ho 
minimalizovať aj dôsledným 
naštudovaním územného 
plánu a majetko-právnych 
vzťahov. Z týchto dvoch 
informácií vyplynie vôbec 
samotná možnosť, že by ku 
kolízii mohlo dôjsť. 

Príkladom tohto rizika môže 
byť situácia, kedy tretí subjekt 
podá žiadosť o záväzné 
stanovisko ku stavbe v 
susednej lokalite, ktorá môže 
ovplyvniť realizáciu projektu. 
Hoci by toto riziko malo 
významný dopad na projekt, 
jeho výskyt považujeme za 
málo pravdepodobný. 

      

                  

C) Riziká spojené s výstavbou 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

C-1 

Nedodržanie 
predpisov a 
všeobecne 
platných 
požiadaviek vo 
fáze výstavby, 
vrátane BOZP a 
zásad PO 

Nesúlad a nedodržanie 
podmienok vo fáze výstavby. 
Nezabezpečenie stavby pred 
cudzími osobami, úrazy na 
stavbe (tretia osoba), 
nedodržanie bezpečnostných 
noriem. 

Zvýšenie nákladov. 
Poškodenie povesti Verejného 
sektora. 

Včasné zapojenie súkromného 
sektoru, dosiahnutie 
potrebnej flexibility zmluvnej 
dokumentácie a častá kontrola 
v podobe kontrolných dní na 
stavbe, kvalitný, odborný a 
dôsledný výber technického 
dozoru. 

Toto riziko je veľmi 
nevyspytateľné a závisí od 
skúsenosti ľudí 
zainteresovaných do kontroly 
BOZP, PO a ostatných 
predpisov.  

      

                  

C-2 

Neefektívne/ 
nehospodárne 
plnenie 
podmienok vo 
fáze výstavby 

Neefektivita plnenia 
podmienok v priebehu 
výstavby a nedostatočná 
kontrola tohoto plnenia. 

Zvýšenie nákladov. 
Poškodenie povesti Verejného 
sektora. 

Zabezpečenie relevantných 
odborníkov pre výkon 
dohľadu zo strany verejného 
sektoru, najmä stavebného 
dozoru nastavenie procesov a 
prísne dodržiavanie 
kontrolných postupov. 

Toto riziko vidíme v plytvaní 
materiálu, keďže ide o 
rozsiahlejšiu stavbu a z toho 
vyplývajúcej ťažšej kontroly 
spotreby, resp. krádeží 
materiálu. V dôsledku týchto 
skutočností sa často stavby 
predražujú.  

      

                  

C-3 

Kvalita stavby, 
súlad s 
požadovanými 
"výkonovými" 
parametrami 

Chybná a kvalitatívne 
nedostatočná realizácia 
stavby, nedostatočný výkon 
stavebného dozoru zo strany 
dodávateľa. Nenaplnenie 
zmluvných podmienok.    
Toto riziko sa týka chybnej a z 
toho vyplývajúcej kvalitatívne 
nedostatočnej realizácie ako u 
generálneho dodávateľa, tak 
aj u subdodávateľov. 

Predĺženie lehoty na 
dokončenie projektu. 
Zvýšené náklady (napr. v 
súvislosti s odstraňovaním 
škôd a zvýšené náklady v 
súvislosti so zrušením 
existujúcich zmlúv a 
poverením nových 
subdodávateľov) Zníženie 
kvality. 

Zmluvné ošetrenie 
kvalitatívnych parametrov 
projektu, dôkladná projektová 
a stavebná dokumentácia. 
Prispôsobenie plánovania k 
zníženiu zložitosti 
Výber subdodávateľov v 
závislosti na bonite, 
referenčných projektoch a 
zárukách tretích osôb. 
Kvalitný, odborný a dôsledný 
výber stavebného dozoru. 

Veľmi úzko súvisí z kategóriou 
C-3. Aj v tomto prípade ide o 
ľudský faktor, keď dozor zo 
strany dodávateľa podcení 
kontrolu použitých materiálov 
z pohľadu kvality a potrebnej 
kvantity. 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

C-4 

Stanovenie 
nákladov a 
harmonogramu 
výstavby 

Nekvalitne pripravený 
rozpočet (napr. nezahrnutie 
určitých nákladov do 
rozpočtu, atď.) a 
harmonogram výstavby (napr. 
nerealistické očakávania 
ohľadom dokončenia projektu 
aj jeho častí, najmä z hľadiska 
vplyvov počasia a 
technologických procesov 
vyskytujúcich sa na stavbe, 
atď.) 

Oneskorenie projektu. 
Zvýšenie nákladov. 

Zmluvné ošetrenie tzv. 
finančného stropu dodávky 
služby zo strany verejného 
sektora, súkromný sektor si 
zabezpečí dôkladné expertízy, 
aby mohol ručiť za zmluvne 
ošetrený finančný strop 
dodávky. Výber kvalitného 
koncesionára. Dôsledné 
vypracovanie výkazu-výmer zo 
strany Verejného sektora a 
podmienka vypracovania 
výkazu-výmer na základe DSP 
aj zo strany koncesionára, 
následné porovnanie týchto 
výkazov. 

Pri veľmi veľkom počte 
projektov zadávaných VS sú 
náklady extrémne vysoké a 
skoro vždy sa zdajú byť vyššie 
ako je potrebné. Táto 
skutočnosť je zrejmá tiež z 
množstva medializovaných 
projektov. Ide, zdá sa, o umelé 
zvyšovanie nákladov. Toto 
riziko je podľa nás jedno z 
najproblematickejších rizík. 

      

                  

C-5 

Nedostatočná 
stavebná 
koordinácia zo 
strany 
dodávateľa 

Z dôvodu nedostatočnej 
koordinácie zo strany 
dodávateľa nebudú na seba 
časovo nadväzovať jednotlivé 
stavebné objekty projektu.  
Nedostatočná koordinácia na 
projekt nadväzujúcich 
stavebných prác, ktoré nie sú 
včas realizované a tým 
nevznikajú zodpovedajúce 
prepojenia. 
Nedostatočná koordinácia 
spolupráce so 
subdodávateľmi. 

Omeškanie projektu. 
Zvýšenie nákladov. 
Nutnosť výmeny 
subdodávateľov. 

Dôsledná príprava a kontrola 
dodržiavania stavebných 
plánov a harmonogramu 
výstavby. Kvalitný, odborný a 
dôsledný výber stavebného 
dozoru. 

Dopad tohto rizika spočíva 
hlavne v nedodržaní 
harmonogramu stavby z 
dôvodu nevhodnej 
koordinácie. 

      

                  

C-6 

Nedostatočná 
stavebná 
koordinácia zo 
strany 
verejného 
sektora 

Včasná nerealizácia iných 
stavieb zaisťovaných verejným 
sektorom, ktoré sú 
podmienkou pre umožnenie 
realizácie projektu. 

Omeškanie projektu 
Zvýšenie nákladov 

Dôsledná príprava a kontrola 
dodržiavania stavebných 
plánov a harmonogramu 
výstavby. Kvalitný, odborný a 
dôsledný výber stavebného 
dozoru. Na stavbe by mala 
mať každá strana svojho 
zástupcu vykonávajúceho 
stavebný a technický dozor. 

Verejný sektor musí zaistiť 
koordináciu osôb vo výkone 
trestu existujúceho objektu a 
ďalšie súvisiace činnosti 
vzťahujúce sa k existujúcej 
prevádzke. 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

C-7 
Poškodenie 
existujúcej 
infraštruktúry 

Škody na existujúcej 
infraštruktúre na a v blízkosti 
stavby spôsobené 
dodávateľmi. 

Oneskorenie projektu. 
Zvýšenie nákladov. 
Strata reputácie. 

Stavebný dozor, kvalitné 
kontrolné procesy, kvalitný 
personál, školenia, poistenie 
projektu. V zmluve dohodnúť 
proces ako sa v prípade 
takejto skutočnosti bude 
postupovať, aby sa škody 
odstránili čo najskôr (napr. 
oznámenie takejto skutočnosti 
stavebnému dozoru z 
Verejného sektoru do určitého 
času po objavení sa takejto 
skutočnosti, dohoda o lehote 
na predloženie 
harmonogramu prác na 
odstránenie škôd apod.). 

Jedná sa o vznik škôd, ktoré 
nezodpovedajú štandardnému 
poškodeniu súvisiacemu s 
rozsahom stavby. Takéto 
riziká však považujeme za 
výnimočné, pretože prípadné 
škody a spory budú riešené 
medzi tretími subjektmi, nie 
priamo verejným sektorom 
(napríklad medzi správcom 
siete a zhotoviteľom). 

      

                  

C-8 

Nezabezpečenie 
kvalifikovaného 
personálu / 
Nezodpovedajú
ce pracovné sily 
/ riziko 
nezastupiteľnos
ti 

Riziko vyplývajúce z 
nezabezpečenia 
zodpovedajúcich 
kvalifikovaných pracovníkov, 
nemožnosť ich zastúpenia. 
Nekvalifikovaný odhad 
potreby počtu pracovníkov na 
stavbe, či už kvalifikovaných 
alebo nekvalifikovaných. 
Zároveň vzniká riziko vice 
major v podobe štrajku 
pracovníkov. 

Omeškanie projektu. 
Zvýšenie nákladov. 
Strata reputácie. 

Verejný sektor by mal hľadať 
aj z tohto pohľadu skúseného 
partnera v súkromnom 
sektore. Zmluvne by mal 
verejný sektor dohodnúť 
presný časový harmonogram 
prác a po konzultácii s 
expertnou organizáciou 
navrhnúť aj počet potrebných 
pracovníkov na stavbe a 
vytvorenie rezervy v časovom 
pláne výstavby. V prípade 
štrajku je možné predĺžiť 
lehotu na dokončenie stavby. 

Dopad rizika spočíva hlavne v 
zdržaní realizácie projektu. 
Nízka kvalifikácia zhotoviteľa 
môže znamenať prerušenie 
realizácie projektu a nutnosť 
obstarania nového 
zhotoviteľa.  
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

C-9 

Skryté vady 
objektov, ktoré 
verejný sektor 
odovzdáva 
dodávateľovi 
pred zahájením 
výstavby 
(stavby 
verejného 
sektora 
zahrnuté do 
projektu) 

Riziko skrytých vád na 
objektoch realizovaných 
verejným sektorom a 
odovzdávaných dodávateľovi 
na realizáciu projektu. 

Omeškanie projektu. 
Zvýšenie nákladov. 

Verejný sektor umožní na 
svoje náklady vykonať 
súkromnému sektoru 
expertízu objektov pred 
uzavretím zmlúv (due 
diligence). Zmluvne ošetrí 
prípadné zvýšené náklady 
zjavne spôsobené objavením 
sa skrytých vád. Verejný 
sektor v tejto súvislosti zváži 
spoluprácu so skúsenými 
dodávateľmi. 

Jedná sa o riziká skrytých 
chýb, ktoré zhotoviteľ 
neobjavil v dobe výstavby. 
Prax ukazuje, že riziká sú bez 
dopadu, rovnako ako aj s 
veľkým dopadom. Toto je 
spôsobené nedostatočnou 
informovanosťou správcu 
budovy o jej technickom stave 
na jednej strane a nejasnosťou 
dohôd medzi zmluvnými 
stranami, ktorá z nich znáša 
takéto skryté vady po ich 
objavení sa. 

      

                  

C-10 

Všeobecné 
riziká týkajúce 
sa životného 
prostredia 
(výstavba) 

Znečistenie alebo zásahy do 
okolia (vzduch, podzemná 
voda, vzhľad krajiny, fauna a 
flóra) v dôsledku zvýšenia 
hluku, znečistenia, otrasov z 
odstrelov a zvýšenej dopravnej 
intenzity. 

Omeškanie projektu. 
Zvýšenie nákladov. 

Expertné odhady možných 
pôvodcov rizika, ktoré 
vypracuje verejný sektor v 
spolupráci so Štátnou 
ochranou prírody, resp. 
organizáciami, ktoré im ŠOP 
odporučí. Tieto závery 
poskytne súkromnému 
sektoru, aby ich ten 
zapracoval do plánu 
organizácie výstavby. Zmluvne 
ošetrí verejný sektor s 
koncesionárom a ten so 
subdodávateľmi kvalitu 
použitých materiálov a 
stavebných postupov a 
použitie zodpovedajúcich 
technológií. Preskúmať a v 
prípade možnosti poistiť 
projekt proti takémuto riziku. 

Riziko je pre verejný sektor 
málo pravdepodobné, pretože 
väčšinu tohto rizika nesie 
zhotoviteľ stavby. Prípadný 
dopad vzhľadom na celý 
projekt je malý. 

      

                  

C-11 

Neočakávané 
prerušenie 
dodávky 
energie, 
výpadku 
inžinierskych 
sietí a 
podporných 
systémov 

Riziko vyplývajúce z výpadku 
inžinierskych sietí alebo z 
výpadkov a zlyhania ďalších 
podporných systémov. 

Omeškanie projektu. 
Zvýšenie nákladov. 
Poškodenie vlastných alebo 
cudzích zariadení. 

Zmluvné ošetrenie s 
dodávateľmi médií, najmä 
voda, kanalizácia, elektrická 
energia, dodávka plynu, 
prenos dát cez drôtovú alebo 
bezdrôtovú komunikačnú sieť. 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

                  

C-12 
Archeologické 
nálezy počas 
výstavby 

Následky nálezov na 
stavebnom pozemku - 
archeologickej, umeleckej, 
vedeckej či inej hodnoty. 
Riziko vyplývajúce z možnosti 
poškodenia kultúrnych a 
historických pamiatok 
nachádzajúcich sa na lokalite 
a v jej bezprostrednom okolí. 

Omeškanie projektu. 
Zvýšenie nákladov. 

Verejný sektor zabezpečí ešte 
pred samotným zadaním 
archeologický posudok, z 
ktorého vyplynie potreba 
archeologického prieskumu, 
resp. výskumu lokality a v 
prípade takéhoto zistenia 
zabezpečí prostriedky na jeho 
vykonanie. 

Existenciu archeologického 
nálezu je možné dopredu 
identifikovať. Prípadné riziko 
existuje hlavne z dôvodu 
dopadu na harmonogram 
projektu. 

      

                  

C-13 

Extrémne 
klimatické 
podmienky 
vrátane záplav 

Riziko počasia je rizikom vice 
major.  

Omeškanie projektu. 
Zvýšenie nákladov. 

Vplyv klimatických 
podmienok oprávňuje 
súkromný sektor k predĺženiu 
lehoty na dodanie stavby. Je 
potrebné preskúmať aj 
možnosti poistenia. 

        

                  

C-14 
Materiálne 
zdroje 

Podcenenie just in time 
dodávky materiálu na stavbe, 
plytvanie materiálom, krádež 
materiálu určeného na stavbu.  

Omeškanie projektu. 
Zvýšenie nákladov. 

Dôsledné vypracovanie 
harmonogramu prác a 
zabezpečenie materiálu proti 
krádeži prostredníctvom 
kamerového systému, resp. 
strážnou službou. 
Zabezpečenie kvalitného 
stavebného dozoru zo strany 
oboch zmluvných strán. 

Riziko je pre verejný sektor 
nízke, zodpovednosť je na 
strane zhotoviteľa stavby. 

      

                  

C-15 

Bezpečnostné 
riziko v 
súvislosti s 
budovaním 
objektov 
väzenského 
zariadenia  

Riziko podcenenia použitých 
materiálov a dodržiavania 
potrebných, normovaných 
technologických postupov pri 
výstavbe. 

Útek väzňov, možnosť 
poškodzovania majetku, 
náklady na pátracie akcie, 
náklady na opravy 
poškodených objektov. 

Dôsledný a profesionálny 
návrh objektov väzenského 
zariadenia, dôsledný výber 
stavebného dozoru pri 
realizácii, prípadné nasadenie 
mistery pracovníkov 
verejného sektora, ktorých 
najme súkromný sektor 
(dodávateľ stavby). 

Keďže ide o väzenie s 
minimálnym strážením, kde 
sa aj pri bežnej prevádzke 
pohybujú väzni, nie je vysoký 
predpoklad, že by nastal útek 
väzňa, ktorý by využil situáciu. 
Ak by to už nastalo, vzniknutá 
situácia by mohla mať časový 
dopad na projekt. 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

C-16 Zmeny 
Riziko zmeny projektu zo 
strany verejného sektoru 

Oneskorenie projektu. 
Zvýšenie nákladov. 

Predvídanie možných zmien 
takéhoto druhu v zmluve a 
vypracovanie algoritmu 
postupu pri definovaní 
nositeľa zvýšených nákladov 
pri takýchto zmenách. 

Toto riziko nie je možné 
kvantifikovať z dôvodu jeho 
možnej rôznorodosti. Zmeny 
sa môžu týkať technológií, 
požiadaviek na stavbu, atď. 

      

                  

C-17 Zmeny 
Riziko zmeny projektu zo 
strany súkromného sektoru.  

Oneskorenie projektu. 
Zvýšenie nákladov. 

Predvídanie možných zmien 
takéhoto druhu v zmluve a 
vypracovanie algoritmu 
postupu pri definovaní 
nositeľa zvýšených nákladov 
pri takýchto zmenách. 

        

                  

C-18 

Výstavba počas 
prevádzky 
väzenského 
zariadenia 

Bezpečnostné riziko 
vyplývajúce z výstavby počas 
prevádzky väzenského 
zariadenia. 

Omeškanie projektu. 
Zvýšenie nákladov. Možnosť 
úteku väzňov. 

Potreba premyslieť 
organizáciu výstavby tak, aby 
sa napr. najprv postavilo nové 
väzenské zariadenie, do 
ktorého by boli dočasne 
premiestnení väzni z pôvodnej 
budovy po dobu jej 
rekonštrukcie. 

        

                  

C-19 
Personálne 
riziko 

Riziko vyplývajúce z prípadnej 
účasti väzňov na stavbe. 

Útek väzňov, zvýšené náklady 
na stráženie a možné 
nedosiahnutie kvality stavby, 
zároveň hrozí aj sabotáž (pri 
kvalite, resp. technologickom 
postupe). 

Verejný sektor musí na 
základe expertíz posúdiť 
všetky prínosy ako aj riziká 
takéhoto rozhodnutia. 

Existujúci priestor projektu 
slúži ako otvorené oddelenie, 
teda k VTOS v minimálnom 
stupni. Nemyslíme si preto, že 
samotná výstavba a účasť 
väzňov na stavbe významne 
zvyšuje riziko úteku väzňov. 

      

                  

O) Riziká prevádzkových nákladov - dozor a dohľad 
  

        

O-1 

Externý 
monitoring 
väzenského 
zariadenia 

Nedostatočný rozsah 
kamerového systému za 
účelom kontroly väzenského 
zariadenia. 

Zvýšenie mzdových nákladov 
alebo dodatočné náklady 
súvisiace s inštaláciou kamier.  

Kvalifikovaný odhad na 
základe konzultácie s 
podobným zariadením. 
Dôsledná predprojektová a 
projekčná príprava. 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

O-2 
Prevádzka 
poštových 
služieb 

Riziko nedostatočnej kontroly 
prijatej pošty a balíčkov pre 
väzňov  

Škody spôsobené predaním 
nepovolených predmetov 

Vhodné priestory, kontrolné 
prístroje a školenia 
zamestnancov 

        

                  

O-3 
Správa psinca, 
starostlivosť o 
psov 

Riziko z poskytnutí 
neadekvátnych priestorov pre 
psov a ich výcvik 

Dodatočné náklady na úpravu 
priestorov, škôd spôsobených 
z neadekvátnymi priestormi 

Jasný popis požiadaviek na 
štandardy priestorov, 
konzultácia s kynologickými 
expertami 

        

                  

O-4 Dozor a dohľad 

Riziko nedostatočného dozoru 
a dohľadu, ktoré môže 
spôsobiť riziká na majetku a 
osobách, napr. v prípade 
úteku väzňov 

Zvýšenie nákladov v prípade 
náprav škôd 

Dostatočne preškolený 
personál, manuály dozoru a 
dohľadu 

        

                  

O-5 
Transport 
väzňov 

Riziko neadekvátnej 
organizácie transportu 

Náklady spojené s náhradným 
riešením transportu 

          

                  

O-6 

Transportné 
potreby 
väzenského 
zariadenia 

Riziko nezabezpečenia 
potrebného počtu vozidiel, 
adekvátnych vozidiel, 
nedostatočná starostlivosť o 
vozidlá 

            

                  

O-7 
Riziko chýb v 
evidencii 
väzňov 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

O-8 

Riziko smrti, 
zranenia, 
samovraždy 
väzňov z 
dôvodu na 
strane 
koncesionára 

              

                  

O-9 

Riziko smrti, 
zranenia, 
samovraždy 
väzňov z 
dôvodu na 
strane 
zadávateľa 

              

         

O-10 
Údržba a 
opravy 

Nedodržanie stanoveného 
harmonogramu väčších a 
stredných opráv v dôsledku 
neplnenia plánovaného 
objemu týchto prác väčšieho 
charakteru, čo následne vedie 
k potrebe neskôr investovať 
výrazne vyššie čiastky, ako 
keď je oprava realizovaná 
včas. Nevhodne zvoleným 
technologickým postupom, 
resp. technickým zariadením 
sa musia vykonávať častejšie 
opravy a údržba. Toto riziko 
vzniká aj v dôsledku 
nesprávnych postupov pri 
údržbe. 

Dodatočné náklady na údržbu, 
prerušenie prevádzky, 
neefektívne a nedostatočné  
poskytovanie služieb. Zvýšenie 
nákladov na životný cyklus. 
Zvýšenie prevádzkových 
nákladov spôsobené 
prípadnou potrebou 
zabezpečiť, napr. energie, 
pokým sa nevykoná oprava. 

Dôsledná príprava projektu z 
pohľadu zabezpečenia jeho 
prevádzkových cieľov. 
Zabezpečenie kontroly 
pracovných postupov pri 
údržbe. Zmluvné ošetrenie 
plnenia podmienok projektu 
pod sankciami ich neplnenia. 
Výber a spolupráca so 
skúsenými dodávateľmi. 

Väzenstvo vykazuje dlhodobo 
nedostatočné financovanie 
svojich potrieb. Aj z tohto 
dôvodu chápeme riziko 
súvisiace s nedodržaním 
harmonogramu opráv ako 
veľmi pravdepodobné. 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

O-11 

Skryté vady 
stavby 
prejavujúce sa v 
neskoršom 
období po 
dokončení (vo 
fáze 
prevádzkovania 
stavby) 

Prejavenie sa nedostatkov až 
po uplynutí záručnej doby. 

Zníženie všeobecnej hodnoty 
objektov. Zvýšenie nákladov 
na neočakávané technické 
zhodnotenie budovy - 
rekonštrukcia, čo sa odrazí 
predovšetkým na kvalite 
objektov v priebehu ich 
prevádzky. Prevádzka budovy 
môže byť obmedzená a môžu 
nastať operatívne problémy. 

Spolupráca so skúsenými 
dodávateľmi. 
Zmluvné ošetrenie plnenia 
podmienok projektu pod 
sankciami. 
Finančné rezervy na prípadné 
takto vzniknuté opravy. 
Dôsledné dodržiavanie 
vypracovania revízií v ich 
zákonných lehotách. 

Nepredpokladáme z hľadiska 
praxe, že by často nastávala 
situácia nekvalitne 
postaveného objektu, na 
ktorom by sa skryté vady 
prejavili až v období 
prevádzky. To by síce zvýšilo 
náklady a obmedzilo by to 
prevádzku, ale 
pravdepodobnosť nie je 
vysoká. Nastátiu rizika sa dá 
predísť kvalitným stavebným 
dozorom aj zo strany VS. 

      

         

O-12 

Všeobecné 
riziká týkajúce 
sa životného 
prostredia 
(prevádzka) 

Znečistenie alebo zásahy do 
okolia (vzduch, podzemná 
voda, vzhľad krajiny, fauna a 
flóra) v dôsledku zvýšenia 
hluku, znečistenia, otrasov z 
odstrelov a zvýšenej dopravnej 
intenzity, ošipáreň. 

Omeškanie projektu. 
Zvýšenie nákladov. 

Expertné odhady možných 
pôvodcov rizika, ktoré 
vypracuje verejný sektor v 
spolupráci so Štátnou 
ochranou prírody, resp. 
organizáciami, ktoré im ŠOP 
odporučí. Tieto závery 
poskytne súkromnému 
sektoru, aby ich ten 
zapracoval do plánu 
organizácie výstavby. Zmluvne 
ošetrí verejný sektor s 
koncesionárom a ten so 
subdodávateľmi kvalitu 
použitých materiálov a 
stavebných postupov a 
použitie zodpovedajúcich 
technológií. Preskúmať a v 
prípade možnosti poistiť 
projekt proti takémuto riziku. 

Medzi takéto riziká je možné 
zaradiť napríklad znečistenie 
životného prostredia súvisiace 
so zvýšenou dopravnou 
intenzitou, exhalácie 
prevádzky bitúnkov alebo iné 
riziká s dopadom na životní 
prostredie, ktoré presahujú 
očakávania. 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

O-13 
Riziko 
technologickéh
o zastarania 

Riziko nutnosti 
skoršej/častejšej výmeny 
nevyhnutných 
technologických zariadení v 
porovnaní s pôvodným 
plánom bez toho, aby to 
predpisovali zmeny 
rámcových právnych 
podmienok či uzatvorené 
zmluvy. Toto riziko súvisí aj s 
technológiou bezpečnostných 
systémov. 

Zvýšenie nákladov 
prevádzkovateľa. Čiastočné 
znefunkčnenie prevádzky z 
hľadiska času potrebného na 
výmenu zariadení. Možné 
riziko vzniku nepokojov v 
priestoroch väzenského 
zariadenia. 

Predikovať v zmluve takým 
spôsobom, že v prípade 
skoršej nutnosti výmeny 
zariadenia zaplatí zadávateľ, 
resp. prevádzkovateľ 
(koncesionár) za nesprávne 
navrhnuté zariadenie. 
Spolupráca so skúsenými 
dodávateľmi. 

Je vysoká pravdepodobnosť z 
dôvodu nedostatku 
finančných zdrojov, že 
kamerový systém bude najviac 
trpieť vo svojej 
opotrebovanosti. Počiatočná 
investícia naň je dosť vysoká a 
bude sa zrejme predlžovať do 
maximálnej možnej miery. Je 
reálnejšia jeho údržba. Bude 
to mať finančný dopad na VS 
pri preberaní objektov po 
ukončení zmluvy. 

      

         

O-14 
Neefektívna/ 
nehospodárna 
prevádzka 

Nekvalitne pripravený 
rozpočet na prevádzku (napr. 
nezahrnutie určitých nákladov 
do rozpočtu, atď.), z hľadiska 
jeho štruktúry a objemu. 
Nedodržiavanie rozpočtu v 
podobe zjavného plytvania pri 
jednotlivých položkách v 
štruktúre rozpočtu. 

Zvýšenie prevádzkových 
nákladov. 

Výber kvalitného 
prevádzkovateľa. 
Revízia ponuky. 
Zmluvné ošetrenie plnenia 
podmienok projektu. V 
priebehu prevádzky 
personálny controlling 
zamestnancov. 

Medzi takéto riziká možno 
zaradiť napríklad zlú 
kalibráciu kotla, neefektívne 
vyhrievanie alebo vyhrievanie 
priestoru, ktorý si to aktuálne 
nevyžaduje a inú 
nehospodárnosť. 

      

                  

O-15 
Nízka 
zostatková 
hodnota 

Riziko vyplývajúce z chybného 
očakávania zostatkovej 
hodnoty/stavu projektu v 
okamihu prevzatia od 
prevádzkovateľa 
(koncesionára). 

Zvýšenie nákladov. 
Neefektívnosť projektu. Slabá 
likvidita projektu. 

Expertné odhady, ošetriť 
zmluvne. 

        

                  

O-16 

Vplyvy 
okolitého 
prostredia na 
objekty väzenia 

Riziko vyplývajúce z blízkosti 
vodného toku Rimava, objekty 
sa nachádzajú de facto v 
inundácii.  

Zvýšenie nákladov v podobe 
potreby opravy poškodených 
budov a ich častí. 

Expertné odhady, ošetriť 
zmluvne. Kvalitná a dôsledná 
príprava projektu v 
predprojektovej fáze a 
projektovej fáze. Dôsledná 
kontrola zo strany 
technického a stavebného 
dozoru pri realizácii diela. 
Súkromný partner má 
poistenie proti prírodným 
katastrofám. 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

O-17 

Riziko 
nedostatku 
ľudských 
zdrojov pre 
výkon činností 
na strane 
zadávateľa 

Nedostatok pracovníkov v 
danej lokalite. 

Zvýšenie mzdových nákladov 
v súvislosti s nutnosťou zvýšiť 
záujem o prácu v danej 
lokalite, resp. potreby 
preplácať napr. cestovné 
náhrady a takto vytvoriť 
atraktívnejšie podmienky pre 
zamestnancov. Toto riziko 
vedie k poskytovaniu 
nekvalitných služieb a tiež k 
dostupnosti potencionálne 
poskytovanej služby. 

Urobiť dôslednú analýzu 
pracovného trhu v lokalite. 

        

                  

O-18 

Riziko 
nedostatku 
ľudských 
zdrojov na 
strane 
dodávateľa 

Nedostatok pracovníkov v 
danej lokalite.  Nedôslednosť 
práce zamestnancov 
súkromného prevádzkovateľa, 
ich neodbornosť, neadekvátne 
a nereálne očakávania v 
súvislosti s odmenami, štrajk. 

Zvýšenie mzdových nákladov 
v súvislosti s nutnosťou zvýšiť 
záujem o prácu v danej 
lokalite, resp. potreby 
preplácať napr. cestovné 
náhrady a takto vytvoriť 
atraktívnejšie podmienky pre 
zamestnancov. Toto riziko 
vedie k poskytovaniu 
nekvalitných služieb a tiež k 
dostupnosti potencionálne 
poskytovanej služby. 

Urobiť dôslednú analýzu 
pracovného trhu v lokalite. 

        

                  

O-19 
Nároky tretích 
strán 

Všeobecné nároky tretích 
strán, najmä subdodávateľov 
projektu z dôvodov neplnenia 
svojich záväzkov zo strany 
prevádzkovateľa, resp. nároky 
tretích strán spôsobené 
chybným rozhodnutím 
verejného sektora. 

Ohrozenie povesti verejného 
sektora. Zvýšené náklady v 
prípade chybného 
rozhodnutia verejného 
sektora. 

Zmluvné ošetrenie 
prostredníctvom sankcií. 
Dôsledná príprava projektu zo 
strany verejného sektora. 

Toto riziko chápeme ako málo 
pravdepodobné s prípadným 
len malým finančným 
dopadom. 

      

       

O) Riziká prevádzkových nákladov - štandardy služby       

O-20 

Organizačné a 
ekonomické 
zabezpečenie 
prevádzky 
väzenského 
zariadenia 

Riziká spojené so zlou 
prípravou rozpočtov, účtovou 
evidenciou, controllingu 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

O-21 Hygiena 

Nedostatočne odhadnutá 
potreba kapacity hygienických 
zariadení a neplnenie ich 
štandardov.  

Zvýšenie prevádzkových 
nákladov.  

Kvalifikovaný odhad na 
základe konzultácie s 
podobným zariadením. 
Dôsledná predprojektová a 
projektová príprava. 

        

                  

O-22 
Upratovacie 
služby 

Nedostatočný odhad 
upratovacích služieb v 
súvislosti s kapacitou 
väzenského zariadenia, 
nedodržaní parametrov 
čistoty. 

Zvýšenie nákladov pre 
prevádzkovateľa 
(koncesionára). 

Kvalifikovaný odhad na 
základe konzultácie s 
podobným zariadením. 
Dôsledná predprojektová a 
projektová príprava. 

        

                  

O-23 

Zaistenie / 
výdaj oblečenia, 
posteľnej 
bielizne, 
čistenie 

Riziká spojené s nekvalitne 
udržiavaným oblečením 

Náklady na častejšie čistenie, 
častejší nákup nového 
oblečenia 

          

                  

O-24 
Prevádzka 
kuchyne 

Riziká spojené s 
nedostatočnou kapacitou 
kuchyne, štandardov na 
prípravu jedál 

Zvýšenie nákladov pre 
prevádzkovateľa 
(koncesionára). 

          

                  

O-25 
Prevádzka 
väzenskej 
predajne 

Riziko priameho kontaktu s 
väzňami 

            

                  

O-26 

Prevádzka 
úschovne vecí a 
peňazí 
odsúdených 

Riziko priameho kontaktu s 
väzňami, strata či poškodenie 
uložených vecí, prostriedkov 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

O-27 
Poskytovanie 
zdravotnej 
starostlivosti 

Riziká spojené s poskytnutím 
neadekvátnych priestorov pre 
poskytovanie starostlivosti 

            

                  

O-28 

Zabezpečenie 
vzdelávania, 
knižnice a 
záujmových 
činností 

Riziká spojené s poskytnutím 
neadekvátnych priestorov, 
priamy kontakt s väzňami 

            

                  

O-29 

Zabezpečenie 
duchovných  a 
ostatných 
sociálnych 
služieb 

Riziká spojené s poskytnutím 
neadekvátnych priestorov, 
priamy kontakt s väzňami 

            

                  

O-30 

Zabezpečenie 
ubytovania 
príslušníkov a 
zamestnancov 
VS 

Riziká spojené s poskytnutím 
neadekvátnych a 
nedostatočných priestorov pre 
ubytovanie zamestnancov 

            

                  

O-31 

Zabezpečenie 
ubytovania 
zamestnancov 
koncesionára 

Riziká spojené s poskytnutím 
neadekvátnych a 
nedostatočných priestorov pre 
ubytovanie zamestnancov 

            

                  

O-32 
Organizácia 
ubytovania 
odsúdených 

Riziko určenia v akej cele 
bude väzeň umiestnený 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

O-33 
Zbrane a 
strelivo 

Riziká spojené s poskytnutím 
neadekvátnych a 
nedostatočných priestorov pre 
uskladnenie zbraní a streliva 

            

                  

O-34 

Zabezpečenie 
zdravotných 
štandardov, 
riziká infekcie 

Riziká spojené s 
nedostatočným zabezpečením 
zdravotných štandardov 

Náklady spojené so sanáciou 
problémov spojených so 
vznikom infekcií a iných 
zdravotných komplikácií 

          

      

O) Riziká prevádzkových nákladov - zamestnávanie odsúdených      

O-35 
Príprava 
denného 
režimu väzňov 

Riziká spojené s prípravou 
denného režimu väzňov 

            

         

O-36 
Zamestnávanie 
odsúdených 
osôb 

Riziká spojené s 
neadekvátnym pridelením 
väzňov k určenej výrobe, 
riziká zo strát spôsobených 
nezabezpečením dostatočného 
počtu pracovných príležitostí 
(60 % obsadenej kapacity 
väzenského zariadenia) 

Straty spojené s 
nedosiahnutím plánovanej 
úrovne výroby 

          

         

O-37 

Nedostatočný 
počet 
práceschopnýc
h väzňov 

Riziká zo strát spôsobených 
nemožnosťou zabezpečiť 
požadovaný počet väzňov pre 
dohodnutý objem výroby 

Straty spojené s 
nedosiahnutím plánovanej 
úrovne výroby 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

O-38 
Riziko súhlasu 
odsúdeného 

Riziká spojené s 
neadekvátnym pridelením 
väzňov k určenej výrobe, 
riziká zo strát spôsobených 
nezabezpečením dostatočného 
počtu pracovných príležitostí 
(60 % obsadenej kapacity 
väzenského zariadenia) 

Straty spojené s 
nedosiahnutím plánovanej 
úrovne výroby 

          

         

O-39 
Riziko chybnej 
práce a 
nepodarkov 

Riziko zo strát vyplývajúcich z 
nekvalitne vykonanej práce 

Straty a náklady spojené s 
krytím spôsobených škôd 

          

         

O-40 

Riziko 
zodpovednosti 
za škodu voči 
poškodenému 
odsúdenému 

Riziko škôd spôsobených 
väzňom v rámci pracovnej 
činnosti 

Náklady spojené s liečením 
poškodeného 

          

         

O-41 

Riziko 
zabezpečenia 
požiarnej 
ochrany 

Riziká škôd spôsobených 
neadekvátnou protipožiarnou 
ochranou 

Náklady vyplývajúce z 
pokrytia spôsobených škôd, 
straty vo výrobe 

          

         

O-42 

Riziko 
vynášania 
predmetov zo 
zamestnania 

Riziko strát z výroby, 
bezpečnostné riziká spojené s 
vynášaním určitých 
predmetov 

Straty a náklady spojené s 
krytím spôsobených škôd 

          

         

R) Riziká prevádzkových výnosov 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

R-1 
Riziko kapacít 
väznice 

Riziko nedostatočného 
využitia kapacít väzenského 
zariadenia 

Platba zadávateľa neodráža 
faktor obsadenosti väzenského 
zariadenia 

          

         

R-2 

Dopyt po 
výrobkoch z 
výrobného 
procesu 

Riziká strát vyplývajúcich z 
nedostatočného dopytu po 
výrobkoch 

Straty z výroby           

                  

L) Riziká legislatívy a právne riziká          

L-1 

Legislatívne a 
daňové zmeny 
všeobecného 
charakteru vo 
fáze výstavby 

Všeobecné zmeny práva či 
daňovej legislatívy, ktoré majú 
dopad na celý súkromný 
sektor 

Zvýšenie nákladov 

Nie je možné príliš efektívne 
riadiť, je možné sledovať 
programové vyhlásenie vlády 
a politické zámery, sledovať 
predpokladané zmeny 

        

         

L-2 

Legislatívne a 
daňové zmeny 
špecifického 
charakteru vo 
fáze výstavby 

Špecifické zmeny práva alebo 
daňovej legislatívy, ktoré majú 
dopad výlučne na dodávateľa 
PPP projektu 

Zvýšenie nákladov 

Nie je možné príliš efektívne 
riadiť, je možné sledovať 
programové vyhlásenie vlády 
a politické zámery, sledovať 
predpokladané zmeny 

        

         

L-3 

Legislatívne a 
daňové zmeny 
všeobecného 
charakteru vo 
fáze prevádzky 

Všeobecné zmeny práva alebo 
daňovej legislatívy, ktoré majú 
dopad na celý súkromný 
sektor 

Zvýšenie nákladov 

Nie je možné príliš efektívne 
riadiť, je možné sledovať 
programové vyhlásenie vlády 
a politické zámery, sledovať 
predpokladané zmeny 

        

         

L-4 

Legislatívne a 
daňové zmeny 
špecifického 
charakteru vo 
fáze prevádzky 

Špecifické zmeny práva alebo 
daňovej legislatívy, ktoré majú 
dopad výlučne na dodávateľa 
PPP projektu 

Zvýšenie nákladov 

Nie je možné príliš efektívne 
riadiť, je možné sledovať 
programové vyhlásenie vlády 
a politické zámery, sledovať 
predpokladané zmeny 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

         

L-5 

Riziká 
vyplývajúce z 
právnej úpravy 
a procesu 
verejného 
obstarávania 

Špecifické procesy regulované 
zákonom, nedodržanie 
pravidiel a princípov môže 
mať dopad nielen na Projekt 
ale aj SR  

Oneskorenie projektu, 
zastavenie projektu, 
preverovanie EK 

Je možné riadiť v procese 
verejného obstarávania v 
spolupráci s verejným 
sektorom 

        

         

L-6 

Riziká 
vyplývajúce z 
právnej úpravy 
vlastníckych a 
iných práv k 
pozemkom a 
stavbám 

Riziko, že pozemky (dotknuté 
stavby) potrebné na výstavbu 
nebudú vykúpené . Riziko 
nejasných vlastníckych a 
iných práv, potreba demolácií 
objektov. Riziko žalôb. 

Oneskorenie projektu, 
zastavenie projektu, zvýšenie 
nákladov 

Včasné a správne riadenie 
procesov. Dodržanie 
zákonnosti postupov. Úplná 
due diligence počas súťažného 
dialógu, vhodné nastavenie 
zmluvy so súkromným 
partnerom. 

        

         

L-7 

Riziká 
vyplývajúce z 
pravidiel 
týkajúcich sa 
štátnej pomoci 

Riziko nesprávnej aplikácie 
pravidiel štátnej pomoci 

Riziko vrátenia platieb 
Vhodné nastavenie zmluvy so 
súkromným partnerom. 
Správna notifikácia EK 

        

         

F) Finančné a ekonomické riziká          

F-1 Refinancovanie 

Riziko, že ekonomické výhody 
z refinancovania 
uskutočneného po uzatvorení 
zmluvy nebudú postúpené. 
Zhoršenie podmienok 
refinancovania 

Nepostúpenie výnosov z 
cenovo výhodnejšieho 
financovania projektu. 
Plné postúpenie zvýšených 
nákladov z refinancovania 

Zmluvná úprava pre 
rozdelenie dopadov z 
refinancovania v prípade 
refinancovania po uzatvorení 
zmluvy 

        

         

F-2 Úrokové riziko 

Riziko zmeny úrokových a 
iných  sadzieb týkajúcich sa 
financovania v priebehu 
projektu a následného 
zvýšenia nákladov na 
financovanie 

Zvýšenie nákladov 

Dlhodobé zmluvy o 
financovaní pomocou 
cudzieho kapitálu 
Hedging úrokovej krivky 
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

F-3 
Inflačné riziko 
(výstavba) 

Zmena všeobecnej cenovej 
úrovne (ceny surovín, strojov, 
personálnych nákladov, atď.) 
v priebehu realizácie 

Zmena nákladov 
Zníženie kvality 

Zmluvy s pevnými cenami 
Skúsený koncesionár 

        

         

F-4 
Inflačné riziko 
(prevádzka) 

Zmena všeobecnej cenovej 
úrovne v priebehu prevádzky 
oproti stanoveným 
predpokladom 

Zvýšenie nákladov 
Zníženie kvality 

Nie je možné riadiť v 
dlhodobom horizonte 

        

         

F-5 Poistenie 

Administratívne chyby v 
oblasti poistenia, zvýšenie 
ceny poistenia proti 
pôvodným predpokladom 

Zvýšenie nákladov 

Povinnosť koncesionára 
uzatvoriť primerané poistky, 
kvalitná analýza prostredia 
projektu 

        

         

F-6 Financovanie 
Oneskorenie projektu v 
dôsledku nedostatočných 
finančných zdrojov 

Zvýšenie nákladov. 
Omeškanie projektu 

Finančná rezerva, zmluvné 
ošetrenie s poskytovateľmi 
finančných zdrojov, skúsený 
koncesionár 

        

         

F-7 Riziko likvidity 

Riziko neschopnosti splniť 
záväzky voči subdodávateľom, 
plynúce z dočasnej 
insolventnosti dodávateľa 
(súkromný sektor) 

Zvýšenie nákladov. 
Omeškanie projektu 

Verejný sektor zhodnotí pred 
uzatvorením zmlúv 
kreditný rating dodávateľa a 
zmluvne ošetrí riziko 
sankciami pre prípad 
predĺženia projektu 

        

         

E) Vonkajšie riziká            
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Uprednostňovaná alokácia 

rizika 

Kategória Názov rizika Popis vzniku rizika Popis dôsledku rizika Nakladanie s rizikom Odôvodnenie 
Verejný 
sektor 

Zdieľan
é riziko 

Súkro
mný 

sektor 

E-1 Politické riziko 

Možná zmena vlády, politickej 
orientácie krajiny, riziká 
vyplývajúce z medzinárodných 
zmlúv - napr. obmedzenie 
zisku PPP projektov, 
obmedzenie typu spoločností, 
ktoré sa môžu zúčastniť PPP 
projektov, atď. 

Zvýšenie nákladov 
Oneskorenie/ukončenie 
projektu 
Strata reputácie 

Nie je možné riadiť         

         

E-2 Vyššia moc 

Riziká spôsobené zásahom 
"vyššej moci" (nepriaznivé 
počasie, vojny, terorizmus, 
generálny štrajk, ...) 
spôsobujú rozsiahle škody na 
častiach projektovej 
komunikácie alebo na 
jednotlivých stavbách alebo 
predstavujú prekážku pre ich 
výstavbu, údržbu a prevádzku 

Zvýšenie nákladov 
Oneskorenie/ukončenie 
projektu 
Zníženie kvality 
Strata reputácie 

Poistenie, čierna listina 
nespolupracujúcich krajín 
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Príloha 6: Odhad vývoja počtu 
väznených osôb za obdobie rokov 2017 
až 2021  (aktualizácia august 2017) 
Uvedený spôsob výpočtu odhadu je odlsišný od metodiky výpočtu v ZVJS; do výpočtu bol 
zakomponovaný priemerný prírastok/úbytok väznených osôb za pomernú časť roka 2017 (obdobie 
január – jún) s následným východiskovým dátumom (1. júl 2017) na výpočet odhadu: 

 
počet 

k 01. 01. 2017 

počet 

k 30. 06. 
2017 

rozdiel 
 denný 
pohyb * 

 týždenný 
pohyb 

obv. 1 439 
1 390 -49 -0,271 -1,897 

ods.  8 549 
8 928 

+379 +2,094 +14,658 

spolu 9 988 10 318 
+330 +1,823 +12,761 

* rozdiel v počte väznených osôb / počet dní príslušného obdobia (január – jún = 181 dní) 

Pre ďalší výpočet použijeme pomernú časť hodnoty priemerného týždenného prírastku/úbytku 
väznených osôb; pomerná časť vyčísleného obdobia z kalendárneho roka 2017 predstavuje ½ roka, 
preto použijeme polovičné hodnoty priemerného týždenného prírastku/úbytku väznených osôb: 

január – jún 
2017 

 denný 
pohyb 

 týždenný 
pohyb 

Pomerná časť týždenného 
prírastku/úbytku väznených 

osôb  

za obdobie január – jún 2017  

obv. 
-0,271 -1,897 -0,949 

ods.  +2,094 +14,658 +7,329 

spolu 
+1,823 +12,761 +6,381 

 

Priemerný týždenný pohyb väznených osôb v príslušnom období    

 r. 

2011 

r. 

2012 

r. 2013 

* 

r. 

2014 

r. 

2015 

r. 

2016 

2017** r. 2011 –  jún 2017 *** 

obv. -1,3 -1,9 -1,8 +2,1 +0,1 +1,666 
-0,949 

-2,083 / 7 -0,320 

ods.  +10,1 +8,3 -5,6 +2,9 -1,8 -0,133 +7,329 +21,096 / 7 +3,246 

spolu +2 +8 84 +5 -1,7 +1,533 
+6,381 

+19,014 / 7 +2,925 

* bez započítania odsúdených prepustených na amnestiu (v januári 2013 bolo prepustených 798 odsúdených) 

** priemerný týždenný pohyb (prírastok/úbytok väznených osôb) za obdobie január – jún 2017 upravený ako 

pomerná časť vyčísleného obdobia z kalendárneho roka (½ hodnoty) 

*** za r. 2017 obdobie január - jún  
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Výpočet odhadu pohybu väznených osôb na nasledujúce obdobie  

 
Ø týždenný pohyb 

v období 2011 –  2017* 
počet týždňov v 

roku 

predpokladaný 
nárast/pokles počtu 

väznených osôb za rok 

obv. -0,321 

52 

-17 

ods.  +3,246 +169 

spolu +2,925 +152 

 * január – jún 2017 

Pri výpočte vychádzame z počtu väznených osôb k 01. 07. 2017 

 

Počet k 01. 07. 
2017 

Odhad počtu väznených osôb na konci príslušného 
roka 

r. 2017 * r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 

obv. 1 383 1 374,5 1 357,5 1 340,5 1 323,5 1 306,5 

ods.  8 952 9 036,5 9 036,5 9 205,5 9 374,5 9 543,5 

spolu 10 335 10 411 10 563 10 715 10 867 11 019 

* pre výpočet nárastu/poklesu na konci roka 2017 použijeme ½ hodnoty (u obv. -8,5, u ods. 84,5 a pri 

sumári väznených osôb 76) 

Zároveň je však potrebné uviesť, že počet väznených osôb môžu v budúcnosti výrazne ovplyvniť 

rôzne faktory, napríklad: 

 

1. Vývoj trestnej politiky štátu  

- kriminalizácia niektorých javov v spoločnosti, ktoré v minulosti nenapĺňali skutkovú podstatu 

trestného činu (napríklad ohrozovanie mravnej výchovy mládeže – ak dieťa s vedomím rodičov 

nenavštevuje povinnú školskú dochádzku),  

- dekriminalizácia niektorých javov v spoločnosti, napríklad dekriminalizácia niektorých druhov 

ľahkých drog.  

2. Aplikácia ustanovení zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá 

trestná sankcia spojená s odňatím slobody v EÚ a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o 

výkone väzby v znení neskorších predpisov, môže spôsobiť, že občania Slovenskej republiky 

vykonávajúci trest odňatia slobody v krajinách EÚ budú na základe rozhodnutia predmetnej krajiny 

EÚ ďalší VTOS vykonávať na území Slovenskej republiky (na základe podkladov získaných v mesiaci 

október 2014 z jednotlivých krajín EÚ tam vykonávalo trest 877 občanov Slovenskej republiky); 

podľa informácií od zástupcu Väzenskej služby Českej republiky vykonávalo koncom mája 2017 trest 

odňatia slobody v Českej republike 528 Slovákov (oproti tomu v Slovenskej republike to bolo 50 

občanov Českej republiky).    

3. Aplikácia ustanovení zákona č. 78/2015 o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými 

prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov – VTOS mimo objektu ZVJS. 

4. Počet osôb, ktoré boli právoplatne odsúdené, ale VTOS  zatiaľ nenastúpili; k 01. 08. 2017 to bolo 1 

733 odsúdených, z toho 1 512 mužov a 221 žien.   
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Podľa evidencie MS SR je počet nenastúpených osôb do VTOS výrazne vyšší (podľa posledných 

dostupných údajov k 31. 12. 2015 70to bolo 2592 osôb). 

 

                                                             
70 Pri spracovaní sme vychádzali z údajov z roku 2015, nakoľko Štatistická ročenka Ministerstva spravodlivosti SR za rok 2016 
ešte nebola zverejnená. 
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Príloha 7: Konzultačný 
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Úvod 

 

Účel dokumentu 

Tento dokument poskytuje predbežné informácie týkajúce sa väzenského zariadenia a detenčného ústavu 
Rimavská Sobota - Sabová (ďalej len “Projekt”) a uvádza taktiež prehľad dotazov určených osloveným stranám, 
ktoré majú za cieľ konzultovať možné varianty realizácie Projektu. Tento konzultačný proces je v súlade s novou 
metodikou Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej „MF SR“) k príprave a realizácii PPP projektov, 
ktorá pri projektoch s odhadovaným investičným výdavkom vyšším než 50 mil. EUR požaduje, aby spracovateľ 
generoval/konzultoval reálne alternatívy na dosiahnutie cieľa projektu prostredníctvom nezávislého panelu 
expertov. 

Z tohto dôvodu prejavuje Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (“GR ZVJS” alebo 
“Zadávateľ”) veľký záujem o odpovede na tento dotazník. Pre lepšiu orientáciu je v Prílohe 1 tohto dokumentu 
uvedený súhrnný prehľad všetkých otázok. GR ZVJS víta akékoľvek doplňujúce komentáre. 

Tento dokument bol pripravený Zadávateľom v spolupráci s PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (“PwC”). 
PwC bolo poverené Zadávateľom, aby asistovalo pri spracovaní aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti Projektu. 

Pokiaľ sa rozhodnete zúčastniť sa na tomto konzultačnom procese, zašlite prosím svoje odpovede do 
12.04.2017 na nasledujúcu emailovou adresu: tomas.duchac@cz.pwc.com. 

Odpovede respondentov nemusia pokryť všetky dotazy, ale môžu odpovedať na všetky relevantné témy podľa 
zamerania organizácie. 
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Základné informácie o projekte 

Zadávateľ 
 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Projekt Výstavba nového väzenského zariadenia s cieľom rozšírenia 

ubytovacej kapacity Zboru väzenskej a justičnej stráže určenej pre 

výkon trestu odňatia slobody v minimálnom stupni stráženia, 

strednom stupni stráženia a aj v maximálnom stupni stráženia 

zároveň so zachovaním výkonu trestu odňatia slobody aj na 

otvorenom oddelení. Plánovaná ubytovacia kapacita ústavu je 832 

miest výkonu trestu odňatia slobody. 

Variant s detenčným 

ústavom 

Variantne je v rámci druhej etapy projektu uvažovaná výstavba 

detenčného ústavu pre duševne chorých páchateľov a pacientov 

(ďalej len „klient“)  o predpokladanej kapacite 75 osôb s cieľom 

odstránenia dlhodobého deficitu v umiestňovaní týchto osôb. 

Kapitálové výdavky bez 

DPH 

cca 52 mil. EUR na väzenský ústav 

cca 13 mil. EUR na detenčný ústav 
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Identifikácia Zadávateľa 

Zadávateľom Projektu väzenského zariadenia bude Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
Zbor väzenskej a justičnej stráže v súčasnej dobe zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody 
v 18 väzenských zariadeniach. Tieto zariadenia tvoria ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia 
slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených. 

Zadávateľ je rozpočtovou organizáciou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Opis súčasného stavu 

Ubytovacie kapacity vo väzenských zariadeniach sa dlhodobo nezvyšujú, naopak dochádza k ich väčšej 
naplnenosti. Historický vývoj popisuje graf nižšie. Mimoriadny pokles využitia kapacít v roku 2013 bol spôsobený 
amnestiou prezidenta republiky, inak je zrejmý dlhodobý rastúci trend. 

Graf 1: Priemerné využitie ubytovacích kapacít na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody (VTOS) 2010-2016 

 

Zdroj: ZVJS 

V roku 2016 sa využitie kapacity ústavov pre VTOS priblížilo svojmu limitu keď dosiahlo 97,7 %. Podľa údajov 
GR ZVJS pri prepočte ubytovacej plochy na 4m2 na jednu väznenú osobu (v súlade s odporučeniami Európskeho 
výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania a záväzku 
vyplývajúceho z Aktualizovanej koncepcie väzenstva v Slovenskej republike na roky 2011 až 2020 schválenej 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 392 z 10. júla 2013) bola ubytovacia kapacita využitá dokonca na 102,1 
%. 

Graf 2: Využiteľnosť ubytovacích kapacít pri prepočte ústavov na 4 m2 na jednu väznenú osobu 2010-2016 

 

Zdroj: ZVJS 

Ďalším problémom sú chýbajúce vhodné priestory pre duševne chorých klientov v podmienkach Zboru väzenskej 
a justičnej stráže. V podmienkach výkonu trestu odňatia slobody nie je možné duševne chorým klientom 
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poskytnúť takú špecializovanú zdravotnú starostlivosť ako v detenčnom ústave.   Duševne chorí klienti, ktorí sú 
nebezpeční pre spoločnosť, v súčasnosti končia buď v psychiatrických nemocniciach alebo vo väzení. Tieto 
zariadenia pre nich nie sú vhodné, lebo v nich môžu ohrozovať  iných odsúdených, pacientov či personál. 
Zabezpečenie  zdravotníckych zariadení nie je pre takúto skupinu klientov postačujúce. Variantne navrhované 
detenčné centrum predstavuje alternatívu, kde by klienti boli pod dohľadom lekárov aj príslušníkov. 

Nezodpovedajúca úroveň starostlivosti o túto skupinu klientov v kombinácii s preplnenou kapacitou väzenských 
zariadení môže viesť k neúnosnému zvýšeniu rizika výskytu mimoriadnych udalostí. Preto sa z hľadiska životných 
podmienok odsúdených a ich bezpečnosti a bezpečnosti zdravotného personálu a personálu ZVJS v súčasnosti 
uvažuje o výstavbe dvoch špecializovaných ústavov s kapacitou 75 osôb na jedno zariadenie. Jedným 
z plánovaných zariadení je detenčný ústav pri Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach v okrese Levice, druhým 
je detenčný ústav v Rimavskej Sobote. Po vzájomnej dohode medzi zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR a 
Zboru väzenskej a justičnej stráže bude prioritne vybudovaný ústav pri Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach. 

Vybudovanie druhého detenčného zariadenia bude potrebné v strednodobom horizonte a to z kapacitných 
dôvodov v súvislosti s postupným uplynutím trestu odňatia slobody duševne chorých odsúdených, ktorí sú 
v súčasnosti umiestnení vo väzenských zariadeniach. Kvôli postupnému nábehu požiadaviek na kapacitu 
a očakávanej výstavbe ústavu v Hronovciach navrhujeme vybudovanie detenčného ústavu v rámci druhej etapy 
tohto projektu, po dokončení výstavby väznice. 

Uvažovaná lokalita väzenského zariadenia 

Miestom navrhovanej realizácie Projektu je súčasný areál Otvoreného oddelenia Sabová Ústavu na výkon trestu 
odňatia slobody Želiezovce. Tento areál sa rozprestiera cca 1,5 km juhovýchodne od okraja mesta Rimavská 
Sobota južne od štátnej cesty Rimavská Sobota – Rimavské Janovce. 

Vybraná lokalita odráža potreby na umiestňovanie odsúdených v blízkosti miesta ich trvalého bydliska, čo je 
dôležité pre zníženie vplyvu výkonu trestu na rodinu a blízkych, aj pre udržiavanie a posilňovanie pozitívnych 
sociálnych kontaktov odsúdeného a je základom pre plynulý prechod do občianskeho života a postpenitenciárnu 
starostlivosť. 

 

Mapa väzenských zariadení v Slovenskej republike a lokalita Projektu 

 

Špecifikácia základných výstupov Projektu 

Predmetom Projektu je výstavba nového väzenského zariadenia pre výkon trestu odňatia slobody v minimálnom 
stupni stráženia, strednom stupni stráženia a aj v maximálnom stupni stráženia, zároveň so zachovaním výkonu 
trestu odňatia slobody aj na otvorenom oddelení. Variante sa uvažuje výstavba detenčného ústavu pre 
zaobchádzanie s duševne chorými klientmi v druhej etape projektu. 
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Areál väzenského zariadenia by mal umožniť odsúdeným ich zamestnávanie, zaistiť stravovanie odsúdených, 
zaistiť individuálne samoobslužné činnosti odsúdených, zaistiť  priestory pre kultúrne programy a záujmovú 
činnosť a vybudovanie vychádzkových dvorov pre odsúdených. 

Odhadované náklady na výstavbu väzenského zariadenia a detenčného ústavu: 

 Odhadované investičné náklady na výstavbu väzenského zariadenia sú 52 mil. EUR bez DPH, 
v nasledujúcej štruktúre: 

o Projektová a predprojektová príprava 3,6 mil. EUR 

o Zariadenie staveniska 1,3 mil. EUR 

o Územné vplyvy 0,4 mil. EUR 

o Administratívne správne objekty 6 mil. EUR 

o Výkon trestu - otvorené oddelenie 0,9 mil. EUR 

o Vnútorný ústav – väzenská časť so systémom stráženia  22,8 mil. EUR 

o Hospodársko - výrobné objekty 5,5 mil. EUR 

o Inžinierske stavebné objekty 1,4 mil. EUR 

o Prevádzkové súbory 9,3 mil. EUR 

o Interiér budov a vnútorné vybavenie 0,9 mil. EUR 

 

 

 Odhadované investičné náklady na výstavbu detenčného ústavu sú 13 mil. EUR bez DPH, v nasledujúcej 
štruktúre: 

o Projektová a predprojektová príprava 1 mil. EUR 

o Hlavný pavilón 1,8 mil. EUR 

o Detenčný pavilón 1,6 mil. EUR 

o Detenčno resocializačný pavilón 1,6 mil. EUR 

o Resocializačno detenčný pavilón 1,6 mil. EUR 

o ZVJS 2,8 mil. EUR 

o Ostatné 1,6 mil. EUR 

o Vyvolané investície 1 mil. EUR  

 

Požiadavky na areál väzenského zariadenia: 

 Zaistiť kapacitu pre výkon trestu odňatia slobody pre 832 osôb mužského pohlavia v oddeleniach 
v nasledujúcej štruktúre: 

o štandardný výkon trestu  720 miest  

o otvorené oddelenie  36 miest 

o špecializované oddiely71  76 miest 

 Minimálna plošná výmera 4,0 m2 ubytovacej plochy na osobu 

Súčasťou väzenského zariadenia budú najmä nasledujúce prevádzky: 

 ubytovacia časť pre odsúdených (nový ústav na výkon trestu odňatia slobody) 

 administratívna budova 

 otvorené oddelenie  

 výrobné a chovné objekty (ošípané) 

 autopark 

 služobná kynológia (psinec s cvičiskom) 

 čistička odpadových vôd  

 zdravotnícke zariadenie 

                                                             
71 Do špecializovaných oddielov sa umiestňujú odsúdení, u ktorých je  potrebné uplatniť ďalšie metódy a postupy 
zaobchádzania na účel prehĺbenia individualizácie výkonu trestu odňatia slobody alebo vykonať ochranné liečenia. 
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 návštevné priestory 

 stravovacia prevádzka 

 predajňa tovarov pre odsúdených a pre zamestnancov 

 telocvičňa 

 ubytovňa zamestnancov 

 sklady 

 vstup do areálu vrátane parkoviska. 

Požiadavky na zamestnávanie odsúdených:  

 vytvorenie pracovných miest pre min. 60% práceschopných odsúdených z celkovej kapacity väzenského 
zariadenia 

 zamestnávanie odsúdených bude realizované v rámci pracovísk vnútornej prevádzky nového väzenského 
zariadenia, ako aj v strediskách vedľajšieho hospodárstva aj na pracoviskách mimo objektovej sústavy 
väzenského zariadenia.   

 V rámci pracovísk vnútornej prevádzky budú odsúdení vykonávať práce v kuchyni a pri výdaji stravy 
(jedáleň, prípadne cely odsúdených), v práčovni, ďalej sa budú podieľať na vykonávaní upratovacích prác 
vnútorných priestorov objektov, resp. vonkajších priestorov, vykonávať jednoduché práce v rámci 
stavebnej údržby (napr. maľovanie), prípadne obsluha kotolne.  

 V rámci stredísk vedľajšieho hospodárstva budú odsúdení zabezpečovať práce v chove ošípaných, v chove 
oviec, ako aj práce pri porážke a rozrábke hospodárskych zvierat. V rámci priľahlých priestorov budú 
odsúdení zabezpečovať aj pestovanie zeleniny pre potreby kuchyne. Ďalší odsúdení budú zaradení na 
pracoviskách (napr. kompletizovanie výrobkov, balenie výrobkov, ručné šitie obuvi a pod.) v priestoroch 
väzenského zariadenia vytvorených na uvedený účel (v rámci areálu sa ráta s výrobnou halou). 

 V prípade splnenia podmienok a stanovených kritérií môže skupina odsúdených vykonávať práce aj na 
pracoviskách mimo objektovej sústavy väzenského zariadenia. 

 

Požiadavky na areál detenčného ústavu: 

 Zaistiť kapacitu pre zaobchádzanie s duševne chorými klientmi pre približne 75 osôb 

 Detenčná jednotka - 20 miest 

o klienti - osoby nevyliečiteľne choré výlučne zo zariadení ZVJS, 

o vzhľadom na charakter duševných porúch a ich predpokladanú závažnosť je nutné počítať 
výlučne s jednoposteľovými izbami 

 Detenčno - resocializačná jednotka - 20 miest 

o klienti - ľudia odmietajúci sa podrobiť ochrannému liečeniu, respektíve spáchali opakované 
závažné či sexuálne trestné činy po výkone trestu pochádzajúci výlučne zo zariadení ZVJS, 

o vzhľadom na charakter duševných porúch a ich predpokladanú závažnosť je nutné počítať s jedno 
a dvojposteľovými izbami - maximálna kapacita 2 posteľových cca 25 %, teda max 3 - 
dvojposteľové + 14 - jednoposteľových izieb, 

o pri eventuálnom pominutí dôvodu detencie by boli na základe rozhodnutia súdu prepustení na 
slobodu (prípadne do výkonu ochranného ambulantného liečenia). 

 Resocializačno - detenčná jednotka - 35 miest 

o určená pre výkon ochranných liečení, pacienti zo zdravotníckych zariadení, 

o vzhľadom na charakter duševných porúch a ich predpokladanú závažnosť je nutné počítať s jedno 
a dvojposteľovými izbami - maximálna kapacita 2 posteľových cca 33 %, teda max 6 - 
dvojposteľových + 23 - jednoposteľových izieb, 

o pri eventuálnom pominutí dôvodu detencie by boli prepustení do výkonu ochranného ústavného 
či ambulantného liečenia aj priestory na zaobchádzanie s odsúdenými prostredníctvom 
kultúrno-osvetovej práce, vzdelávania a duchovnej starostlivosti. 

 Pri výstavbe detenčného ústavu v jednej lokalite spoločne s väzenským ústavom sa očakáva, že niektoré 
prevádzky budú spoločné pre obe inštitúcie, napr. pranie bielizne alebo stravovanie 
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Súčasný stav projektu 

V súčasnosti prebieha aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti projektu. Cieľom aktualizácie štúdie 
uskutočniteľnosti je analyzovať súčasné možnosti realizácie a dostupnosti Projektu a odporučenie ďalších krokov 
Projektu. 

Jednou z dôležitých súčastí aktualizácie je aj overenie možnosti realizácie projektu spoločne s následným 
vybudovaním detenčného ústavu pre duševne chorých klientov, pre ktorých dlhodobo nie je k dispozícii 
adekvátny systém zaobchádzania. 

V ďalších fázach Projektu bude nasledovať vypracovanie štúdie na posudzovanie vplyvov na životné prostredie s 
pokračovaním samotného posudzovania EIA a územné konanie. 

Uvažované varianty Projektu 

Za účelom posúdení výhodnosti boli identifikované nasledujúce varianty projektu, ktoré boli v rámci štúdie 
uskutočniteľnosti porovnané: 

1. Nulový variant (neurobiť nič) – žiadne kapitálové výdavky, nerealizácia investície 
2. Minimálny variant – výstavba väznice podľa vyššie predstavených parametrov v lokalite súčasného 

areálu Otvoreného oddelenia Sabová Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce 
3. Plný variant – výstavba väznice podľa vyššie spomínaných parametrov a v rámci druhej etapy 

výstavba detenčného ústavu v lokalite súčasného areálu Otvoreného oddelenia Sabová Ústavu na výkon 
trestu odňatia slobody Želiezovce 

4. Plný variant v inej lokalite - výstavba väznice podľa vyššie spomínaných parametrov a výstavba 
detenčného ústavu spoločne v inej lokalite 

5. Plný variant v dvoch lokalitách - výstavba väznice podľa vyššie spomínaných parametrov v lokalite 
súčasného areálu Otvoreného oddelenia Sabová Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce 
a detenčného ústavu podľa vyššie spomínaných parametrov v inej lokalite 

Výsledkom porovnania variantov v rámci štúdie uskutočniteľnosti bude preferovaný variant realizácie projektu, 
ktorý bude najviac reflektovať stratégiu zadávateľa a naplňovať ciele projektu. Jedným z hlavných hodnotiacich 
kritérií pri výbere preferovaného variantu bude analýza ekonomických nákladov a benefitov projektu. 

V nasledujúcej kapitole je prezentované predbežné hodnotenie variant. Dovoľujeme si Vás požiadať o Vaše 
vyjadrenie k uskutočnenému predbežnému hodnoteniu, ideálne formou dotazníku, ktorý je v prílohe 1 tohto 
dokumentu.
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Predbežné hodnotenie navrhovaných variantov 

 Váha 

NULOVÝ VARIANT 

Zachovanie súčasného stavu 

MINIMÁLNY VARIANT 

Rozšírenie kapacity existujúceho 

väzenského zariadenia Rimavská Sobota – 

Sabová 

PLNÝ VARIANT 

Rozšírenie kapacity existujúceho 

väzenského zariadenia Rimavská Sobota 

– Sabová a výstavba detenčného ústavu 

v druhej etape projektu 

PLNÝ VARIANT V INEJ LOKALITE 

Výstavba väznice a detenčného ústavu na 

zelenej lúke mimo lokalitu Rimavská 

Sobota – Sabová 

PLNÝ VARIANT V DVOCH LOKALITÁCH 

Rozšírenie kapacity existujúceho väzenského 

zariadenia Rimavská Sobota – Sabová 

a výstavba detenčného ústavu v inej lokalite 
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Súlad so 

schválenými 

strategickými 

dokumentami 

1 
Nie je v súlade so schválenými 

strategickými dokumentami. 
0 

Minimálny variant je čiastočne 

v súlade so strategickými 

dokumentami, pretože nerieši 

problém zaobchádzania 

s duševne chorými klientmi. 

Relevantné sú nasledujúce 

dokumenty: 

 Aktualizovaná koncepcia 

väzenstva v Slovenskej 

republike na roky 2011 až 

2020 schválenej uznesením 

vlády Slovenskej republiky 

č. 392 z 10. júla 2013 

 Programové vyhlásenie 

vlády Slovenskej republiky z 

13. apríla 2016 

 Správa o plnení úloh 

vyplývajúcich z 

Aktualizovanej koncepcie 

väzenstva Slovenskej 

republiky na roky 2011 až 

2020 za rok 2016 a návrh na 

zrevidovanie dlhodobých 

cieľov s časovým 

horizontom plnenia v 

rokoch 2017 až 2020, vzatá 

vládou na vedomie 15. 

marca 2017 

7 

Plný variant je plne v súlade 

s nasledujúcimi strategickými 

dokumentami, pretože rieši 

v nich identifikované potreby 

väzenského systému. 

 Aktualizovaná koncepcia 

väzenstva v Slovenskej 

republike na roky 2011 až 

2020 schválenej 

uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 

392 z 10. júla 2013 

 Programové vyhlásenie 

vlády Slovenskej republiky 

z 13. apríla 2016 

 Správa o plnení úloh 

vyplývajúcich z 

Aktualizovanej koncepcie 

väzenstva Slovenskej 

republiky na roky 2011 až 

2020 za rok 2016 a návrh 

na zrevidovanie 

dlhodobých cieľov s 

časovým horizontom 

plnenia v rokoch 2017 až 

2020, vzatá vládou na 

vedomie 15. marca 2017 

10 

Plný variant v inej lokalite je 

plne v súlade s nasledujúcimi 

strategickými dokumentami, 

pretože rieši v nich 

identifikované potreby 

väzenského systému. 

 Aktualizovaná koncepcia 

väzenstva v Slovenskej 

republike na roky 2011 až 

2020 schválenej uznesením 

vlády Slovenskej republiky 

č. 392 z 10. júla 2013 

 Programové vyhlásenie 

vlády Slovenskej republiky z 

13. apríla 2016 

 Správa o plnení úloh 

vyplývajúcich z 

Aktualizovanej koncepcie 

väzenstva Slovenskej 

republiky na roky 2011 až 

2020 za rok 2016 a návrh na 

zrevidovanie dlhodobých 

cieľov s časovým 

horizontom plnenia v 

rokoch 2017 až 2020, vzatá 

vládou na vedomie 15. 

marca 2017 

10 

Plný variant v dvoch lokalitách je 

plne v súlade s nasledujúcimi 

strategickými dokumentami, 

pretože rieši v nich identifikované 

potreby väzenského systému. 

 Aktualizovaná koncepcia 

väzenstva v Slovenskej 

republike na roky 2011 až 

2020 schválenej uznesením 

vlády Slovenskej republiky č. 

392 z 10. júla 2013 

 Programové vyhlásenie vlády 

Slovenskej republiky z 13. 

apríla 2016 

 Správa o plnení úloh 

vyplývajúcich z Aktualizovanej 

koncepcie väzenstva 

Slovenskej republiky na roky 

2011 až 2020 za rok 2016 a 

návrh na zrevidovanie 

dlhodobých cieľov s časovým 

horizontom plnenia v rokoch 

2017 až 2020, vzatá vládou na 

vedomie 15. marca 2017 

10 

 

Riešenie 

deficitu 

ubytovacích 

kapacít 

1 

Deficit ubytovacích kapacít nie 

je adresovaný týmto 

variantom. 

0 

Minimálny variant prinesie 832 

nových miest pre VTOS v 

minimálnom stupni stráženia, 

strednom stupni stráženia a aj 

v maximálnom stupni stráženia. 

9 

Plný variant prinesie 832 

nových miest pre VTOS v 

minimálnom stupni stráženia , 

strednom stupni stráženia a aj 

v maximálnom stupni 

stráženia a 75 miest pre 

zaobchádzanie s duševne 

chorými klientmi. 

10 

Plný variant v inej lokalite 

prinesie 832 nových miest pre 

VTOS v minimálnom stupni 

stráženia , strednom stupni 

stráženia a aj v maximálnom 

stupni stráženia a 75 miest pre 

zaobchádzanie s duševne 

chorými klientmi. 

10 

Plný variant v dvoch lokalitách 

prinesie 832 nových miest pre 

VTOS v minimálnom stupni 

stráženia, strednom stupni 

stráženia a aj v maximálnom 

stupni stráženia a 75 miest pre 

zaobchádzanie s duševne chorými 

klientmi. 

10 
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 Váha 

NULOVÝ VARIANT 

Zachovanie súčasného stavu 

MINIMÁLNY VARIANT 

Rozšírenie kapacity existujúceho 

väzenského zariadenia Rimavská Sobota – 

Sabová 

PLNÝ VARIANT 

Rozšírenie kapacity existujúceho 

väzenského zariadenia Rimavská Sobota 

– Sabová a výstavba detenčného ústavu 

v druhej etape projektu 

PLNÝ VARIANT V INEJ LOKALITE 

Výstavba väznice a detenčného ústavu na 

zelenej lúke mimo lokalitu Rimavská 

Sobota – Sabová 

PLNÝ VARIANT V DVOCH LOKALITÁCH 

Rozšírenie kapacity existujúceho väzenského 

zariadenia Rimavská Sobota – Sabová 

a výstavba detenčného ústavu v inej lokalite 
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Efektívne 

využitie 

majetku vo 

vlastníctve SR 

1 

Nulový variant bude využívať 

len majetok v súčasnom 

vlastníctve SR, ale nie 

efektívne. 

2 

Realizácia Minimálneho 

variantu bude efektívne využívať 

stavajúci majetok vo vlastníctve 

SR a nebude nutné investovať do 

akvizície žiadnych nových 

pozemkov. 

Miera efektivity ale nebude taká 

veľká, ako v prípade Plného 

variantu. 

7 

Realizácia Plného variantu 

bude do najväčšej miery 

efektívne využívať stavajúci 

majetok vo vlastníctve SR 

a nebude nutné investovať do 

akvizície žiadnych nových 

pozemkov. 

10 

Realizácia Plného variantu v inej 

lokalite neprinesie efektívne 

využitie stavajúceho majetku SR 

a s najväčšou 

pravdepodobnosťou povedie 

k nutnosti akvizície nových 

pozemkov. 

Tento efekt bude v prípade tohto 

variantu najväčší zo všetkých 

porovnávaných variantov. 

0 

Realizácia Plného variantu v dvoch 

lokalitách čiastočne realizuje 

efektívne využitie stavajúceho 

majetku SR, ale zároveň bude s 

najväčšou pravdepodobnosťou 

nutné obstaranie nových 

pozemkov pre výstavbu 

detenčného ústavu. 

5 

 

Umiestňovani

e väzňov 

v rámci 

Slovenskej 

republiky 

1 

Nulový variant neprispeje k 

rešpektovaniu zákonom 

garantovanej zásady 

s ohľadom na umiestňovanie 

odsúdených z pohľadu miesta 

ich trvalého bydliska. 

0 

Realizácia Minimálneho 

variantu umožní väčšiu 

flexibilitu v umiestňovaní 

väzňov z pohľadu miesta ich 

trvalého bydliska a prispeje 

k naplneniu zákonom 

garantovaných zásad. Prispeje 

tak k plynulému prechodu 

väzňov do občianskeho života 

a fungovaniu postpenitenciárnej 

starostlivosti. 

Umiestnenie zariadenia v južnej 

oblasti stredného Slovenska je 

vhodné s prihliadnutím k 

súčasnému geografickému 

rozloženiu stávajúcich 

väzenských kapacít. 

8 

Realizácia Plného variantu 

umožní väčšiu flexibilitu 

v umiestňovaní väzňov z 

pohľadu miesta ich trvalého 

bydliska a prispeje k naplneniu 

zákonom garantovaných 

zásad. Prispeje tak k 

plynulému prechodu väzňov 

do občianskeho života 

a fungovaniu 

postpenitenciárnej 

starostlivosti. 

Umiestnenie zariadenia 

v južnej oblasti stredného 

Slovenska je vhodné 

s prihliadnutím k súčasnému 

geografickému rozloženiu 

stávajúcich väzenských 

kapacít. 

8 

Realizácia Plného variantu v inej 

lokalite umožní väčšiu flexibilitu 

v umiestňovaní väzňov z 

pohľadu miesta ich trvalého 

bydliska a prispeje k naplneniu 

zákonom garantovaných 

zásad. Prispeje tak k plynulému 

prechodu väzňov do 

občianskeho života a fungovaniu 

postpenitenciárnej starostlivosti. 

Umiestnenie zariadenia mimo 

južnú oblasti stredného 

Slovenska nemusí byť tak 

vhodné s prihliadnutím k 

súčasnému geografickému 

rozloženiu stávajúcich 

väzenských kapacít. 

7 

Realizácia Plného variantu v dvoch 

lokalitách umožní najväčšiu 

flexibilitu v umiestňovaní väzňov z 

pohľadu miesta ich trvalého 

bydliska a prispeje k naplneniu 

zákonom garantovaných 

zásad. Prispeje tak k plynulému 

prechodu väzňov do občianskeho 

života a fungovaniu 

postpenitenciárnej starostlivosti. 

Umiestnenie jedného zariadenia 

v južnej oblasti stredného 

Slovenska a druhého zariadenia 

v inej lokalite poskytne najväčšiu 

flexibilitu v umiestňovaní väzňov 

zo všetkých porovnávaných 

variantov. 

10 

 

Ubytovacie 

podmienky 

väzňov 

1 

Realizáciou Nulového variantu 

nedôjde ku zlepšeniu  

ubytovacích podmienok 

väzňov. 

0 

Realizáciou Minimálneho 

variantu dôjde k zlepšeniu 

ubytovacích podmienok väzňov 

v podobe nárastu obytnej plochy 

na jedného väzňa, v súlade 

s odporúčaním Európskeho 

výboru na zabránenie mučenia a 

neľudského či ponižujúceho 

zaobchádzania alebo trestania, 

ktorý odporúča 4m2 obytnej 

plochy na jednu väznenú osobu. 

8 

Realizáciou Plného variantu 

dôjde k zlepšeniu ubytovacích 

podmienok väzňov v podobe 

nárastu obytnej plochy na 

jedného väzňa, v súlade 

s odporúčaním Európskeho 

výboru na zabránenie mučenia 

a neľudského či ponižujúceho 

zaobchádzania alebo trestania, 

ktorý odporúča 4m2 obytnej 

plochy na jednu väznenú 

osobu. 

Naviac tento variant poskytne 

špecializované ubytovacie 

kapacity pre duševne chorých 

klientov. 

10 

Realizáciou Plného variantu 

v inej lokalite dôjde k zlepšeniu 

ubytovacích podmienok väzňov 

v podobe nárastu obytnej plochy 

na jedného väzňa, v súlade 

s odporúčaním Európskeho 

výboru na zabránenie mučenia a 

neľudského či ponižujúceho 

zaobchádzania alebo trestania, 

ktorý odporúča 4m2 obytnej 

plochy na jednu väznenú osobu. 

Naviac tento variant poskytne 

špecializované ubytovacie 

kapacity pre duševne chorých 

klientov. 

10 

Realizáciou Plného variantu 

v dvoch lokalitách dôjde k 

zlepšeniu ubytovacích podmienok 

väzňov v podobe nárastu obytnej 

plochy na jedného väzňa, v súlade 

s odporúčaním Európskeho 

výboru na zabránenie mučenia a 

neľudského či ponižujúceho 

zaobchádzania alebo trestania, 

ktorý odporúča 4m2 obytnej 

plochy na jednu väznenú osobu. 

Naviac tento variant poskytne 

špecializované ubytovacie kapacity 

pre duševne chorých klientov. 

10 
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 Váha 

NULOVÝ VARIANT 

Zachovanie súčasného stavu 

MINIMÁLNY VARIANT 

Rozšírenie kapacity existujúceho 

väzenského zariadenia Rimavská Sobota – 

Sabová 

PLNÝ VARIANT 

Rozšírenie kapacity existujúceho 

väzenského zariadenia Rimavská Sobota 

– Sabová a výstavba detenčného ústavu 

v druhej etape projektu 

PLNÝ VARIANT V INEJ LOKALITE 

Výstavba väznice a detenčného ústavu na 

zelenej lúke mimo lokalitu Rimavská 

Sobota – Sabová 

PLNÝ VARIANT V DVOCH LOKALITÁCH 

Rozšírenie kapacity existujúceho väzenského 

zariadenia Rimavská Sobota – Sabová 

a výstavba detenčného ústavu v inej lokalite 

Poznámka 

B
o

d
o

v
é

 

h
o

d
n

o
te

n
ie

 

(0
-1

0
) 

Poznámka 

B
o

d
o

v
é

 

h
o

d
n

o
te

n
ie

 

(0
-1

0
) 

Poznámka 

B
o

d
o

v
é

 

h
o

d
n

o
te

n
ie

 

(0
-1

0
) 

Poznámka 

B
o

d
o

v
é

 

h
o

d
n

o
te

n
ie

 

(0
-1

0
) 

Poznámka 

B
o

d
o

v
é

 

h
o

d
n

o
te

n
ie

 

(0
-1

0
) 

 

Vznik nových 

podnikateľský

ch príležitostí 

1 

Realizáciou Nulového variantu 

nedôjde k vzniku nových 

podnikateľských príležitostí. 

0 

Realizáciou Minimálneho 

variantu dôjde k vzniku nových 

podnikateľských príležitostí 

v oblastiach naviazaných na 

výstavbu a prevádzku 

väzenského zariadenia v podobe 

subdodávateľských činností 

a poskytovania služieb.  

7 

Realizáciou Plného variantu 

dôjde k vzniku nových 

podnikateľských príležitostí 

v oblastiach naviazaných na 

výstavbu a prevádzku 

väzenského zariadenia 

a detenčného ústavu v podobe 

subdodávateľských činností 

a poskytovania služieb vo 

väčšom meradle ako v prípade 

Minimálneho variantu. 

10 

Realizáciou Plného variantu 

v inej lokalite dôjde k vzniku 

nových podnikateľských 

príležitostí v oblastiach 

naviazaných na výstavbu 

a prevádzku väzenského 

zariadenia a detenčného ústavu 

v podobe subdodávateľských 

činností a poskytovania služieb 

vo väčšom meradle ako 

v prípade Minimálneho 

variantu. 

10 

Realizáciou Plného variantu v 

dvoch lokalitách dôjde k vzniku 

nových podnikateľských 

príležitostí v oblastiach 

naviazaných na výstavbu 

a prevádzku väzenského 

zariadenia a detenčného ústavu 

v podobe subdodávateľských 

činností a poskytovania služieb vo 

väčšom meradle ako v prípade 

Minimálneho variantu. 

10 

 
Dopad na 

zamestnanosť 
1 

Nulový dopad na 

zamestnanosť. 
0 

Pozitívny. V súvislosti s 

realizáciou Projektu sa očakáva 

vytvorenie 298 funkčných miest 

príslušníkov zboru a 42 

funkčných miest zamestnancov 

zboru. 

Rozšírenie oddelení by okamžite 

viedlo k navýšeniu pracovných 

príležitostí v regióne a dlhodobo 

by mohlo dôjsť k ďalšiemu 

nárastu pracovných pozícií 

v dôsledku subdodávok, opráv 

atď. 

8 

Pozitívny. V súvislosti s 

realizáciou Projektu sa 

očakáva vytvorenie 377 

funkčných miest príslušníkov 

zboru, 42 funkčných miest 

zamestnancov zboru a 104 

miest pre zdravotnícky 

personál. 

Rozšírenie oddelení by 

okamžite viedlo k navýšeniu 

pracovných príležitostí 

v regióne a dlhodobo by mohlo 

dôjsť k ďalšiemu nárastu 

pracovných pozícií v dôsledku 

subdodávok, opráv atď. 

10 

Pozitívny. V súvislosti s 

realizáciou Projektu sa očakáva 

vytvorenie 377 funkčných miest 

príslušníkov zboru, 42 

funkčných miest zamestnancov 

zboru a 104 miest pre 

zdravotnícky personál. 

Rozšírenie oddelení by okamžite 

viedlo k navýšeniu pracovných 

príležitostí v regióne a dlhodobo 

by mohlo dôjsť k ďalšiemu 

nárastu pracovných pozícií 

v dôsledku subdodávok, opráv 

atď. 

10 

Pozitívny. V súvislosti s realizáciou 

Projektu sa očakáva vytvorenie 377 

funkčných miest príslušníkov 

zboru, 42 funkčných miest 

zamestnancov zboru a 104 miest 

pre zdravotnícky personál. 

Rozšírenie oddelení by okamžite 

viedlo k navýšeniu pracovných 

príležitostí v regióne a dlhodobo 

by mohlo dôjsť k ďalšiemu nárastu 

pracovných pozícií v dôsledku 

subdodávok, opráv atď. 

10 

 

Riešenie 

dlhodobého 

deficitu 

v zaobchádzan

í s duševne 

chorými 

klientmi 

1 Nebude realizované. 0 Nebude realizované. 0 

Realizácia tohto variantu bude 

plne adresovať  individuálne 

potreby duševne chorých 

klientov. 

10 

Realizácia tohto variantu bude 

plne adresovať  individuálne 

potreby duševne chorých 

klientov. 

10 

Realizácia tohto variantu bude 

plne adresovať  individuálne 

potreby duševne chorých klientov. 

10 
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 Váha 

NULOVÝ VARIANT 

Zachovanie súčasného stavu 

MINIMÁLNY VARIANT 

Rozšírenie kapacity existujúceho 

väzenského zariadenia Rimavská Sobota – 

Sabová 

PLNÝ VARIANT 

Rozšírenie kapacity existujúceho 

väzenského zariadenia Rimavská Sobota 

– Sabová a výstavba detenčného ústavu 

v druhej etape projektu 

PLNÝ VARIANT V INEJ LOKALITE 

Výstavba väznice a detenčného ústavu na 

zelenej lúke mimo lokalitu Rimavská 

Sobota – Sabová 

PLNÝ VARIANT V DVOCH LOKALITÁCH 

Rozšírenie kapacity existujúceho väzenského 

zariadenia Rimavská Sobota – Sabová 

a výstavba detenčného ústavu v inej lokalite 

Poznámka 

B
o

d
o

v
é

 

h
o

d
n

o
te

n
ie

 

(0
-1

0
) 

Poznámka 

B
o

d
o

v
é

 

h
o

d
n

o
te

n
ie

 

(0
-1

0
) 

Poznámka 

B
o

d
o

v
é

 

h
o

d
n

o
te

n
ie

 

(0
-1

0
) 

Poznámka 

B
o

d
o

v
é

 

h
o

d
n

o
te

n
ie

 

(0
-1

0
) 

Poznámka 

B
o

d
o

v
é

 

h
o

d
n

o
te

n
ie

 

(0
-1

0
) 

 

Dopad na 

cash-flow 

Zadávateľa 

1 

V prípade Nulového variantu 

je očakávaný dopad na cash-

flow Zadávateľa minimálny. 

Jedná sa o peňažné toky 

spojené s prevádzkovaním 

existujúceho Otvoreného 

oddelenia Sabová - ústav na 

výkon trestu odňatia slobody 

Želiezovce.  V porovnaní 

s dopadmi na cash-flow 

Zadávateľa v prípade 

ostatných variantov sa jedná o 

významne nižší dopad. 

9 

V prípade Minimálneho variantu 

je očakávaný dopad na cash-flow 

Zadávateľa výrazne vyšší ako 

v prípade Nulového variantu, ale 

menší než v prípade Plných 

variantov. 

Jedná sa o peňažné toky spojené 

s výstavbou a prevádzkovaním 

nového väzenského zariadenia 

Rimavská Sobota – Sabová. 

5 

V prípade Plného variantu je 

očakávaný dopad na cash-flow 

Zadávateľa vyšší ako v prípade 

Minimálneho variantu lebo 

Nulového variantu, ale stále 

menší než v prípade Plného 

variantu v inej lokalite. 

Jedná sa o peňažné toky 

spojené s výstavbou a 

prevádzkovaním nového 

väzenského zariadenia 

Rimavská Sobota – Sabová 

a detenčného ústavu. 

3 

V prípade Plného variantu v inej 

lokalite je očakávaný dopad na 

cash-flow Zadávateľa 2. najvyšší 

zo všetkých porovnávaných 

variantov. 

Jedná sa o peňažné toky spojené 

s výstavbou a prevádzkovaním 

nového väzenského zariadenia 

Rimavská Sobota – Sabová, 

výstavbou a prevádzkovaním 

nového detenčného ústavu 

a nákupom pozemkov 

a majetkovoprávnou prípravou 

novej lokality. 

1 

V prípade Plného variantu v dvoch 

lokalitách je očakávaný dopad na 

cash-flow Zadávateľa najvyšší zo 

všetkých porovnávaných 

variantov. 

Jedná sa o peňažné toky spojené 

s výstavbou a prevádzkovaním 

nového väzenského zariadenia 

Rimavská Sobota – Sabová, 

výstavbou a prevádzkovaním 

nového detenčného ústavu 

a nákupom pozemkov 

a majetkovoprávnou prípravou 

novej lokality. Naviac chýba 

možnosť využitia synergických 

efektov spoločnej prevádzky. 

0 

Celkom (vážený 

súčet) 
  11  59  81  68  75 
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Príloha 1 – Dotazník k testovaniu trhu 

 

Nižšie je uvedený súhrnný prehľad dotazov k testovaniu trhu vyplývajúci z predbežného informačného memoranda. 

Pre zaznamenanie Vašich odpovedí prosím použite priložený elektronicky editovateľný formulár. 

1. Aký z navrhovaných variantov je podľa Vášho názoru najvhodnejší? Zoraďte prosím navrhované 
varianty podľa vhodnosti realizácie (1 – najvhodnejší, 5 – najmenej vhodný) 

 
Hodnotenie variantov: vypíšte 1 až 5 

Nulový variant 
 

Minimálny variant 
 

Plný variant 
 

Plný variant v inej lokalite 
 

Plný variant vo dvoch lokalitách 
 

Prosím uveďte dôvody vašej odpovede: 

 

5. V prípade, že máte pripomienky k predbežnému hodnoteniu, prosím uveďte ich. 

 

6. Mal by podľa Vášho názoru byť preskúmaný aj ďalší variant realizácie projektu? Ak áno, popíšte 
prosím taký variant a zdôvodnite jeho návrh. 

 

7. Iné pripomienky. 

 

Ďakujeme za váš čas. Prípadne odpovede na tento dotazník zašlite prosím na uvedenú emailovú 

adresu najneskôr do 12.04.2017: 

• tomas.duchac@cz.pwc.com 
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Príloha 8: Využiteľnosť ubytovacích kapacít pri uvažovaní 
3,5 m2 a 4 m2 obytnej plochy na dospelého muža 
Tabuľka 75: Využiteľnosť ubytovacích kapacít a počty obvinených a odsúdených k 23.6.2017 pri ubytovacej ploche 3,5 m2, resp. 4 m2 (ženy a mladiství) 

  Ubytov. 
kapacita 

Naplnen. 
v % 

Ubytovacia kapacita Naplnenosť’ v % Počet odsúdených a obvinených 

Ústav VTOS Väzba VTOS Väzba Odsúdení Obvinení Celkom 

  celkom celkom VTOS* OO  VTOS*   OO     

B. Bystrica 401 80.6 167 0 234 97.60 - 68.38 163 160 323 

B.B. - Kráľová 
772 99.5 

753 0 0 99.34 - - 748 0 748 

OO Kováčová 0 19 0 - 105.26 - 20 0 20 

Bratislava 
497 97.2 

148 0 227 114.86 - 81.06 170 184 354 

OO Bratislava 0 122 0 - 105.74 - 129 0 129 

Dubnica n./V. 394 109.6 394 0 0 109.64 - - 432 0 432 

Hrnčiarovce n./P. 1443 97.0 1443 0 0 97.02 - - 1400 0 1400 

Ilava 857 95.0 679 0 178 94.11 - 98.31 639 175 814 

Košice 779 89.2 462 0 317 100.43 - 72.87 464 231 695 

Košice - Šaca 809 95.8 809 0 0 95.80 - - 775 0 775 

Leopoldov 1418 85.3 1140 0 278 87.72 - 75.54 1000 210 1210 

Levoča 112 100.0 112 0 0 100.00 - - 112 0 112 

Nitra 418 100.7 186 0 232 116.13 - 88.36 216 205 421 

Nitra - Chrenová 211 122.3 211 0 0 122.27 - - 258 0 258 

Prešov     55 0 141 145.45 - 81.56 80 115 195 

OO Prešov 713 97.3 0 151 0 - 74.17 - 112 0 112 

OVT Sabinov     366 0 0 105.74 - - 387 0 387 

Ružomberok 375 94.1 375 0 0 94.13 - - 353 0 353 

Sučany 515 77.9 515 0 0   - - 401 0 401 

Trenčín     120 0 0 66.67 - - 80 0 80 

OO Opatovce 170 77.1 0 43 0 - 100.00 - 43 0 43 

OO Omšenie     0 7 0 - 114.29 - 8 0 8 

Želiezovce     701 0 0 96.58 - - 677 0 677 

OO Sabová 766 94.5 0 65 0 - 72.31 - 47 0 47 

Žilina 291 83.2 115 0 176 106.09 - 68.18 122 120 242 

Sumár 10941 93.56 8751 407 1783 100.97 88.21 78.52 8836 1400 10236 
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VTOS - výkon trestu odňatia slobody, OO - otvorené oddelenia, * VTOS bez OO 

V uvedených počtoch nie sú započítaní obvinení (24) a odsúdení (96) umiestnení v lôžkovej časti nemocnice pre obvinených a odsúdených Trenčín 

Tabuľka 76: Využiteľnosť ubytovacích kapacít a počty obvinených a odsúdených k 23.6.2017 pri ubytovacej ploche 4 m2 

  Ubytov. 
kapacita 

Naplnen. 
v % 

Ubytovacia kapacita Naplnenosť’ v % Počet odsúdených a obvinených 

Ústav VTOS Väzba VTOS Väzba Odsúdení Obvinení Celkom 

  celkom celkom VTOS* OO  VTOS*   OO     

B. Bystrica 353 91.50 150 0 203 - - 
 

163 160 323 

B.B. - Kráľová 
682 

 
 

663 0 0 112.82 - 
 

748 0 748 

OO Kováčová 0 19 0 - 105.26 
 

20 0 20 

Bratislava 
452 

 
 

130 0 200 107.27 - 
 

170 184 354 

OO Bratislava 0 122 0 - 105.74 
 

129 0 129 

Dubnica n./V. 347 124.50 347 0 0 124.50 - - 432 0 432 

Hrnčiarovce n./P. 1270 110.24 1270 0 0 110.24 - - 1400 0 1400 

Ilava 754 107.96 598 0 156 106.86 - 112.18 639 175 814 

Košice 686 101.31 408 0 278 113.73 - 83.09 464 231 695 

Košice - Šaca 712 108.85 712 0 0 108.85 - - 775 0 775 

Leopoldov 1248 97 1003 0 245 99.7 - 85.71 1000 210 1210 

Levoča 112 100 112 0 0 100 - - 112 0 112 

Nitra 368 114.40 164 0 204 131.71 - 100.04 216 205 421 

Nitra - Chrenová 211 122.27 211 0 0 122.27 - - 258 0 258 

Prešov 
  

48 0 124 166.67 - 93.74 80 115 195 

OO Prešov 638 86.53 0 151 0 - 74.17 - 112 0 112 

OVT Sabinov 
  

315 0 0 122.86 - - 387 0 387 

Ružomberok 330 106.97 330 0 0 106.97 - - 353 0 353 

Sučany 453 88.5 365 0 0 88.5 - - 401 0 401 

Trenčín 
  

106 0 0 75.47 - - 80 0 80 

OO Opatovce 156 83.97 0 43 0 - 100.00 - 43 0 43 

OO Omšenie 
  

0 7 0 - 114.29 - 8 0 8 

Želiezovce 
681 106.31 

616 0 0 109.90 - - 677 0 677 

OO Sabová 0 65 0 - 72.31 - 47 0 47 

Žilina 256 94.53 101 0 155 120.79 - 77.42 122 120 242 

Sumár 9709 106.66 7649 407 1565 116.77 88.21 91.52 8932 1424 10356 

VTOS - výkon trestu odňatia slobody, OO - otvorené oddelenia, * VTOS bez OO 

V uvedených počtoch nie sú započítaní obvinení (24) a odsúdení (96) umiestnení v lôžkovej časti nemocnice pre obvinených a odsúdených Trenčín
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Príloha 9: Profilácie ústavov na výkon 
väzby, ÚVTOS a nemocnice pre 
obvinených a odsúdených 
Tabuľka 77: Profilácie ústavov na výkon väzby, ÚVTOS  a nemocnice pre obvinených a odsúdených 

Ústav / nemocnica VV 
VTOS / 

stupeň stráženia 
Pohlavie Poznámka 

B. Bystrica  áno 
stredný  

muži 
 

maximálny + doživotné tresty   

B. Bystrica - Kráľová – stredný muži  

OO pri LRS Kováčová – minimálny ženy, muži  

Bratislava áno 
minimálny    muži 

 

OO Bratislava -  

Dubnica n./V. – minimálny muži   

Hrnčiarovce n./P. – minimálny  muži  

Ilava áno 
stredný 

muži 
 

maximálny + doživotné tresty 

Košice  áno stredný muži  

Košice - Šaca – minimálny muži  

Leopoldov áno 
stredný  

muži 
 

maximálny + doživotné tresty  

Levoča – všetky ženy  

Nitra áno 
minimálny   muži    

všetky   ženy  

Nitra - Chrenová – všetky, mladistvé ženy  

Prešov  áno 

minimálny muži 

 

OVT Sabinov –  

OO Prešov –  

Ružomberok – stredný, maximálny muži  

Sučany – 

mladiství 
muži 

 

minimálny  

minimálny, 

mladistvé ženy 
 

stredný  

Trenčín – nemocnica* áno všetky, mladiství muži, ženy  

OO pri LRS Omšenie 
– minimálny muži  

OO Opatovce 

Želiezovce – stredný 
muži 

 

OO Sabová – minimálny  

Žilina  áno minimálny muži  

VV – výkon väzby – muži, ženy, mladiství/mladistvé 

VTOS – výkon trestu odňatia slobody 

OO – otvorené oddelenie 

LRS – Liečebno-rehabilitačné stredisko ZVJS 

* umiestnenie obvinených a odsúdených v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorú 

nedokáže zabezpečiť ústav na výkon väzby a ÚVTOS
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Príloha 10: Prehlaď koncepčných investičných zámerov a potenciálu rozširovania 
väzenských zariadení 
Tabuľka 78: Prehlaď koncepčných investičných zámerov a potenciálu rozširovania väzenských zariadení 

Č. Inštitúcia Potreba rozšírenia kapacity v lokalite Potenciál pre rozšírenie kapacity Časový harmonogram 

1 ÚVV a ÚVTOS Bratislava Prebieha ukončenie súčasnej rekonštrukcie. 
Žiadny 

Ďalší rozvoj nie je možný z priestorových možností areálu. 
Ukončenie v roku 2018 

2 
ÚVTOS Hrnčiarovce nad 
Parnou 

Jeden z najväčších ústavov v ZVJS, nie je potrebné 

rozširovať. 

Žiadny 

Rozšírenie je výrazne limitované priestorovými možnosťami ústavu, veľkosťou areálu, dispozíciou, kapacitou inžinierskych sietí 

a možnosťami rozšírenia ostatných prevádzkových a kancelárskych priestorov. 

- 

3 ÚVV a ÚVTOS Leopoldov 
Je potrebné, bol spracovaný stavebný zámer vo februári 

2012. Plánovaná rekonštrukcia objektu č. 19. 

170 miest 

Investičné náklady podľa stavebného zámeru vo výške 5,4 mil. EUR. Ďalšie rozširovanie limitované statusom kultúrnej pamiatky. 
Začatie v roku 2020 

4 ÚVTOS a nemocnica Trenčín Nie je identifikované ako potrebné. 
Žiadny 

Ústav situovaný v centre mesta, areál zastavaný. Ďalšie rozšírenie nie je možné z priestorových možností ústavu. 
- 

5 ÚVV a ÚVTOS Nitra Nie je identifikované ako potrebné. 
Žiadny 

Ústav situovaný v centre mesta, areál zastavaný. Ďalšie rozšírenie nie je možné z priestorových možností ústavu. 
- 

6 ÚVTOS Nitra-Chrenová 

Rozšírenie je potrebné, sú identifikované 2 investičné 

zámery - rekonštrukcia objektu č. 1 Okál a rozšírenie ústavu 

a výstavba oddielu pre matky s deťmi. 

51 miest (rekonštrukcia) + 250 miest (nový oddiel) 

Investičné náklady rekonštrukcie sú podľa stavebného zámeru vo výške 3,1 mil. EUR. Odhad nákladov na výstavbu oddielu pre matky 

s deťmi na získaných priľahlých pozemkoch je 21,5 mil. EUR. Rozširovanie pôvodného ústavu je obmedzené únosnosťou základovej pôdy 

v danej oblasti a limitovanou výškou zástavby vzhľadom na blízkosť letiska 

Rekonštrukcia: Realizácia do roku 

2018 

Nový oddiel: Začatie v roku 2020 

7 ÚVTOS Dubnica nad Váhom 
Rozšírenie je potrebné, v súčasnosti sa rekonštruujú dva 

objekty. 

160 miest 

Investičné náklady podľa zmluvy vo výške 5,8 mil. EUR. Ďalší rozvoj značne obmedzený z priestorových dôvodov. 
Ukončenie v roku 2018 

8 ÚVV a ÚVTOS Ilava Nie je identifikované ako potrebné. 

Žiadny 

Administratívne priestory nie je kde rozširovať a vytvorenie podmienok pre príslušníkov je prakticky vylúčené. Rozširovanie limitované 

statusom kultúrnej pamiatky. 

- 

9 ÚVTOS Želiezovce Nie je identifikované ako potrebné. 

Žiadny 

Obmedzený konštrukčným systémom jestvujúcich objektov a dimenziami a možnosťami inžinierskych sietí a objektov. Areál zastavaný, 

nevytvára predpoklady pre prípadné rozširovanie. 

- 

10 OO Sabová 

Rozšírenie je potrebné. Vhodné z hľadiská dislokácie, 

priestorových možností, dostupnosti a možnosti vytvoriť 

podmienky pre zamestnanie odsúdených. 

832 miest + 75 miest detenčný ústav 

Výstavba ÚVTOS Rimavská Sobota – Sabová, variantne aj s detenčným ústavom. Areál má značný potenciál do budúcnosti a je 

vypracovaná zastavovacia štúdia, ktorá rešpektuje potreby ZVJS a orgánov činných v trestom konaní z hľadiska dislokácie ústavu. Odhad 

investičných nákladov vo výške 78 mil. EUR vrátane detenčného ústavu. 

Realizácia do roku 2021 

11 ÚVV a ÚVTOS Žilina 

Uvažuje sa o rozšírení ústavu vo výhľade po roku 2020. 

Jedná sa o ústav prioritne pre výkon väzby, kde nie je 

účelné realizovať VTOS. 

Obmedzený. 

Rozšírenie je značne limitované priestorovými možnosťami areálu. Problematické je v súčasnosti aj zabezpečenie ostatných potrebných 

priestorov (sklady, administratíva, prevádzkové objekty). Areál je situovaný v meste a susedí so školou. 

Po roku 2020 

12 ÚVTOS pre mladistvých Sučany 
Prebieha rozšírenie, o ďalšom sa neuvažuje. Rozširovanie 

objektu nie je potrebné ani s dislokačného hľadiska. 

Žiadny. 

Z kapacitných dôvodov bolo z ústavu Nitra Chrenová do ústavu Sučany po rekonštrukcii doškoľovacieho strediska premiestnených časť 

odsúdených žien. V ústave je v súčasnosti umiestnený VTOS odsúdených žien, mužov a mladistvých. 

Vypustený z koncepčných zámerov. 

13 
ÚVTOS Banská Bystrica-
Kráľová 

Nie je identifikované ako potrebné. 
Žiadny. 

Areál je plne zastavaný a neumožňuje ďalší rozvoj. 
- 

14 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 

Nie je identifikované ako potrebné. Jedná sa o ústav 

prioritne pre výkon väzby, kde nie je účelné realizovať 

VTOS. 

Žiadny. 

Ústav je v centre mesta priamo napojený na Krajský súd a jeho priestorové možnosti neumožňujú ďalší rozvoj. Areál je kompletne 

zastavaný. 

- 

15 ÚVTOS Ružomberok Prebieha rekonštrukcia priestorov. 
Žiadny. 

Ústav je v centre mesta a jeho priestorové možnosti sú plne využité. 
Vypustený z koncepčných zámerov 
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Č. Inštitúcia Potreba rozšírenia kapacity v lokalite Potenciál pre rozšírenie kapacity Časový harmonogram 

16 ÚVTOS Levoča Nie je identifikované ako potrebné. 
Žiadny. 

Rozvoj vzhľadom na priestorové možnosti a umiestnenie nie je možný.  Ďalšie rozširovanie je limitované aj statusom kultúrnej pamiatky. 
- 

 

17 
ÚVTOS Košice-Šaca 

Rozšírenie je potrebné, v súčasnosti sa pripravuje prístavba 

a nadstavba objektov. 

120 miest (prístavba objektu "C") + 200 miest (Nadstavba objektov "A" a "B") 

Oba projekty sú v procese ukončenia prípravných prác a začatia realizácie. Na základe stavebných zámerov z roku 2012 sú investičné 

náklady 5,3 a 3,8 mil. EUR. 

Prístavba: Začatie v roku 2019 

Nadstavba: Začatie v roku 2020 

18 ÚVV a ÚVTOS Košice Nie je identifikované ako potrebné. 
Žiadny. 

Ústav je v meste s priamym napojením na Krajský súd. Ďalší rozvoj z priestorového hľadiska nie je možný. Areál je kompletne zastavaný. 
- 

19 ÚVV a ÚVTOS Prešov 

Z dôvodu nedostatočnej kapacity VTOS žien sa pripravuje 

rekonštrukcia areálu VTOS otvoreného oddelenia Šváby na 

VTOS odsúdených žien. 

Zníženie o 30 miest 

VTOS odsúdených žien má iné podmienky. Pre VTOS je potrebné vytvoriť aj potrebné priestory v zmysle zákona, čím sa kapacita objektu 

zníži. Odhad investičných nákladov je 3,6 mil. EUR. 

Začatie v roku 2018 

20 VT Sabinov Nie je identifikované ako potrebné. 

Žiadny. 

Limitovaný dimenziou inžinierskych sietí v objektoch na súčasný stav. Prípadná nadstavba by bola nákladná, neekonomická a objekty by 

bolo potrebné pred nadstavbou dočasne odstaviť. 

- 

 

Zdroj: GR ZVJS
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Príloha 11: Prehlaď dodatočných scenárov 
a ich dopad na hodnotu za peniaze 
Prehľad scenárov 

Scenár Dĺžka 
koncesnej 

doby v 
rokoch 

Výška kapitálového transferu 
(v % CAPEX) 

Úver od CEB (v % 
CAPEX) 

Value 
engineering 

výstavba (v % 
CAPEX) 

Value 
engineering 

prevádzka (v % 
OPEX) 

1 15 39 39 5 10 

2 20 39 39 5 10 

3 30 39 39 5 10 

4 15 0 39 5 10 

5 20 0 39 5 10 

6 30 0 39 5 10 

7 15 0 najnižšia možná úroveň 
pri ktorej sa ešte 
dosiahne VfM pri PPP  

5 10 

8 20 0 najnižšia možná úroveň 
pri ktorej sa ešte 
dosiahne VfM pri PPP  

5 10 

9 15 najnižšia možná úroveň pri ktorej 
sa ešte dosiahne VfM pri PPP  

0 5 10 

10 20 najnižšia možná úroveň pri ktorej 
sa ešte dosiahne VfM pri PPP  

0 5 10 

11 15 0 najnižšia možná úroveň 
pri ktorej sa ešte 
dosiahne VfM pri PPP  

5 5 

12 20 0 najnižšia možná úroveň 
pri ktorej sa ešte 
dosiahne VfM pri PPP  

5 5 

13 15 0 najnižšia možná úroveň 
pri ktorej sa ešte 
dosiahne VfM pri PPP  

10 10 

14 20 0 najnižšia možná úroveň 
pri ktorej sa ešte 
dosiahne VfM pri PPP  

10 10 

15 najkratšia 
možná úroveň 
pri ktorej sa 
ešte dosiahne 
VfM pri PPP  

0 0 5 10 

16 najkratšia 
možná úroveň 
pri ktorej sa 
ešte dosiahne 
VfM pri PPP  

0 0 5 5 

17 najkratšia 
možná úroveň 
pri ktorej sa 
ešte dosiahne 
VfM pri PPP  

0 39 5 10 

18 najkratšia 
možná úroveň 
pri ktorej sa 
ešte dosiahne 
VfM pri PPP  

0 39 5 5 

19 15 0 0 5 10 

20 20 0 0 5 10 

21 30 0 0 5 10 

22 20 39 0 5 10 
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Scenár 1 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 15 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 8 620 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 1 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 39,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 45,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 39,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 1,25% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,527% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM 9 078 

VfM v % 3,74% 

IRR 10,41% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 

Koniec obdobia     30 Jun 
19 

31 Dec 
19 

30 Jun 
20 

31 Dec 
20 

30 Jun 
21 

31 Dec 
21 

30 Jun 
22 

31 Dec 
22 

30 Jun 
23 

31 Dec 
23 

30 Jun 
24 

31 Dec 
24 

30 Jun 
25 

31 Dec 
25 

30 Jun 
26 

31 Dec 
26 

30 Jun 
27 

31 Dec 
27 

Rok Nom. 
ceny 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                     

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,98  0,97  0,96  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,87  0,86  

                     

Výpočet vrátane verejnej služby                                         

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP Nom. 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(144 812) 0  0  0  0  0  (4 478) (4 500) (4 523) (4 545) (4 568) (4 590) (4 613) (4 637) (4 660) (4 684) (4 708) (4 732) (4 756) 

Kapitálový transfer 
 

(21 606) 0  0  0  0  (21 606) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(109 997) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) (3 536) (3 569) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(61) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   3 240  0  0  0  0  120  60  350  205  165  185  150  167  129  148  105  127  80  103  

CELKOM   (274 055) (270) (285) (87) (88) (21 575) (7 608) (7 371) (7 568) (7 662) (7 695) (7 784) (7 821) (7 915) (7 951) (8 051) (8 086) (8 190) (8 225) 

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC Nom. 
                   

                     

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(132 722) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) (4 267) (4 307) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(32 705) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (34 438) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 

CELKOM   (258 440) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) (10 115) (10 211) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP Diskon. 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(122 015) 0  0  0  0  0  (4 215) (4 204) (4 193) (4 182) (4 171) (4 160) (4 149) (4 139) (4 128) (4 118) (4 108) (4 097) (4 087) 

Kapitálový transfer 
 

(20 490) 0  0  0  0  (20 490) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(92 460) 0  0  0  0  0  (3 001) (3 006) (3 012) (3 017) (3 023) (3 028) (3 034) (3 040) (3 045) (3 051) (3 056) (3 062) (3 068) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(51) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(794) (264) (277) (84) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   2 832  0  0  0  0  114  57  327  190  151  169  136  151  115  131  92  111  69  89  

CELKOM   (232 977) (264) (277) (84) (84) (20 460) (7 161) (6 885) (7 016) (7 049) (7 026) (7 054) (7 034) (7 065) (7 044) (7 078) (7 055) (7 092) (7 068) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

CELKOM   (233 440) 
                  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC Diskon. 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  (21 823) (16 492) (17 442) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(111 561) 0  0  0  0  0  (3 621) (3 627) (3 634) (3 641) (3 647) (3 654) (3 661) (3 667) (3 674) (3 681) (3 688) (3 694) (3 701) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 491) 0  0  0  0  0  (892) (894) (895) (897) (899) (900) (902) (904) (905) (907) (909) (910) (912) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  (183) (33) (33) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (28 009) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 154) (4 162) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 989) 
                  

CELKOM   (242 518) 0  0  (22 006) (16 525) (17 474) (4 513) (4 521) (4 529) (4 538) (4 546) (4 554) (4 563) (4 571) (4 580) (4 588) (4 596) (8 759) (8 775) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno – súkromného partnerstva 

302 

Začiatok obdobia     1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 

Koniec obdobia     30 Jun 
28 

31 Dec 
28 

30 Jun 
29 

31 Dec 
29 

30 Jun 
30 

31 Dec 
30 

30 Jun 
31 

31 Dec 
31 

30 Jun 
32 

31 Dec 
32 

30 Jun 
33 

31 Dec 
33 

30 Jun 
34 

31 Dec 
34 

30 Jun 
35 

31 Dec 
35 

30 Jun 
36 

31 Dec 
36 

Rok Nom. 
ceny 

  2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                     

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,85  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  0,80  0,80  0,79  0,78  0,78  0,77  0,77  0,76  0,76  0,75  

                     

Výpočet vrátane verejnej služby                                         

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP Nom. 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(144 812) (4 781) (4 806) (4 831) (4 856) (4 882) (4 907) (4 933) (4 960) (4 986) (5 013) (5 040) (5 067) (5 095) (5 123) (5 151) (5 179) (5 208) 0  

Kapitálový transfer 
 

(21 606) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(109 997) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) (4 072) (4 111) (4 150) (4 189) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(61) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   3 240  108  105  114  110  84  97  65  81  27  54  (4) 25  19  22  91  57  91  0  

CELKOM   (274 055) (8 279) (8 340) (8 391) (8 455) (8 541) (8 589) (8 683) (8 730) (8 846) (8 883) (9 005) (9 041) (9 112) (9 175) (9 173) (9 274) (9 307) 0  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC Nom. 
                   

                     

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(132 722) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) (4 913) (4 960) (5 007) (5 054) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(32 705) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (34 438) 0  0  (2 491) (1 915) 0  0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  0  0  0  

CELKOM   (258 440) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) (7 160) (6 182) (6 241) (6 300) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP Diskon. 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(122 015) (4 078) (4 068) (4 058) (4 049) (4 039) (4 030) (4 021) (4 012) (4 003) (3 994) (3 985) (3 976) (3 968) (3 959) (3 951) (3 943) (3 934) 0  

Kapitálový transfer 
 

(20 490) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(92 460) (3 073) (3 079) (3 084) (3 090) (3 096) (3 101) (3 107) (3 113) (3 119) (3 124) (3 130) (3 136) (3 142) (3 147) (3 153) (3 159) (3 165) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(51) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(794) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   2 832  92  89  96  91  70  80  53  65  22  43  (3) 20  15  17  70  43  69  0  

CELKOM   (232 977) (7 061) (7 059) (7 049) (7 049) (7 067) (7 053) (7 077) (7 061) (7 101) (7 077) (7 120) (7 094) (7 096) (7 091) (7 036) (7 060) (7 032) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

CELKOM   (233 440) 
                  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC Diskon. 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(111 561) (3 708) (3 715) (3 722) (3 728) (3 735) (3 742) (3 749) (3 756) (3 763) (3 770) (3 777) (3 784) (3 791) (3 797) (3 804) (3 811) (3 818) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 491) (914) (915) (917) (919) (920) (922) (924) (926) (927) (929) (931) (932) (934) (936) (937) (939) (941) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (28 009) 0  0  (2 092) (1 596) 0  0  (411) (412) 0  0  (4 246) (4 275) (5 860) (801) 0  0  0  0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 989) 
                  

CELKOM   (242 518) (4 622) (4 630) (6 731) (6 243) (4 656) (4 664) (5 084) (5 093) (4 690) (4 699) (8 954) (8 991) (10 585) (5 534) (4 742) (4 751) (4 759) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 9 078  

  3,74% 
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Scenár 2 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 20 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 8 210 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 1 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 39,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 48,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 39,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 1,25% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,733% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM 8 174 

VfM v % 2,75% 

IRR 10,30% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 

Koniec obdobia     30 Jun 
19 

31 Dec 
19 

30 Jun 
20 

31 Dec 
20 

30 Jun 
21 

31 Dec 
21 

30 Jun 
22 

31 Dec 
22 

30 Jun 
23 

31 Dec 
23 

30 Jun 
24 

31 Dec 
24 

30 Jun 
25 

31 Dec 
25 

30 Jun 
26 

31 Dec 
26 

30 Jun 
27 

31 Dec 
27 

30 Jun 
28 

31 Dec 
28 

30 Jun 
29 

31 Dec 
29 

30 Jun 
30 

Rok Nom. ceny   2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,73% 
 

0,97  0,97  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,86  0,86  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby                                                   

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(189 078) 0  0  0  0  0  (4 265) (4 286) (4 308) (4 329) (4 350) (4 372) (4 394) (4 416) (4 439) (4 461) (4 484) (4 507) (4 530) (4 553) (4 577) (4 601) (4 625) (4 649) 

Kapitálový transfer 
 

(21 606) 0  0  0  0  (21 606) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(154 126) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) (3 536) (3 569) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   3 594  0  0  0  0  92  46  306  176  148  162  133  148  116  132  96  114  74  94  107  100  117  109  93  

CELKOM   (362 122) (270) (285) (87) (88) (21 603) (7 410) (7 201) (7 382) (7 463) (7 501) (7 582) (7 622) (7 707) (7 746) (7 837) (7 875) (7 970) (8 007) (8 052) (8 116) (8 157) (8 225) (8 300) 

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(185 967) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) (4 267) (4 307) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45 826) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 293) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 0  0  (2 491) (1 915) 0  

CELKOM   (342 661) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) (10 115) (10 211) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(149 120) 0  0  0  0  0  (3 982) (3 967) (3 953) (3 939) (3 924) (3 910) (3 896) (3 882) (3 869) (3 855) (3 841) (3 828) (3 815) (3 802) (3 789) (3 776) (3 763) (3 751) 

Kapitálový transfer 
 

(20 345) 0  0  0  0  (20 345) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(120 986) 0  0  0  0  0  (2 977) (2 979) (2 981) (2 984) (2 986) (2 989) (2 991) (2 994) (2 996) (2 999) (3 001) (3 004) (3 006) (3 008) (3 011) (3 013) (3 016) (3 018) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(67) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(790) (264) (276) (83) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   2 987  0  0  0  0  86  43  283  161  134  146  119  131  102  115  83  97  63  79  89  83  96  89  75  

CELKOM   (288 322) (264) (276) (83) (84) (20 343) (6 918) (6 665) (6 775) (6 790) (6 766) (6 781) (6 758) (6 776) (6 751) (6 772) (6 747) (6 770) (6 743) (6 723) (6 718) (6 695) (6 692) (6 696) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

CELKOM   (288 782) 
                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55 423) 0  0  (21 712) (16 392) (17 318) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(145 980) 0  0  0  0  0  (3 591) (3 594) (3 597) (3 600) (3 603) (3 606) (3 609) (3 612) (3 615) (3 618) (3 621) (3 624) (3 627) (3 630) (3 633) (3 636) (3 639) (3 642) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(35 973) 0  0  0  0  0  (885) (886) (886) (887) (888) (889) (889) (890) (891) (892) (892) (893) (894) (894) (895) (896) (897) (897) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(247) 0  0  (182) (32) (32) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (39 651) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 075) (4 078) 0  0  (2 044) (1 558) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19 221) 
                       

CELKOM   (296 956) 0  0  (21 895) (16 424) (17 351) (4 476) (4 480) (4 484) (4 487) (4 491) (4 495) (4 499) (4 502) (4 506) (4 510) (4 513) (8 592) (8 599) (4 524) (4 528) (6 576) (6 093) (4 539) 
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Začiatok obdobia     1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 1 Jan 37 1 Jul 37 1 Jan 38 1 Jul 38 1 Jan 39 1 Jul 39 1 Jan 40 1 Jul 40 1 Jan 41 1 Jul 41 

Koniec obdobia     31 Dec 
30 

30 Jun 
31 

31 Dec 
31 

30 Jun 
32 

31 Dec 
32 

30 Jun 
33 

31 Dec 
33 

30 Jun 
34 

31 Dec 
34 

30 Jun 
35 

31 Dec 
35 

30 Jun 
36 

31 Dec 
36 

30 Jun 
37 

31 Dec 
37 

30 Jun 
38 

31 Dec 
38 

30 Jun 
39 

31 Dec 
39 

30 Jun 
40 

31 Dec 
40 

30 Jun 
41 

31 Dec 
41 

Rok Nom. ceny   2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2039 2039 2040 2040 2041 2041 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,73% 
 

0,80  0,79  0,79  0,78  0,77  0,77  0,76  0,75  0,75  0,74  0,73  0,73  0,72  0,72  0,71  0,70  0,70  0,69  0,69  0,68  0,67  0,67  0,66  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby                                                   

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(189 078) (4 674) (4 699) (4 724) (4 749) (4 775) (4 800) (4 826) (4 852) (4 879) (4 906) (4 933) (4 960) (4 987) (5 015) (5 043) (5 071) (5 100) (5 129) (5 158) (5 187) (5 217) (5 247) 0  

Kapitálový transfer 
 

(21 606) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(154 126) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) (4 072) (4 111) (4 150) (4 189) (4 228) (4 268) (4 309) (4 349) (4 391) (4 432) (4 474) (4 516) (4 559) (4 602) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   3 594  101  77  89  46  67  21  44  48  46  124  85  67  76  24  50  25  37  9  23  34  29  110  0  

CELKOM   (362 122) (8 352) (8 436) (8 485) (8 590) (8 631) (8 740) (8 781) (8 840) (8 907) (8 895) (9 000) (9 084) (9 142) (9 262) (9 304) (9 398) (9 456) (9 554) (9 611) (9 672) (9 750) (9 741) 0  

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(185 967) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) (4 913) (4 960) (5 007) (5 054) (5 102) (5 150) (5 199) (5 248) (5 298) (5 348) (5 398) (5 449) (5 501) (5 553) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45 826) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) (1 257) (1 269) (1 281) (1 293) (1 305) (1 318) (1 330) (1 343) (1 356) (1 368) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 293) 0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  0  0  (43) (2 895) (2 226) 0  0  (6 013) (6 070) 0  0  (609) 0  

CELKOM   (342 661) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) (7 160) (6 182) (6 241) (6 300) (6 402) (9 315) (8 706) (6 541) (6 603) (12 678) (12 798) (6 792) (6 856) (7 530) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(149 120) (3 738) (3 726) (3 714) (3 702) (3 690) (3 678) (3 666) (3 655) (3 643) (3 632) (3 620) (3 609) (3 598) (3 587) (3 577) (3 566) (3 555) (3 545) (3 534) (3 524) (3 514) (3 504) 0  

Kapitálový transfer 
 

(20 345) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(120 986) (3 021) (3 023) (3 026) (3 028) (3 031) (3 033) (3 036) (3 038) (3 041) (3 043) (3 046) (3 048) (3 051) (3 053) (3 056) (3 058) (3 061) (3 063) (3 066) (3 068) (3 071) (3 073) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(67) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(790) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   2 987  81  61  70  36  52  16  34  36  35  91  62  48  55  17  35  18  26  6  16  23  19  74  0  

CELKOM   (288 322) (6 680) (6 690) (6 671) (6 696) (6 670) (6 697) (6 670) (6 658) (6 651) (6 585) (6 606) (6 611) (6 596) (6 625) (6 599) (6 608) (6 592) (6 604) (6 586) (6 571) (6 567) (6 505) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

CELKOM   (288 782) 
                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55 423) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(145 980) (3 645) (3 648) (3 651) (3 654) (3 657) (3 660) (3 663) (3 666) (3 669) (3 672) (3 675) (3 678) (3 681) (3 684) (3 687) (3 690) (3 693) (3 696) (3 699) (3 702) (3 705) (3 708) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(35 973) (898) (899) (900) (900) (901) (902) (903) (903) (904) (905) (906) (906) (907) (908) (909) (909) (910) (911) (912) (912) (913) (914) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(247) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (39 651) 0  (400) (400) 0  0  (4 115) (4 139) (5 667) (773) 0  0  0  (31) (2 071) (1 578) 0  0  (4 156) (4 159) 0  0  (407) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19 221) 
                       

CELKOM   (296 956) (4 543) (4 947) (4 951) (4 554) (4 558) (8 677) (8 704) (10 237) (5 346) (4 577) (4 580) (4 584) (4 619) (6 663) (6 174) (4 599) (4 603) (8 762) (8 770) (4 614) (4 618) (5 028) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 8 174  

  2,75% 
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Scenár 3 

 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 30 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 7 690 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 1 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 39,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 51,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 39,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 1,25% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,854% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM 8 771 

VfM v % 2,17% 

IRR 10,22% 

 



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno – súkromného partnerstva 

310 

Začiatok obdobia       1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 

Koniec obdobia       30 Jun 19 31 Dec 19 30 Jun 20 31 Dec 20 30 Jun 21 31 Dec 21 30 Jun 22 31 Dec 22 30 Jun 23 31 Dec 23 30 Jun 24 31 Dec 24 30 Jun 25 31 Dec 25 30 Jun 26 

Rok nominálne ceny     2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 

Číslo obdobia tis. EUR   Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                   

Bežná diskontná sadzba 1,85% 
  

0,97  0,96  0,96  0,95  0,94  0,93  0,92  0,91  0,90  0,90  0,89  0,88  0,87  0,86  0,86  

                   

Výpočet vrátane verejnej služby                                     

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

Platba za dostupnosť 
  

(281 704) 0  0  0  0  0  (3 995) (4 015) (4 035) (4 055) (4 075) (4 095) (4 116) (4 136) (4 157) (4 179) 

Kapitálový transfer 
  

(21 606) 0  0  0  0  (21 606) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
  

(255 877) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
  

(141) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
  

(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                   

Dane z príjmu SPV     4 677  0  0  0  0  78  39  260  150  126  138  115  126  101  114  85  

CELKOM     (555 472) (270) (285) (87) (88) (21 617) (7 147) (6 975) (7 136) (7 210) (7 249) (7 324) (7 365) (7 443) (7 483) (7 566) 

                   

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                 

                   

CAPEX 
  

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
  

(308 738) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) 

OPEX - správa nehnuteľností 
  

(76 079) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) 

Prevádzkové náklady PSC 
  

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)     (88 721) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

CELKOM     (532 114) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

Platba za dostupnosť 
  

(199 108) 0  0  0  0  0  (3 712) (3 696) (3 681) (3 665) (3 650) (3 634) (3 619) (3 604) (3 589) (3 574) 

Kapitálový transfer 
  

(20 261) 0  0  0  0  (20 261) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
  

(178 934) 0  0  0  0  0  (2 962) (2 963) (2 964) (2 964) (2 965) (2 966) (2 966) (2 967) (2 968) (2 968) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
  

(99) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
  

(788) (263) (275) (83) (83) (83) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                   

Dane z príjmu SPV     3 572  0  0  0  0  73  36  240  136  114  123  102  111  88  98  73  

CELKOM     (395 617) (263) (275) (83) (83) (20 271) (6 640) (6 421) (6 510) (6 517) (6 493) (6 500) (6 476) (6 485) (6 460) (6 472) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
  

(459) 
               

CELKOM     (396 076) 
               

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

CAPEX 
  

(55 228) 0  0  (21 648) (16 334) (17 247) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
  

(215 900) 0  0  0  0  0  (3 574) (3 575) (3 576) (3 577) (3 578) (3 578) (3 579) (3 580) (3 581) (3 582) 

OPEX - správa nehnuteľností 
  

(53 202) 0  0  0  0  0  (881) (881) (881) (881) (882) (882) (882) (882) (882) (883) 

Prevádzkové náklady PSC 
  

(246) 0  0  (182) (32) (32) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)     (59 965) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
  

(459) 
               

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
  

(19 848) 
               

CELKOM     (404 847) 0  0  (21 830) (16 366) (17 279) (4 455) (4 456) (4 457) (4 458) (4 459) (4 460) (4 461) (4 462) (4 463) (4 464) 
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Začiatok obdobia       1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 

Koniec obdobia       31 Dec 26 30 Jun 27 31 Dec 27 30 Jun 28 31 Dec 28 30 Jun 29 31 Dec 29 30 Jun 30 31 Dec 30 30 Jun 31 31 Dec 31 30 Jun 32 31 Dec 32 30 Jun 33 31 Dec 33 

Rok nominálne ceny     2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 

Číslo obdobia tis. EUR   Sumy 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                   

Bežná diskontná sadzba 1,85% 
  

0,85  0,84  0,83  0,82  0,82  0,81  0,80  0,79  0,79  0,78  0,77  0,77  0,76  0,75  0,75  

                   

Výpočet vrátane verejnej služby                                     

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

Platba za dostupnosť 
  

(281 704) (4 200) (4 221) (4 243) (4 265) (4 287) (4 310) (4 332) (4 355) (4 378) (4 401) (4 425) (4 448) (4 472) (4 496) (4 521) 

Kapitálový transfer 
  

(21 606) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
  

(255 877) (3 503) (3 536) (3 569) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
  

(141) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
  

(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                   

Dane z príjmu SPV     4 677  99  68  84  102  93  111  102  94  98  81  90  57  73  38  56  

CELKOM     (555 472) (7 605) (7 692) (7 731) (7 768) (7 834) (7 873) (7 939) (8 005) (8 059) (8 135) (8 186) (8 278) (8 323) (8 419) (8 463) 

                   

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                 

                   

CAPEX 
  

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
  

(308 738) (4 227) (4 267) (4 307) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) 

OPEX - správa nehnuteľností 
  

(76 079) (1 042) (1 051) (1 061) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) 

Prevádzkové náklady PSC 
  

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)     (88 721) 0  (4 797) (4 842) 0  0  (2 491) (1 915) 0  0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) 

CELKOM     (532 114) (5 268) (10 115) (10 211) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

Platba za dostupnosť 
  

(199 108) (3 560) (3 545) (3 531) (3 517) (3 503) (3 489) (3 475) (3 461) (3 448) (3 434) (3 421) (3 408) (3 395) (3 382) (3 369) 

Kapitálový transfer 
  

(20 261) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
  

(178 934) (2 969) (2 970) (2 970) (2 971) (2 972) (2 972) (2 973) (2 974) (2 974) (2 975) (2 976) (2 976) (2 977) (2 978) (2 979) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
  

(99) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
  

(788) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                   

Dane z príjmu SPV     3 572  84  57  70  84  76  90  82  75  77  63  69  44  56  29  42  

CELKOM     (395 617) (6 446) (6 460) (6 434) (6 405) (6 400) (6 373) (6 368) (6 362) (6 347) (6 348) (6 329) (6 342) (6 318) (6 333) (6 308) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
  

(459) 
               

CELKOM     (396 076) 
               

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

CAPEX 
  

(55 228) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
  

(215 900) (3 582) (3 583) (3 584) (3 585) (3 586) (3 587) (3 587) (3 588) (3 589) (3 590) (3 591) (3 591) (3 592) (3 593) (3 594) 

OPEX - správa nehnuteľností 
  

(53 202) (883) (883) (883) (883) (884) (884) (884) (884) (884) (885) (885) (885) (885) (885) (886) 

Prevádzkové náklady PSC 
  

(246) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)     (59 965) 0  (4 029) (4 030) 0  0  (2 016) (1 536) 0  0  (394) (394) 0  0  (4 040) (4 061) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
  

(459) 
               

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
  

(19 848) 
               

CELKOM     (404 847) (4 465) (8 495) (8 497) (4 468) (4 469) (6 487) (6 007) (4 472) (4 473) (4 868) (4 869) (4 476) (4 477) (8 518) (8 540) 
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Začiatok obdobia   1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 1 Jan 37 1 Jul 37 1 Jan 38 1 Jul 38 1 Jan 39 1 Jul 39 1 Jan 40 1 Jul 40 1 Jan 41 1 Jul 41 1 Jan 42 1 Jul 42 

Koniec obdobia   30 Jun 34 31 Dec 34 30 Jun 35 31 Dec 35 30 Jun 36 31 Dec 36 30 Jun 37 31 Dec 37 30 Jun 38 31 Dec 38 30 Jun 39 31 Dec 39 30 Jun 40 31 Dec 40 30 Jun 41 31 Dec 41 30 Jun 42 31 Dec 42 

Rok nominálne 
ceny 

2034 2034 2035 2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2039 2039 2040 2040 2041 2041 2042 2042 

Číslo obdobia tis. EUR 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

  
                  

Bežná diskontná sadzba 1,85% 0,74  0,73  0,73  0,72  0,71  0,71  0,70  0,69  0,69  0,68  0,67  0,67  0,66  0,66  0,65  0,64  0,64  0,63  

  
                  

Výpočet vrátane verejnej 
služby 

                                      

  
                  

VEREJNÝ SEKTOR V 
PRÍPADE REALIZÁCIE PPP 

nominálne 
                  

Celkové náklady verejného 
sektora 

 
                  

Platba za dostupnosť  (4 545) (4 570) (4 595) (4 620) (4 646) (4 671) (4 697) (4 724) (4 750) (4 777) (4 804) (4 831) (4 859) (4 886) (4 914) (4 943) (4 971) (5 000) 

Kapitálový transfer  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných 
poisťovní 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady  (4 034) (4 072) (4 111) (4 150) (4 189) (4 228) (4 268) (4 309) (4 349) (4 391) (4 432) (4 474) (4 516) (4 559) (4 602) (4 646) (4 690) (4 734) 

Ostatné prevádzkové náklady 
(OPEX) počas prevádzky 

 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) 

Detenčný ústav - OPEX mimo 
personálne náklady 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom 
obstarávaní a pri monitoringu 

koncesnej zmluvy 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  
                  

Dane z príjmu SPV   71  63  141  102  93  98  61  79  69  74  59  67  95  81  100  91  57  74  

CELKOM   (8 510) (8 581) (8 567) (8 670) (8 744) (8 805) (8 908) (8 956) (9 033) (9 096) (9 179) (9 241) (9 283) (9 367) (9 419) (9 500) (9 606) (9 663) 

  
                  

  
                  

VEREJNÝ SEKTOR V 
PRÍPADE REALIZÁCIE PSC 

nominálne 
                  

  
                  

CAPEX  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady  (4 867) (4 913) (4 960) (5 007) (5 054) (5 102) (5 150) (5 199) (5 248) (5 298) (5 348) (5 398) (5 449) (5 501) (5 553) (5 605) (5 658) (5 712) 

OPEX - správa nehnuteľností  (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) (1 257) (1 269) (1 281) (1 293) (1 305) (1 318) (1 330) (1 343) (1 356) (1 368) (1 381) (1 394) (1 408) 

Prevádzkové náklady PSC  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (7 525) (1 036) 0  0  0  (43) (2 895) (2 226) 0  0  (6 013) (6 070) 0  0  (609) (614) 0  0  

CELKOM   (13 592) (7 160) (6 182) (6 241) (6 300) (6 402) (9 315) (8 706) (6 541) (6 603) (12 678) (12 798) (6 792) (6 856) (7 530) (7 601) (7 053) (7 119) 
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VEREJNÝ SEKTOR V 
PRÍPADE REALIZÁCIE PPP 

diskontované 
                  

Celkové náklady verejného 
sektora 

 
                  

Platba za dostupnosť  (3 357) (3 344) (3 332) (3 319) (3 307) (3 295) (3 283) (3 271) (3 260) (3 248) (3 236) (3 225) (3 214) (3 203) (3 191) (3 181) (3 170) (3 159) 

Kapitálový transfer  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných 
poisťovní 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady  (2 979) (2 980) (2 981) (2 981) (2 982) (2 983) (2 983) (2 984) (2 985) (2 985) (2 986) (2 987) (2 987) (2 988) (2 989) (2 989) (2 990) (2 991) 

Ostatné prevádzkové náklady 
(OPEX) počas prevádzky 

 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo 
personálne náklady 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom 
obstarávaní a pri monitoringu 

koncesnej zmluvy 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  
                  

Dane z príjmu SPV   52  46  103  74  66  69  42  55  48  50  40  44  63  53  65  58  36  47  

CELKOM   (6 285) (6 279) (6 211) (6 229) (6 225) (6 211) (6 226) (6 202) (6 198) (6 184) (6 184) (6 169) (6 140) (6 139) (6 117) (6 113) (6 125) (6 105) 

Hodnota rizika - zostávajúceho 
pod verejným sektorom 

 
                  

CELKOM   
                  

  
                  

VEREJNÝ SEKTOR V 
PRÍPADE REALIZÁCIE PSC 

diskontované 
                  

Celkové náklady verejného 
sektora 

 
                  

CAPEX  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady  (3 595) (3 595) (3 596) (3 597) (3 598) (3 599) (3 600) (3 600) (3 601) (3 602) (3 603) (3 604) (3 604) (3 605) (3 606) (3 607) (3 608) (3 608) 

OPEX - správa nehnuteľností  (886) (886) (886) (886) (887) (887) (887) (887) (887) (888) (888) (888) (888) (888) (889) (889) (889) (889) 

Prevádzkové náklady PSC  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (5 557) (758) 0  0  0  (30) (2 024) (1 541) 0  0  (4 051) (4 052) 0  0  (395) (395) 0  0  

Hodnota rizika - zostávajúceho 
pod verejným sektorom 

 
                  

Hodnota rizika - prevedeného na 
súkromný sektor 

 
                  

CELKOM   (10 038) (5 239) (4 482) (4 483) (4 484) (4 516) (6 510) (6 029) (4 489) (4 490) (8 541) (8 543) (4 493) (4 494) (4 890) (4 891) (4 497) (4 498) 
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Začiatok obdobia   1 Jan 43 1 Jul 43 1 Jan 44 1 Jul 44 1 Jan 45 1 Jul 45 1 Jan 46 1 Jul 46 1 Jan 47 1 Jul 47 1 Jan 48 1 Jul 48 1 Jan 49 1 Jul 49 1 Jan 50 1 Jul 50 1 Jan 51 1 Jul 51 

Koniec obdobia   30 Jun 43 31 Dec 43 30 Jun 44 31 Dec 44 30 Jun 45 31 Dec 45 30 Jun 46 31 Dec 46 30 Jun 47 31 Dec 47 30 Jun 48 31 Dec 48 30 Jun 49 31 Dec 49 30 Jun 50 31 Dec 50 30 Jun 51 31 Dec 51 

Rok nominálne 
ceny 

2043 2043 2044 2044 2045 2045 2046 2046 2047 2047 2048 2048 2049 2049 2050 2050 2051 2051 

Číslo obdobia tis. EUR 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

  
                  

Bežná diskontná sadzba 1,85% 0,63  0,62  0,61  0,61  0,60  0,60  0,59  0,59  0,58  0,58  0,57  0,57  0,56  0,56  0,55  0,55  0,54  0,54  

  
                  

Výpočet vrátane verejnej 
služby 

                                      

  
                  

VEREJNÝ SEKTOR V 
PRÍPADE REALIZÁCIE PPP 

nominálne 
                  

Celkové náklady verejného 
sektora 

 
                  

Platba za dostupnosť  (5 029) (5 059) (5 088) (5 118) (5 148) (5 179) (5 210) (5 241) (5 272) (5 304) (5 336) (5 368) (5 401) (5 434) (5 467) (5 500) (5 534) 0  

Kapitálový transfer  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných 
poisťovní 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady  (4 779) (4 824) (4 869) (4 915) (4 962) (5 009) (5 056) (5 104) (5 152) (5 201) (5 250) (5 300) (5 350) (5 401) (5 452) (5 503) (5 555) 0  

Ostatné prevádzkové náklady 
(OPEX) počas prevádzky 

 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo 
personálne náklady 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom 
obstarávaní a pri monitoringu 

koncesnej zmluvy 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  
                  

Dane z príjmu SPV   41  57  17  37  24  30  130  80  53  66  22  44  11  28  (17) 6  (3) 0  

CELKOM   (9 770) (9 828) (9 944) (9 999) (10 089) (10 160) (10 139) (10 268) (10 375) (10 441) (10 567) (10 627) (10 742) (10 809) (10 938) (11 001) (11 095) 0  

  
                  

  
                  

VEREJNÝ SEKTOR V 
PRÍPADE REALIZÁCIE PSC 

nominálne 
                  

  
                  

CAPEX  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady  (5 766) (5 820) (5 875) (5 931) (5 987) (6 044) (6 101) (6 158) (6 217) (6 275) (6 335) (6 395) (6 455) (6 516) (6 578) (6 640) (6 703) 0  

OPEX - správa nehnuteľností  (1 421) (1 434) (1 448) (1 462) (1 475) (1 489) (1 503) (1 518) (1 532) (1 546) (1 561) (1 576) (1 591) (1 606) (1 621) (1 636) (1 652) 0  

Prevádzkové náklady PSC  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   0  0  0  (9 208) (10 097) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (8 194) (8 315) 0  

CELKOM   (7 187) (7 255) (7 323) (16 600) (17 560) (7 533) (7 604) (7 676) (7 749) (7 822) (7 896) (7 970) (8 046) (8 122) (8 199) (16 470) (16 669) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V 
PRÍPADE REALIZÁCIE PPP 

diskontované 
                  

Celkové náklady verejného 
sektora 

 
                  

Platba za dostupnosť  (3 148) (3 138) (3 127) (3 117) (3 107) (3 096) (3 086) (3 076) (3 066) (3 057) (3 047) (3 037) (3 028) (3 018) (3 009) (3 000) (2 991) 0  

Kapitálový transfer  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných 
poisťovní 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady  (2 991) (2 992) (2 993) (2 993) (2 994) (2 995) (2 995) (2 996) (2 997) (2 997) (2 998) (2 999) (2 999) (3 000) (3 001) (3 001) (3 002) 0  

Ostatné prevádzkové náklady 
(OPEX) počas prevádzky 

 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo 
personálne náklady 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom 
obstarávaní a pri monitoringu 

koncesnej zmluvy 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  
                  

Dane z príjmu SPV   26  36  10  22  14  18  77  47  31  38  12  25  6  15  (9) 3  (2) 0  

CELKOM   (6 116) (6 096) (6 111) (6 089) (6 088) (6 075) (6 006) (6 027) (6 034) (6 017) (6 034) (6 013) (6 023) (6 005) (6 021) (6 000) (5 996) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho 
pod verejným sektorom 

 
                  

CELKOM   
                  

  
                  

VEREJNÝ SEKTOR V 
PRÍPADE REALIZÁCIE PSC 

diskontované 
                  

Celkové náklady verejného 
sektora 

 
                  

CAPEX  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady  (3 609) (3 610) (3 611) (3 612) (3 613) (3 613) (3 614) (3 615) (3 616) (3 617) (3 617) (3 618) (3 619) (3 620) (3 621) (3 622) (3 622) 0  

OPEX - správa nehnuteľností  (889) (890) (890) (890) (890) (890) (891) (891) (891) (891) (891) (892) (892) (892) (892) (892) (893) 0  

Prevádzkové náklady PSC  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   0  0  0  (5 607) (6 093) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 469) (4 493) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho 
pod verejným sektorom 

 
                  

Hodnota rizika - prevedeného na 
súkromný sektor 

 
                  

CELKOM   (4 499) (4 500) (4 501) (10 109) (10 595) (4 504) (4 505) (4 506) (4 507) (4 508) (4 509) (4 510) (4 511) (4 512) (4 513) (8 983) (9 008) 0  

Hodnota za peniaze (VfM) 8 771  

  2,17% 
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Scenár 4 

 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 15 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 10 630 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 45,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 39,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 1,25% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,527% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM 2 402 

VfM v % 0,99% 

IRR 10,35% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 

Koniec obdobia     30 Jun 19 31 Dec 19 30 Jun 20 31 Dec 20 30 Jun 21 31 Dec 21 30 Jun 22 31 Dec 22 30 Jun 23 31 Dec 23 30 Jun 24 31 Dec 24 30 Jun 25 31 Dec 25 30 Jun 26 31 Dec 26 30 Jun 27 31 Dec 27 

Rok nominálne ceny   2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                     

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,98  0,97  0,96  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,87  0,86  

                     

Výpočet vrátane verejnej služby                                         

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(178 579) 0  0  0  0  0  (5 523) (5 550) (5 577) (5 605) (5 633) (5 661) (5 689) (5 718) (5 747) (5 776) (5 806) (5 835) (5 865) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(109 997) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) (3 536) (3 569) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(61) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 746  0  0  0  0  92  46  403  225  288  257  220  238  197  218  171  195  144  169  

CELKOM   (284 711) (270) (285) (87) (88) 3  (8 667) (8 367) (8 603) (8 598) (8 689) (8 785) (8 826) (8 928) (8 969) (9 077) (9 116) (9 230) (9 268) 

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                   

                     

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(132 722) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) (4 267) (4 307) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(32 705) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (34 438) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 

CELKOM   (258 440) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) (10 115) (10 211) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(150 466) 0  0  0  0  0  (5 198) (5 184) (5 170) (5 157) (5 143) (5 130) (5 117) (5 104) (5 091) (5 078) (5 065) (5 053) (5 041) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(92 460) 0  0  0  0  0  (3 001) (3 006) (3 012) (3 017) (3 023) (3 028) (3 034) (3 040) (3 045) (3 051) (3 056) (3 062) (3 068) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(51) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(794) (264) (277) (84) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 117  0  0  0  0  88  43  376  208  265  234  199  214  176  193  151  170  124  145  

CELKOM   (239 653) (264) (277) (84) (84) 3  (8 157) (7 816) (7 976) (7 910) (7 933) (7 960) (7 938) (7 969) (7 945) (7 980) (7 954) (7 992) (7 964) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

CELKOM   (240 116) 
                  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  (21 823) (16 492) (17 442) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(111 561) 0  0  0  0  0  (3 621) (3 627) (3 634) (3 641) (3 647) (3 654) (3 661) (3 667) (3 674) (3 681) (3 688) (3 694) (3 701) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 491) 0  0  0  0  0  (892) (894) (895) (897) (899) (900) (902) (904) (905) (907) (909) (910) (912) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  (183) (33) (33) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (28 009) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 154) (4 162) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 989) 
                  

CELKOM   (242 518) 0  0  (22 006) (16 525) (17 474) (4 513) (4 521) (4 529) (4 538) (4 546) (4 554) (4 563) (4 571) (4 580) (4 588) (4 596) (8 759) (8 775) 
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Začiatok obdobia     1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 

Koniec obdobia     30 Jun 28 31 Dec 28 30 Jun 29 31 Dec 29 30 Jun 30 31 Dec 30 30 Jun 31 31 Dec 31 30 Jun 32 31 Dec 32 30 Jun 33 31 Dec 33 30 Jun 34 31 Dec 34 30 Jun 35 31 Dec 35 30 Jun 36 31 Dec 36 

Rok nominálne ceny   2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                     

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,85  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  0,80  0,80  0,79  0,78  0,78  0,77  0,77  0,76  0,76  0,75  

                     

Výpočet vrátane verejnej služby                                         

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(178 579) (5 896) (5 926) (5 957) (5 988) (6 020) (6 052) (6 084) (6 116) (6 149) (6 182) (6 215) (6 249) (6 283) (6 317) (6 352) (6 387) (6 422) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(109 997) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) (4 072) (4 111) (4 150) (4 189) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(61) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 746  168  169  169  169  136  153  111  132  69  100  33  66  49  58  110  84  107  0  

CELKOM   (284 711) (9 333) (9 397) (9 462) (9 528) (9 627) (9 678) (9 788) (9 835) (9 967) (10 005) (10 144) (10 181) (10 270) (10 334) (10 354) (10 455) (10 506) 0  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                   

                     

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(132 722) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) (4 913) (4 960) (5 007) (5 054) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(32 705) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (34 438) 0  0  (2 491) (1 915) 0  0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  0  0  0  

CELKOM   (258 440) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) (7 160) (6 182) (6 241) (6 300) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(150 466) (5 028) (5 016) (5 004) (4 993) (4 981) (4 970) (4 958) (4 947) (4 936) (4 925) (4 914) (4 903) (4 893) (4 882) (4 872) (4 862) (4 852) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(92 460) (3 073) (3 079) (3 084) (3 090) (3 096) (3 101) (3 107) (3 113) (3 119) (3 124) (3 130) (3 136) (3 142) (3 147) (3 153) (3 159) (3 165) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(51) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(794) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 117  143  143  142  141  113  125  90  107  55  80  26  52  38  45  84  64  81  0  

CELKOM   (239 653) (7 960) (7 954) (7 948) (7 944) (7 966) (7 947) (7 977) (7 955) (8 001) (7 971) (8 020) (7 989) (7 998) (7 987) (7 942) (7 959) (7 937) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

CELKOM   (240 116) 
                  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(111 561) (3 708) (3 715) (3 722) (3 728) (3 735) (3 742) (3 749) (3 756) (3 763) (3 770) (3 777) (3 784) (3 791) (3 797) (3 804) (3 811) (3 818) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 491) (914) (915) (917) (919) (920) (922) (924) (926) (927) (929) (931) (932) (934) (936) (937) (939) (941) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (28 009) 0  0  (2 092) (1 596) 0  0  (411) (412) 0  0  (4 246) (4 275) (5 860) (801) 0  0  0  0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 989) 
                  

CELKOM   (242 518) (4 622) (4 630) (6 731) (6 243) (4 656) (4 664) (5 084) (5 093) (4 690) (4 699) (8 954) (8 991) (10 585) (5 534) (4 742) (4 751) (4 759) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 2 402  

  0,99% 
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Scenár 5 

 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 20 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 9 665 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 48,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 39,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 1,25% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,733% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM 3 317 

VfM v % 1,12% 

IRR 10,02% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 

Koniec obdobia     30 Jun 
19 

31 Dec 
19 

30 Jun 
20 

31 Dec 
20 

30 Jun 
21 

31 Dec 
21 

30 Jun 
22 

31 Dec 
22 

30 Jun 
23 

31 Dec 
23 

30 Jun 
24 

31 Dec 
24 

30 Jun 
25 

31 Dec 
25 

30 Jun 
26 

31 Dec 
26 

30 Jun 
27 

31 Dec 
27 

30 Jun 
28 

31 Dec 
28 

30 Jun 
29 

31 Dec 
29 

30 Jun 
30 

Rok nominálne 
ceny 

 Sumy 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,73% 
 

0,97  0,97  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,86  0,86  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby                                                   

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(222 587) 0  0  0  0  0  (5 021) (5 046) (5 071) (5 096) (5 121) (5 147) (5 173) (5 199) (5 225) (5 252) (5 279) (5 306) (5 333) (5 360) (5 388) (5 416) (5 445) (5 473) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(154 126) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) (3 536) (3 569) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   5 112  0  0  0  0  74  37  331  184  239  212  185  198  168  183  149  166  129  147  158  153  160  156  139  

CELKOM   (372 506) (270) (285) (87) (88) (15) (8 174) (7 935) (8 137) (8 138) (8 222) (8 306) (8 350) (8 438) (8 481) (8 575) (8 617) (8 715) (8 757) (8 807) (8 875) (8 930) (8 997) (9 077) 

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX -personálne náklady 
 

(185 967) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) (4 267) (4 307) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45 826) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 293) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 0  0  (2 491) (1 915) 0  

CELKOM   (342 661) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) (10 115) (10 211) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(175 548) 0  0  0  0  0  (4 688) (4 671) (4 653) (4 637) (4 620) (4 603) (4 587) (4 570) (4 554) (4 538) (4 522) (4 507) (4 491) (4 476) (4 460) (4 445) (4 430) (4 416) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(120 986) 0  0  0  0  0  (2 977) (2 979) (2 981) (2 984) (2 986) (2 989) (2 991) (2 994) (2 996) (2 999) (3 001) (3 004) (3 006) (3 008) (3 011) (3 013) (3 016) (3 018) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(67) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(790) (264) (276) (83) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   4 212  0  0  0  0  70  35  307  169  218  191  165  176  148  160  129  142  109  124  132  127  131  127  113  

CELKOM   (293 178) (264) (276) (83) (84) (14) (7 631) (7 345) (7 467) (7 404) (7 417) (7 428) (7 404) (7 418) (7 392) (7 410) (7 383) (7 402) (7 375) (7 353) (7 346) (7 329) (7 321) (7 323) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

CELKOM   (293 
639) 

                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55 423) 0  0  (21 712) (16 392) (17 318) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(145 980) 0  0  0  0  0  (3 591) (3 594) (3 597) (3 600) (3 603) (3 606) (3 609) (3 612) (3 615) (3 618) (3 621) (3 624) (3 627) (3 630) (3 633) (3 636) (3 639) (3 642) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(35 973) 0  0  0  0  0  (885) (886) (886) (887) (888) (889) (889) (890) (891) (892) (892) (893) (894) (894) (895) (896) (897) (897) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(247) 0  0  (182) (32) (32) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (39 651) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 075) (4 078) 0  0  (2 044) (1 558) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19 221) 
                       

CELKOM   (296 
956) 

0  0  (21 895) (16 424) (17 351) (4 476) (4 480) (4 484) (4 487) (4 491) (4 495) (4 499) (4 502) (4 506) (4 510) (4 513) (8 592) (8 599) (4 524) (4 528) (6 576) (6 093) (4 539) 
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Začiatok obdobia     1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 1 Jan 37 1 Jul 37 1 Jan 38 1 Jul 38 1 Jan 39 1 Jul 39 1 Jan 40 1 Jul 40 1 Jan 41 1 Jul 41 

Koniec obdobia     31 Dec 
30 

30 Jun 
31 

31 Dec 
31 

30 Jun 
32 

31 Dec 
32 

30 Jun 
33 

31 Dec 
33 

30 Jun 
34 

31 Dec 
34 

30 Jun 
35 

31 Dec 
35 

30 Jun 
36 

31 Dec 
36 

30 Jun 
37 

31 Dec 
37 

30 Jun 
38 

31 Dec 
38 

30 Jun 
39 

31 Dec 
39 

30 Jun 
40 

31 Dec 
40 

30 Jun 
41 

31 Dec 
41 

Rok nominálne 
ceny 

 Sumy 2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2039 2039 2040 2040 2041 2041 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,73% 
 

0,80  0,79  0,79  0,78  0,77  0,77  0,76  0,75  0,75  0,74  0,73  0,73  0,72  0,72  0,71  0,70  0,70  0,69  0,69  0,68  0,67  0,67  0,66  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby                                                   

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(222 587) (5 502) (5 531) (5 561) (5 591) (5 621) (5 651) (5 682) (5 712) (5 744) (5 775) (5 807) (5 839) (5 871) (5 904) (5 937) (5 970) (6 004) (6 038) (6 072) (6 107) (6 141) (6 177) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(154 126) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) (4 072) (4 111) (4 150) (4 189) (4 228) (4 268) (4 309) (4 349) (4 391) (4 432) (4 474) (4 516) (4 559) (4 602) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   5 112  148  121  134  92  113  66  90  91  90  149  120  92  106  52  79  50  65  28  46  50  48  111  0  

CELKOM   (372 506) (9 133) (9 225) (9 277) (9 386) (9 432) (9 546) (9 590) (9 658) (9 728) (9 739) (9 839) (9 938) (9 996) (10 123) (10 169) (10 272) (10 332) (10 444) (10 502) (10 575) (10 655) (10 671) 0  

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX -personálne náklady 
 

(185 967) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) (4 913) (4 960) (5 007) (5 054) (5 102) (5 150) (5 199) (5 248) (5 298) (5 348) (5 398) (5 449) (5 501) (5 553) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45 826) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) (1 257) (1 269) (1 281) (1 293) (1 305) (1 318) (1 330) (1 343) (1 356) (1 368) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 293) 0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  0  0  (43) (2 895) (2 226) 0  0  (6 013) (6 070) 0  0  (609) 0  

CELKOM   (342 661) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) (7 160) (6 182) (6 241) (6 300) (6 402) (9 315) (8 706) (6 541) (6 603) (12 678) (12 798) (6 792) (6 856) (7 530) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(175 548) (4 401) (4 386) (4 372) (4 358) (4 344) (4 330) (4 316) (4 302) (4 289) (4 275) (4 262) (4 249) (4 236) (4 223) (4 210) (4 198) (4 185) (4 173) (4 161) (4 149) (4 137) (4 125) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(120 986) (3 021) (3 023) (3 026) (3 028) (3 031) (3 033) (3 036) (3 038) (3 041) (3 043) (3 046) (3 048) (3 051) (3 053) (3 056) (3 058) (3 061) (3 063) (3 066) (3 068) (3 071) (3 073) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(67) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(790) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   4 212  118  96  106  71  87  51  68  68  67  110  88  67  76  37  56  35  45  19  32  34  33  74  0  

CELKOM   (293 178) (7 305) (7 316) (7 294) (7 316) (7 289) (7 314) (7 285) (7 274) (7 264) (7 210) (7 222) (7 232) (7 212) (7 241) (7 212) (7 222) (7 203) (7 218) (7 196) (7 184) (7 177) (7 126) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

CELKOM   (293 
639) 

                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55 423) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(145 980) (3 645) (3 648) (3 651) (3 654) (3 657) (3 660) (3 663) (3 666) (3 669) (3 672) (3 675) (3 678) (3 681) (3 684) (3 687) (3 690) (3 693) (3 696) (3 699) (3 702) (3 705) (3 708) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(35 973) (898) (899) (900) (900) (901) (902) (903) (903) (904) (905) (906) (906) (907) (908) (909) (909) (910) (911) (912) (912) (913) (914) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(247) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (39 651) 0  (400) (400) 0  0  (4 115) (4 139) (5 667) (773) 0  0  0  (31) (2 071) (1 578) 0  0  (4 156) (4 159) 0  0  (407) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19 221) 
                       

CELKOM   (296 
956) 

(4 543) (4 947) (4 951) (4 554) (4 558) (8 677) (8 704) (10 237) (5 346) (4 577) (4 580) (4 584) (4 619) (6 663) (6 174) (4 599) (4 603) (8 762) (8 770) (4 614) (4 618) (5 028) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 3 317  

  1,12% 
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Scenár 6 

 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 30 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 8 710 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 52,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 39,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 1,25% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,854% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM 3 315 

VfM v % 0,82% 

IRR 10,35% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 
19 

1 Jul 
19 

1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 
22 

1 Jul 22 1 Jan 
23 

1 Jul 
23 

1 Jan 
24 

1 Jul 
24 

1 Jan 
25 

1 Jul 
25 

1 Jan 
26 

1 Jul 
26 

1 Jan 
27 

1 Jul 27 1 Jan 
28 

1 Jul 
28 

1 Jan 
29 

1 Jul 
29 

1 Jan 
30 

1 Jul 
30 

1 Jan 
31 

1 Jul 31 1 Jan 
32 

1 Jul 
32 

1 Jan 
33 

1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 
35 

Koniec obdobia     30 
Jun 

19 

31 
Dec 

19 

30 Jun 
20 

31 Dec 
20 

30 Jun 
21 

31 Dec 
21 

30 Jun 
22 

31 Dec 
22 

30 Jun 
23 

31 Dec 
23 

30 Jun 
24 

31 Dec 
24 

30 Jun 
25 

31 Dec 
25 

30 Jun 
26 

31 Dec 
26 

30 Jun 
27 

31 Dec 
27 

30 Jun 
28 

31 Dec 
28 

30 Jun 
29 

31 Dec 
29 

30 Jun 
30 

31 Dec 
30 

30 Jun 
31 

31 Dec 
31 

30 Jun 
32 

31 Dec 
32 

30 Jun 
33 

31 Dec 
33 

30 Jun 
34 

31 Dec 
34 

30 Jun 
35 

Rok nominálne 
ceny 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

                                    

Bežná diskontná sadzba 1,85% 
 

0,97  0,96  0,96  0,95  0,94  0,93  0,92  0,91  0,90  0,90  0,89  0,88  0,87  0,86  0,86  0,85  0,84  0,83  0,82  0,82  0,81  0,80  0,79  0,79  0,78  0,77  0,77  0,76  0,75  0,75  0,74  0,73  0,73  

                                    

Výpočet vrátane 
verejnej služby 

                                                                      

                                    

VEREJNÝ SEKTOR 
V PRÍPADE 
REALIZÁCIE PPP 

nominálne 
                                  

Celkové náklady 
verejného sektora 

                                   

Platba za dostupnosť 
 

(319 070) 0  0  0  0  0  (4 525) (4 547) (4 570) (4 592) (4 615) (4 638) (4 662) (4 685) (4 709) (4 733) (4 757) (4 781) (4 806) (4 831) (4 856) (4 881) (4 907) (4 933) (4 959) (4 985) (5 011) (5 038) (5 065) (5 093) (5 120) (5 148) (5 176) (5 204) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od 
zdravotných poisťovní 

 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(255 877) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) (3 536) (3 569) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) (4 072) (4 111) 

Ostatné prevádzkové 
náklady (OPEX) počas 
prevádzky 

 
(141) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - 
OPEX mimo personálne 
náklady 

 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri 
verejnom obstarávaní a 
pri monitoringu 
koncesnej zmluvy 

 
(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného 
cyklu (LCC) 

 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                                    

Dane z príjmu SPV   5 622  0  0  0  0  47  23  243  133  177  155  136  146  124  135  110  122  96  109  129  119  129  124  118  121  103  112  84  98  67  82  98  90  152  

CELKOM   (570 285) (270) (285) (87) (88) (42) (7 692) (7 525) (7 687) (7 697) (7 773) (7 846) (7 891) (7 968) (8 013) (8 095) (8 139) (8 224) (8 268) (8 307) (8 376) (8 426) (8 491) (8 558) (8 616) (8 696) (8 750) (8 841) (8 891) (8 987) (9 036) (9 086) (9 160) (9 165) 

                                    

VEREJNÝ SEKTOR 
V PRÍPADE 
REALIZÁCIE PSC 

nominálne 
                                  

                                    

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne 
náklady 

 
(308 738) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) (4 267) (4 307) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) (4 913) (4 960) 

OPEX - správa 
nehnuteľností 

 
(76 079) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) 

Prevádzkové náklady 
PSC 

 
(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného 
cyklu (LCC) 

  (88 721) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 0  0  (2 491) (1 915) 0  0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  

CELKOM   (532 114) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) (10 115) (10 211) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) (7 160) (6 182) 
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VEREJNÝ SEKTOR 
V PRÍPADE 
REALIZÁCIE PPP 

diskontované 
                                  

Celkové náklady 
verejného sektora 

                                   

Platba za dostupnosť 
 

(225 518) 0  0  0  0  0  (4 205) (4 187) (4 169) (4 151) (4 134) (4 116) (4 099) (4 082) (4 065) (4 049) (4 032) (4 016) (3 999) (3 983) (3 967) (3 952) (3 936) (3 921) (3 905) (3 890) (3 875) (3 860) (3 845) (3 831) (3 816) (3 802) (3 788) (3 774) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od 
zdravotných poisťovní 

 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(178 934) 0  0  0  0  0  (2 962) (2 963) (2 964) (2 964) (2 965) (2 966) (2 966) (2 967) (2 968) (2 968) (2 969) (2 970) (2 970) (2 971) (2 972) (2 972) (2 973) (2 974) (2 974) (2 975) (2 976) (2 976) (2 977) (2 978) (2 979) (2 979) (2 980) (2 981) 

Ostatné prevádzkové 
náklady (OPEX) počas 
prevádzky 

 
(99) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - 
OPEX mimo personálne 
náklady 

 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri 
verejnom obstarávaní a 
pri monitoringu 
koncesnej zmluvy 

 
(788) (263) (275) (83) (83) (83) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného 
cyklu (LCC) 

 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                                    

Dane z príjmu SPV   4 264  0  0  0  0  44  22  224  121  160  139  121  128  108  116  94  104  80  91  106  97  105  100  94  95  81  87  64  75  50  61  72  66  110  

CELKOM   (401 074) (263) (275) (83) (83) (40) (7 147) (6 928) (7 013) (6 957) (6 961) (6 963) (6 939) (6 943) (6 918) (6 924) (6 899) (6 907) (6 881) (6 850) (6 844) (6 821) (6 811) (6 802) (6 786) (6 786) (6 766) (6 774) (6 750) (6 760) (6 735) (6 710) (6 703) (6 645) 

Hodnota rizika - 
zostávajúceho pod 
verejným sektorom 

 
(459) 

                                 

CELKOM   (401 533) 
                                 

                                    

                                    

VEREJNÝ SEKTOR 
V PRÍPADE 
REALIZÁCIE PSC 

diskontované 
                                  

Celkové náklady 
verejného sektora 

                                   

CAPEX 
 

(55 228) 0  0  (21 648) (16 334) (17 247) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne 
náklady 

 
(215 900) 0  0  0  0  0  (3 574) (3 575) (3 576) (3 577) (3 578) (3 578) (3 579) (3 580) (3 581) (3 582) (3 582) (3 583) (3 584) (3 585) (3 586) (3 587) (3 587) (3 588) (3 589) (3 590) (3 591) (3 591) (3 592) (3 593) (3 594) (3 595) (3 595) (3 596) 

OPEX - správa 
nehnuteľností 

 
(53 202) 0  0  0  0  0  (881) (881) (881) (881) (882) (882) (882) (882) (882) (883) (883) (883) (883) (883) (884) (884) (884) (884) (884) (885) (885) (885) (885) (885) (886) (886) (886) (886) 

Prevádzkové náklady 
PSC 

 
(246) 0  0  (182) (32) (32) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného 
cyklu (LCC) 

  (59 965) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 029) (4 030) 0  0  (2 016) (1 536) 0  0  (394) (394) 0  0  (4 040) (4 061) (5 557) (758) 0  

Hodnota rizika - 
zostávajúceho pod 
verejným sektorom 

 
(459) 

                                 

Hodnota rizika - 
prevedeného na 
súkromný sektor 

 
(19 848) 

                                 

CELKOM   (404 847) 0  0  (21 830) (16 366) (17 279) (4 455) (4 456) (4 457) (4 458) (4 459) (4 460) (4 461) (4 462) (4 463) (4 464) (4 465) (8 495) (8 497) (4 468) (4 469) (6 487) (6 007) (4 472) (4 473) (4 868) (4 869) (4 476) (4 477) (8 518) (8 540) (10 038) (5 239) (4 482) 
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Začiatok obdobia   

1 Jul 35 1 Jan 
36 

1 Jul 36 1 Jan 37 1 Jul 37 1 Jan 
38 

1 Jul 38 1 Jan 
39 

1 Jul 39 1 Jan 
40 

1 Jul 40 1 Jan 41 1 Jul 41 1 Jan 
42 

1 Jul 42 1 Jan 43 1 Jul 43 1 Jan 
44 

1 Jul 44 1 Jan 45 1 Jul 45 1 Jan 
46 

1 Jul 46 1 Jan 47 1 Jul 47 1 Jan 
48 

1 Jul 48 1 Jan 
49 

1 Jul 49 1 Jan 
50 

1 Jul 50 1 Jan 51 1 Jul 51 

Koniec obdobia   

31 Dec 
35 

30 Jun 
36 

31 Dec 
36 

30 Jun 
37 

31 Dec 
37 

30 Jun 
38 

31 Dec 
38 

30 Jun 
39 

31 Dec 
39 

30 Jun 
40 

31 Dec 
40 

30 Jun 
41 

31 Dec 
41 

30 Jun 
42 

31 Dec 
42 

30 Jun 
43 

31 Dec 
43 

30 Jun 
44 

31 Dec 
44 

30 Jun 
45 

31 Dec 
45 

30 Jun 
46 

31 Dec 
46 

30 Jun 
47 

31 Dec 
47 

30 Jun 
48 

31 Dec 
48 

30 Jun 
49 

31 Dec 
49 

30 Jun 
50 

31 Dec 
50 

30 Jun 
51 

31 Dec 
51 

Rok 
nominálne 

ceny 

2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2039 2039 2040 2040 2041 2041 2042 2042 2043 2043 2044 2044 2045 2045 2046 2046 2047 2047 2048 2048 2049 2049 2050 2050 2051 2051 

Číslo obdobia tis. EUR 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

  

                                 

Bežná diskontná 
sadzba 1,85% 

0,72  0,71  0,71  0,70  0,69  0,69  0,68  0,67  0,67  0,66  0,66  0,65  0,64  0,64  0,63  0,63  0,62  0,61  0,61  0,60  0,60  0,59  0,59  0,58  0,58  0,57  0,57  0,56  0,56  0,55  0,55  0,54  0,54  

  

                                 

Výpočet vrátane 
verejnej služby   

                                                                  

  

                                 

VEREJNÝ 
SEKTOR V 
PRÍPADE 
REALIZÁCIE PPP nominálne 

                                 

Celkové náklady 
verejného sektora  

                                 

Platba za dostupnosť  

(5 233) (5 262) (5 291) (5 321) (5 350) (5 380) (5 411) (5 441) (5 472) (5 503) (5 535) (5 566) (5 598) (5 631) (5 663) (5 696) (5 730) (5 763) (5 797) (5 831) (5 866) (5 901) (5 936) (5 971) (6 007) (6 044) (6 080) (6 117) (6 154) (6 192) (6 230) (6 268) 0  

Kapitálový transfer  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od 
zdravotných poisťovní  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady  

(4 150) (4 189) (4 228) (4 268) (4 309) (4 349) (4 391) (4 432) (4 474) (4 516) (4 559) (4 602) (4 646) (4 690) (4 734) (4 779) (4 824) (4 869) (4 915) (4 962) (5 009) (5 056) (5 104) (5 152) (5 201) (5 250) (5 300) (5 350) (5 401) (5 452) (5 503) (5 555) 0  

Ostatné prevádzkové 
náklady (OPEX) 
počas prevádzky  

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 0  

Detenčný ústav - 
OPEX mimo 

personálne náklady  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri 
verejnom obstarávaní 

a pri monitoringu 
koncesnej zmluvy  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného 
cyklu (LCC)  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  

                                 

Dane z príjmu SPV   

121  106  114  81  97  92  94  82  88  127  108  102  105  75  90  54  72  31  51  43  47  126  86  52  69  27  48  3  26  (23) 1  43  0  

CELKOM   

(9 264) (9 347) (9 408) (9 511) (9 564) (9 640) (9 709) (9 794) (9 860) (9 895) (9 988) (10 
069) 

(10 142) (10 
248) 

(10 310) (10 
424) 

(10 
484) 

(10 
604) 

(10 
664) 

(10 753) (10 
830) 

(10 
834) 

(10 
956) 

(11 074) (11 142) (11 270) (11 335) (11 467) (11 532) (11 669) (11 735) (11 783) 0  

  

                                 

  

                                 

VEREJNÝ 
SEKTOR V 
PRÍPADE 
REALIZÁCIE PSC nominálne 

                                 

  

                                 

CAPEX  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne 
náklady  

(5 007) (5 054) (5 102) (5 150) (5 199) (5 248) (5 298) (5 348) (5 398) (5 449) (5 501) (5 553) (5 605) (5 658) (5 712) (5 766) (5 820) (5 875) (5 931) (5 987) (6 044) (6 101) (6 158) (6 217) (6 275) (6 335) (6 395) (6 455) (6 516) (6 578) (6 640) (6 703) 0  

OPEX - správa 
nehnuteľností  

(1 234) (1 245) (1 257) (1 269) (1 281) (1 293) (1 305) (1 318) (1 330) (1 343) (1 356) (1 368) (1 381) (1 394) (1 408) (1 421) (1 434) (1 448) (1 462) (1 475) (1 489) (1 503) (1 518) (1 532) (1 546) (1 561) (1 576) (1 591) (1 606) (1 621) (1 636) (1 652) 0  

Prevádzkové náklady 
PSC  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného 
cyklu (LCC)   

0  0  (43) (2 895) (2 226) 0  0  (6 013) (6 070) 0  0  (609) (614) 0  0  0  0  0  (9 208) (10 
097) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (8 194) (8 315) 0  



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno – súkromného partnerstva 

332 

CELKOM   

(6 241) (6 300) (6 402) (9 315) (8 706) (6 541) (6 603) (12 
678) 

(12 
798) 

(6 792) (6 856) (7 530) (7 601) (7 053) (7 119) (7 187) (7 255) (7 323) (16 
600) 

(17 560) (7 533) (7 604) (7 676) (7 749) (7 822) (7 896) (7 970) (8 046) (8 122) (8 199) (16 
470) 

(16 
669) 

0  

  

                                 

  

                                 

VEREJNÝ 
SEKTOR V 
PRÍPADE 
REALIZÁCIE PPP diskontované 

                                 

Celkové náklady 
verejného sektora  

                                 

Platba za dostupnosť  

(3 760) (3 746) (3 732) (3 719) (3 705) (3 692) (3 679) (3 666) (3 653) (3 640) (3 627) (3 615) (3 602) (3 590) (3 578) (3 566) (3 554) (3 542) (3 530) (3 519) (3 507) (3 496) (3 484) (3 473) (3 462) (3 451) (3 440) (3 429) (3 419) (3 408) (3 398) (3 387) 0  

Kapitálový transfer  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od 
zdravotných poisťovní  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady  

(2 981) (2 982) (2 983) (2 983) (2 984) (2 985) (2 985) (2 986) (2 987) (2 987) (2 988) (2 989) (2 989) (2 990) (2 991) (2 991) (2 992) (2 993) (2 993) (2 994) (2 995) (2 995) (2 996) (2 997) (2 997) (2 998) (2 999) (2 999) (3 000) (3 001) (3 001) (3 002) 0  

Ostatné prevádzkové 
náklady (OPEX) 
počas prevádzky  

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - 
OPEX mimo 

personálne náklady  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri 
verejnom obstarávaní 

a pri monitoringu 
koncesnej zmluvy  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného 
cyklu (LCC)  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  

                                 

Dane z príjmu SPV   

87  76  80  56  67  63  64  55  59  84  71  66  67  48  57  34  45  19  31  26  28  74  51  30  40  15  27  2  14  (13) 1  23  0  

CELKOM   

(6 655) (6 654) (6 636) (6 647) (6 623) (6 615) (6 601) (6 598) (6 582) (6 545) (6 546) (6 539) (6 526) (6 534) (6 513) (6 525) (6 503) (6 517) (6 494) (6 489) (6 475) (6 418) (6 431) (6 441) (6 421) (6 435) (6 413) (6 429) (6 406) (6 423) (6 400) (6 368) 0  

Hodnota rizika - 
zostávajúceho pod 

verejným sektorom  

                                 

CELKOM   

                                 

  

                                 

  

                                 

VEREJNÝ 
SEKTOR V 
PRÍPADE 
REALIZÁCIE PSC diskontované 

                                 

Celkové náklady 
verejného sektora  

                                 

CAPEX  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne 
náklady  

(3 597) (3 598) (3 599) (3 600) (3 600) (3 601) (3 602) (3 603) (3 604) (3 604) (3 605) (3 606) (3 607) (3 608) (3 608) (3 609) (3 610) (3 611) (3 612) (3 613) (3 613) (3 614) (3 615) (3 616) (3 617) (3 617) (3 618) (3 619) (3 620) (3 621) (3 622) (3 622) 0  

OPEX - správa 
nehnuteľností  

(886) (887) (887) (887) (887) (887) (888) (888) (888) (888) (888) (889) (889) (889) (889) (889) (890) (890) (890) (890) (890) (891) (891) (891) (891) (891) (892) (892) (892) (892) (892) (893) 0  

Prevádzkové náklady 
PSC  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného 
cyklu (LCC)   

0  0  (30) (2 024) (1 541) 0  0  (4 051) (4 052) 0  0  (395) (395) 0  0  0  0  0  (5 607) (6 093) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 469) (4 493) 0  

Hodnota rizika - 
zostávajúceho pod 

verejným sektorom  

                                 

Hodnota rizika - 
prevedeného na 
súkromný sektor  
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CELKOM   

(4 483) (4 484) (4 516) (6 510) (6 029) (4 489) (4 490) (8 541) (8 543) (4 493) (4 494) (4 890) (4 891) (4 497) (4 498) (4 499) (4 500) (4 501) (10 
109) 

(10 
595) 

(4 504) (4 505) (4 506) (4 507) (4 508) (4 509) (4 510) (4 511) (4 512) (4 513) (8 983) (9 008) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 
3 315  

  0,82% 
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Scenár 7 

 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 15 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 10 805 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 60,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 23,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 1,25% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,527% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM 53 

VfM v % 0,02% 

IRR 10,02% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 

Koniec obdobia     30 Jun 19 31 Dec 19 30 Jun 20 31 Dec 20 30 Jun 21 31 Dec 21 30 Jun 22 31 Dec 22 30 Jun 23 31 Dec 23 30 Jun 24 31 Dec 24 30 Jun 25 31 Dec 25 30 Jun 26 31 Dec 26 30 Jun 27 31 Dec 27 

Rok nominálne ceny   2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                     

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,98  0,97  0,96  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,87  0,86  

                     

Výpočet vrátane verejnej služby                                         

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(181 518) 0  0  0  0  0  (5 614) (5 641) (5 669) (5 697) (5 725) (5 754) (5 783) (5 812) (5 841) (5 871) (5 901) (5 931) (5 962) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(109 997) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) (3 536) (3 569) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(61) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 899  0  0  0  0  82  41  414  227  297  262  226  244  203  224  176  200  147  174  

CELKOM   (287 498) (270) (285) (87) (88) (6) (8 763) (8 448) (8 692) (8 681) (8 776) (8 872) (8 914) (9 016) (9 057) (9 167) (9 206) (9 322) (9 360) 

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                   

                     

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(132 722) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) (4 267) (4 307) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(32 705) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (34 438) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 

CELKOM   (258 440) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) (10 115) (10 211) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(152 943) 0  0  0  0  0  (5 284) (5 269) (5 255) (5 242) (5 228) (5 214) (5 201) (5 188) (5 174) (5 162) (5 149) (5 136) (5 124) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(92 460) 0  0  0  0  0  (3 001) (3 006) (3 012) (3 017) (3 023) (3 028) (3 034) (3 040) (3 045) (3 051) (3 056) (3 062) (3 068) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(51) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(794) (264) (277) (84) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 245  0  0  0  0  78  39  386  211  273  240  205  220  181  198  155  174  128  149  

CELKOM   (242 002) (264) (277) (84) (84) (6) (8 247) (7 891) (8 058) (7 987) (8 013) (8 039) (8 017) (8 048) (8 023) (8 059) (8 032) (8 072) (8 044) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

CELKOM   (242 466) 
                  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  (21 823) (16 492) (17 442) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(111 561) 0  0  0  0  0  (3 621) (3 627) (3 634) (3 641) (3 647) (3 654) (3 661) (3 667) (3 674) (3 681) (3 688) (3 694) (3 701) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 491) 0  0  0  0  0  (892) (894) (895) (897) (899) (900) (902) (904) (905) (907) (909) (910) (912) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  (183) (33) (33) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (28 009) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 154) (4 162) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 989) 
                  

CELKOM   (242 518) 0  0  (22 006) (16 525) (17 474) (4 513) (4 521) (4 529) (4 538) (4 546) (4 554) (4 563) (4 571) (4 580) (4 588) (4 596) (8 759) (8 775) 

                     

                     

Hodnota za peniaze (VfM)   53  
                  

    0,02% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 

Koniec obdobia     30 Jun 28 31 Dec 28 30 Jun 29 31 Dec 29 30 Jun 30 31 Dec 30 30 Jun 31 31 Dec 31 30 Jun 32 31 Dec 32 30 Jun 33 31 Dec 33 30 Jun 34 31 Dec 34 30 Jun 35 31 Dec 35 30 Jun 36 31 Dec 36 

Rok nominálne ceny   2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                     

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,85  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  0,80  0,80  0,79  0,78  0,78  0,77  0,77  0,76  0,76  0,75  

                     

Výpočet vrátane verejnej služby                                         

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(181 518) (5 993) (6 024) (6 055) (6 087) (6 119) (6 151) (6 184) (6 217) (6 250) (6 284) (6 318) (6 352) (6 386) (6 421) (6 456) (6 492) (6 528) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(109 997) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) (4 072) (4 111) (4 150) (4 189) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(61) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 899  173  173  180  177  143  160  118  139  72  105  34  70  50  60  120  90  117  0  

CELKOM   (287 498) (9 425) (9 490) (9 549) (9 619) (9 720) (9 771) (9 881) (9 929) (10 065) (10 102) (10 244) (10 280) (10 373) (10 436) (10 449) (10 554) (10 601) 0  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                   

                     

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(132 722) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) (4 913) (4 960) (5 007) (5 054) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(32 705) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (34 438) 0  0  (2 491) (1 915) 0  0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  0  0  0  

CELKOM   (258 440) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) (7 160) (6 182) (6 241) (6 300) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(152 943) (5 111) (5 099) (5 087) (5 075) (5 063) (5 051) (5 040) (5 028) (5 017) (5 006) (4 995) (4 984) (4 973) (4 963) (4 952) (4 942) (4 932) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(92 460) (3 073) (3 079) (3 084) (3 090) (3 096) (3 101) (3 107) (3 113) (3 119) (3 124) (3 130) (3 136) (3 142) (3 147) (3 153) (3 159) (3 165) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(51) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(794) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 245  148  147  151  147  118  131  96  112  58  84  27  55  39  46  92  68  89  0  

CELKOM   (242 002) (8 038) (8 033) (8 022) (8 019) (8 042) (8 023) (8 053) (8 031) (8 079) (8 048) (8 100) (8 067) (8 078) (8 065) (8 015) (8 034) (8 009) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

CELKOM   (242 466) 
                  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(111 561) (3 708) (3 715) (3 722) (3 728) (3 735) (3 742) (3 749) (3 756) (3 763) (3 770) (3 777) (3 784) (3 791) (3 797) (3 804) (3 811) (3 818) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 491) (914) (915) (917) (919) (920) (922) (924) (926) (927) (929) (931) (932) (934) (936) (937) (939) (941) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (28 009) 0  0  (2 092) (1 596) 0  0  (411) (412) 0  0  (4 246) (4 275) (5 860) (801) 0  0  0  0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 989) 
                  

CELKOM   (242 518) (4 622) (4 630) (6 731) (6 243) (4 656) (4 664) (5 084) (5 093) (4 690) (4 699) (8 954) (8 991) (10 585) (5 534) (4 742) (4 751) (4 759) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 53  

  0,02% 
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Scenár 8 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 20 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 9 850 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 65,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 22,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 1,25% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,733% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM 87 

VfM v % 0,03% 

IRR 10,25% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 

Koniec obdobia     30 Jun 
19 

31 Dec 
19 

30 Jun 
20 

31 Dec 
20 

30 Jun 
21 

31 Dec 
21 

30 Jun 
22 

31 Dec 
22 

30 Jun 
23 

31 Dec 
23 

30 Jun 
24 

31 Dec 
24 

30 Jun 
25 

31 Dec 
25 

30 Jun 
26 

31 Dec 
26 

30 Jun 
27 

31 Dec 
27 

30 Jun 
28 

31 Dec 
28 

30 Jun 
29 

31 Dec 
29 

30 Jun 
30 

Rok nominálne 
ceny 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,73% 
 

0,97  0,97  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,86  0,86  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby                                                   

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(226 848) 0  0  0  0  0  (5 118) (5 143) (5 168) (5 194) (5 219) (5 245) (5 272) (5 298) (5 325) (5 352) (5 380) (5 407) (5 435) (5 463) (5 491) (5 520) (5 549) (5 578) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(154 126) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) (3 536) (3 569) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   5 278  0  0  0  0  64  32  342  187  248  217  190  204  173  188  153  170  131  151  162  156  169  163  145  

CELKOM   (376 601) (270) (285) (87) (88) (25) (8 276) (8 021) (8 232) (8 227) (8 315) (8 399) (8 443) (8 533) (8 576) (8 672) (8 714) (8 814) (8 856) (8 906) (8 974) (9 024) (9 094) (9 177) 

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(185 967) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) (4 267) (4 307) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45 826) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 293) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 0  0  (2 491) (1 915) 0  

CELKOM   (342 661) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) (10 115) (10 211) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(178 908) 0  0  0  0  0  (4 778) (4 760) (4 743) (4 725) (4 708) (4 691) (4 674) (4 658) (4 641) (4 625) (4 609) (4 593) (4 577) (4 561) (4 546) (4 530) (4 515) (4 500) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(120 986) 0  0  0  0  0  (2 977) (2 979) (2 981) (2 984) (2 986) (2 989) (2 991) (2 994) (2 996) (2 999) (3 001) (3 004) (3 006) (3 008) (3 011) (3 013) (3 016) (3 018) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(67) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(790) (264) (276) (83) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   4 343  0  0  0  0  60  30  316  172  225  196  170  181  152  164  132  146  111  127  135  129  139  133  117  

CELKOM   (296 408) (264) (276) (83) (84) (23) (7 726) (7 424) (7 554) (7 485) (7 500) (7 512) (7 487) (7 501) (7 475) (7 493) (7 465) (7 487) (7 458) (7 436) (7 429) (7 406) (7 400) (7 403) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

CELKOM   (296 
868) 

                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55 423) 0  0  (21 712) (16 392) (17 318) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(145 980) 0  0  0  0  0  (3 591) (3 594) (3 597) (3 600) (3 603) (3 606) (3 609) (3 612) (3 615) (3 618) (3 621) (3 624) (3 627) (3 630) (3 633) (3 636) (3 639) (3 642) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(35 973) 0  0  0  0  0  (885) (886) (886) (887) (888) (889) (889) (890) (891) (892) (892) (893) (894) (894) (895) (896) (897) (897) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(247) 0  0  (182) (32) (32) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (39 651) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 075) (4 078) 0  0  (2 044) (1 558) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19 221) 
                       

CELKOM   (296 
956) 

0  0  (21 895) (16 424) (17 351) (4 476) (4 480) (4 484) (4 487) (4 491) (4 495) (4 499) (4 502) (4 506) (4 510) (4 513) (8 592) (8 599) (4 524) (4 528) (6 576) (6 093) (4 539) 
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Začiatok obdobia     1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 1 Jan 37 1 Jul 37 1 Jan 38 1 Jul 38 1 Jan 39 1 Jul 39 1 Jan 40 1 Jul 40 1 Jan 41 1 Jul 41 

Koniec obdobia     31 Dec 
30 

30 Jun 
31 

31 Dec 
31 

30 Jun 
32 

31 Dec 
32 

30 Jun 
33 

31 Dec 
33 

30 Jun 
34 

31 Dec 
34 

30 Jun 
35 

31 Dec 
35 

30 Jun 
36 

31 Dec 
36 

30 Jun 
37 

31 Dec 
37 

30 Jun 
38 

31 Dec 
38 

30 Jun 
39 

31 Dec 
39 

30 Jun 
40 

31 Dec 
40 

30 Jun 
41 

31 Dec 
41 

Rok nominálne 
ceny 

  2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2039 2039 2040 2040 2041 2041 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,73% 
 

0,80  0,79  0,79  0,78  0,77  0,77  0,76  0,75  0,75  0,74  0,73  0,73  0,72  0,72  0,71  0,70  0,70  0,69  0,69  0,68  0,67  0,67  0,66  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby                                                   

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(226 848) (5 608) (5 637) (5 667) (5 698) (5 728) (5 759) (5 790) (5 822) (5 854) (5 886) (5 918) (5 951) (5 984) (6 017) (6 051) (6 084) (6 119) (6 153) (6 188) (6 223) (6 259) (6 295) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(154 126) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) (4 072) (4 111) (4 150) (4 189) (4 228) (4 268) (4 309) (4 349) (4 391) (4 432) (4 474) (4 516) (4 559) (4 602) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   5 278  154  127  140  94  117  67  92  91  92  159  125  99  112  55  83  52  68  30  49  52  50  124  0  

CELKOM   (376 601) (9 233) (9 325) (9 378) (9 490) (9 535) (9 653) (9 696) (9 767) (9 836) (9 840) (9 945) (10 042) (10 102) (10 233) (10 278) (10 385) (10 444) (10 558) (10 616) (10 691) (10 770) (10 776) 0  

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(185 967) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) (4 913) (4 960) (5 007) (5 054) (5 102) (5 150) (5 199) (5 248) (5 298) (5 348) (5 398) (5 449) (5 501) (5 553) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45 826) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) (1 257) (1 269) (1 281) (1 293) (1 305) (1 318) (1 330) (1 343) (1 356) (1 368) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 293) 0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  0  0  (43) (2 895) (2 226) 0  0  (6 013) (6 070) 0  0  (609) 0  

CELKOM   (342 661) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) (7 160) (6 182) (6 241) (6 300) (6 402) (9 315) (8 706) (6 541) (6 603) (12 678) (12 798) (6 792) (6 856) (7 530) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(178 908) (4 485) (4 470) (4 456) (4 441) (4 427) (4 413) (4 399) (4 385) (4 371) (4 357) (4 344) (4 330) (4 317) (4 304) (4 291) (4 278) (4 265) (4 253) (4 240) (4 228) (4 216) (4 204) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(120 986) (3 021) (3 023) (3 026) (3 028) (3 031) (3 033) (3 036) (3 038) (3 041) (3 043) (3 046) (3 048) (3 051) (3 053) (3 056) (3 058) (3 061) (3 063) (3 066) (3 068) (3 071) (3 073) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(67) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(790) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   4 343  123  100  110  74  91  52  70  69  69  117  92  72  81  39  59  36  47  21  33  35  34  83  0  

CELKOM   (296 408) (7 385) (7 395) (7 373) (7 398) (7 369) (7 396) (7 366) (7 356) (7 345) (7 285) (7 299) (7 308) (7 288) (7 320) (7 289) (7 302) (7 281) (7 297) (7 274) (7 263) (7 254) (7 196) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

CELKOM   (296 
868) 

                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55 423) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(145 980) (3 645) (3 648) (3 651) (3 654) (3 657) (3 660) (3 663) (3 666) (3 669) (3 672) (3 675) (3 678) (3 681) (3 684) (3 687) (3 690) (3 693) (3 696) (3 699) (3 702) (3 705) (3 708) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(35 973) (898) (899) (900) (900) (901) (902) (903) (903) (904) (905) (906) (906) (907) (908) (909) (909) (910) (911) (912) (912) (913) (914) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(247) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (39 651) 0  (400) (400) 0  0  (4 115) (4 139) (5 667) (773) 0  0  0  (31) (2 071) (1 578) 0  0  (4 156) (4 159) 0  0  (407) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19 221) 
                       

CELKOM   (296 
956) 

(4 543) (4 947) (4 951) (4 554) (4 558) (8 677) (8 704) (10 237) (5 346) (4 577) (4 580) (4 584) (4 619) (6 663) (6 174) (4 599) (4 603) (8 762) (8 770) (4 614) (4 618) (5 028) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 87  

  0,03% 
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Scenár 9 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 15 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 10 150 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 1 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 15,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 83,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 0,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 0,00% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,527% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM 1 215 

VfM v % 0,50% 

IRR 10,40% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27  

Koniec obdobia     30 Jun 19 31 Dec 19 30 Jun 20 31 Dec 20 30 Jun 21 31 Dec 21 30 Jun 22 31 Dec 22 30 Jun 23 31 Dec 23 30 Jun 24 31 Dec 24 30 Jun 25 31 Dec 25 30 Jun 26 31 Dec 26 30 Jun 27 31 Dec 27  

Rok nominálne ceny   2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027  

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

                
      

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,98  0,97  0,96  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,87  0,86   

                
      

Výpočet vrátane verejnej služby                                          

                
      

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
              

      

Celkové náklady verejného sektora 
               

      

Platba za dostupnosť 
 

(170 515) 0  0  0  0  0  (5 273) (5 299) (5 325) (5 352) (5 378) (5 405) (5 432) (5 460) (5 487) (5 515) (5 543) (5 572) (5 600)  

Kapitálový transfer 
 

(8 310) 0  0  0  0  (8 310) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

Personálne náklady 
 

(109 997) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) (3 536) (3 569)  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(61) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

                
      

Dane z príjmu SPV   4 627  0  0  0  0  92  46  420  233  268  251  214  232  190  211  163  187  133  160   

CELKOM   (285 075) (270) (285) (87) (88) (8 307) (8 417) (8 099) (8 343) (8 365) (8 440) (8 535) (8 575) (8 677) (8 715) (8 824) (8 861) (8 977) (9 012)  

                
      

                
      

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
              

      

                
      

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

OPEX - personálne náklady 
 

(132 722) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) (4 267) (4 307)  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(32 705) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061)  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

Náklady životného cyklu (LCC)   (34 438) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842)  

CELKOM   (258 440) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) (10 115) (10 211)  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
              

      

Celkové náklady verejného sektora 
               

      

Platba za dostupnosť 
 

(143 672) 0  0  0  0  0  (4 963) (4 950) (4 937) (4 924) (4 911) (4 898) (4 886) (4 873) (4 861) (4 849) (4 837) (4 825) (4 813)  

Kapitálový transfer 
 

(7 881) 0  0  0  0  (7 881) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

Personálne náklady 
 

(92 460) 0  0  0  0  0  (3 001) (3 006) (3 012) (3 017) (3 023) (3 028) (3 034) (3 040) (3 045) (3 051) (3 056) (3 062) (3 068)  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(51) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(794) (264) (277) (84) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

                
      

Dane z príjmu SPV   4 017  0  0  0  0  88  43  392  216  247  229  194  209  170  187  143  163  115  138   

CELKOM   (240 840) (264) (277) (84) (84) (7 877) (7 922) (7 566) (7 734) (7 696) (7 706) (7 734) (7 712) (7 744) (7 720) (7 758) (7 731) (7 773) (7 745)  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
             

      

CELKOM   (241 303) 
             

      

                
      

                
      

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
              

      

Celkové náklady verejného sektora 
               

      

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  (21 823) (16 492) (17 442) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

OPEX - personálne náklady 
 

(111 561) 0  0  0  0  0  (3 621) (3 627) (3 634) (3 641) (3 647) (3 654) (3 661) (3 667) (3 674) (3 681) (3 688) (3 694) (3 701)  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 491) 0  0  0  0  0  (892) (894) (895) (897) (899) (900) (902) (904) (905) (907) (909) (910) (912)  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  (183) (33) (33) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

Náklady životného cyklu (LCC)   (28 009) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 154) (4 162)  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
             

      

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 989) 
             

      

CELKOM   (242 518) 0  0  (22 006) (16 525) (17 474) (4 513) (4 521) (4 529) (4 538) (4 546) (4 554) (4 563) (4 571) (4 580) (4 588) (4 596) (8 759) (8 775)  
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Začiatok obdobia     1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 

Koniec obdobia     30 Jun 28 31 Dec 28 30 Jun 29 31 Dec 29 30 Jun 30 31 Dec 30 30 Jun 31 31 Dec 31 30 Jun 32 31 Dec 32 30 Jun 33 31 Dec 33 30 Jun 34 31 Dec 34 30 Jun 35 31 Dec 35 30 Jun 36 31 Dec 36 

Rok nominálne ceny   2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                     

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,85  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  0,80  0,80  0,79  0,78  0,78  0,77  0,77  0,76  0,76  0,75  

                     

Výpočet vrátane verejnej služby                                         

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(170 515) (5 629) (5 659) (5 688) (5 718) (5 748) (5 778) (5 809) (5 840) (5 871) (5 903) (5 935) (5 967) (5 999) (6 032) (6 065) (6 098) (6 132) 0  

Kapitálový transfer 
 

(8 310) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(109 997) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) (4 072) (4 111) (4 150) (4 189) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(61) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 627  160  160  172  166  132  149  109  129  62  95  23  59  40  49  119  84  118  0  

CELKOM   (285 075) (9 075) (9 138) (9 190) (9 261) (9 359) (9 408) (9 515) (9 562) (9 697) (9 731) (9 873) (9 906) (9 996) (10 057) (10 059) (10 166) (10 205) 0  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                   

                     

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(132 722) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) (4 913) (4 960) (5 007) (5 054) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(32 705) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (34 438) 0  0  (2 491) (1 915) 0  0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  0  0  0  

CELKOM   (258 440) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) (7 160) (6 182) (6 241) (6 300) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(143 672) (4 801) (4 790) (4 778) (4 767) (4 756) (4 745) (4 734) (4 724) (4 713) (4 703) (4 692) (4 682) (4 672) (4 662) (4 652) (4 642) (4 633) 0  

Kapitálový transfer 
 

(7 881) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(92 460) (3 073) (3 079) (3 084) (3 090) (3 096) (3 101) (3 107) (3 113) (3 119) (3 124) (3 130) (3 136) (3 142) (3 147) (3 153) (3 159) (3 165) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(51) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(794) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 017  136  135  144  138  109  122  89  104  49  76  18  46  31  38  91  64  89  0  

CELKOM   (240 840) (7 740) (7 735) (7 720) (7 721) (7 744) (7 726) (7 754) (7 734) (7 784) (7 753) (7 806) (7 773) (7 784) (7 773) (7 716) (7 739) (7 710) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

CELKOM   (241 303) 
                  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(111 561) (3 708) (3 715) (3 722) (3 728) (3 735) (3 742) (3 749) (3 756) (3 763) (3 770) (3 777) (3 784) (3 791) (3 797) (3 804) (3 811) (3 818) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 491) (914) (915) (917) (919) (920) (922) (924) (926) (927) (929) (931) (932) (934) (936) (937) (939) (941) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (28 009) 0  0  (2 092) (1 596) 0  0  (411) (412) 0  0  (4 246) (4 275) (5 860) (801) 0  0  0  0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 989) 
                  

CELKOM   (242 518) (4 622) (4 630) (6 731) (6 243) (4 656) (4 664) (5 084) (5 093) (4 690) (4 699) (8 954) (8 991) (10 585) (5 534) (4 742) (4 751) (4 759) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 1 215  

  0,50% 
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Scenár 10 

 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 20 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 9 160 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 1 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 23,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 86,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 0,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 0,00% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,733% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM 25 

VfM v % 0,01% 

IRR 10,02% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 

Koniec obdobia     30 Jun 
19 

31 Dec 
19 

30 Jun 
20 

31 Dec 
20 

30 Jun 
21 

31 Dec 
21 

30 Jun 
22 

31 Dec 
22 

30 Jun 
23 

31 Dec 
23 

30 Jun 
24 

31 Dec 
24 

30 Jun 
25 

31 Dec 
25 

30 Jun 
26 

31 Dec 
26 

30 Jun 
27 

31 Dec 
27 

30 Jun 
28 

31 Dec 
28 

30 Jun 
29 

31 Dec 
29 

30 Jun 
30 

Rok nominálne 
ceny 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,73% 
 

0,97  0,97  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,86  0,86  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby                                                   

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(210 957) 0  0  0  0  0  (4 759) (4 782) (4 806) (4 830) (4 854) (4 878) (4 902) (4 927) (4 952) (4 977) (5 003) (5 028) (5 054) (5 080) (5 107) (5 133) (5 160) (5 187) 

Kapitálový transfer 
 

(12 742) 0  0  0  0  (12 742) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(154 126) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) (3 536) (3 569) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   4 545  0  0  0  0  60  30  338  184  203  193  165  179  147  163  125  144  101  122  135  129  155  142  123  

CELKOM   (374 185) (270) (285) (87) (88) (12 771) (7 919) (7 665) (7 873) (7 908) (7 973) (8 057) (8 099) (8 188) (8 229) (8 325) (8 364) (8 465) (8 503) (8 551) (8 617) (8 652) (8 727) (8 808) 

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(185 967) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) (4 267) (4 307) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45 826) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 293) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 0  0  (2 491) (1 915) 0  

CELKOM   (342 661) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) (10 115) (10 211) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(166 375) 0  0  0  0  0  (4 443) (4 427) (4 410) (4 394) (4 378) (4 363) (4 347) (4 331) (4 316) (4 301) (4 286) (4 271) (4 256) (4 242) (4 227) (4 213) (4 199) (4 185) 

Kapitálový transfer 
 

(11 998) 0  0  0  0  (11 998) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(120 986) 0  0  0  0  0  (2 977) (2 979) (2 981) (2 984) (2 986) (2 989) (2 991) (2 994) (2 996) (2 999) (3 001) (3 004) (3 006) (3 008) (3 011) (3 013) (3 016) (3 018) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(67) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(790) (264) (276) (83) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   3 746  0  0  0  0  56  28  312  169  185  174  148  159  129  142  108  123  86  103  112  106  127  115  99  

CELKOM   (296 470) (264) (276) (83) (84) (12 026) (7 393) (7 095) (7 225) (7 195) (7 192) (7 205) (7 181) (7 198) (7 172) (7 194) (7 165) (7 190) (7 161) (7 139) (7 133) (7 101) (7 101) (7 106) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

CELKOM   (296 
931) 

                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55 423) 0  0  (21 712) (16 392) (17 318) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(145 980) 0  0  0  0  0  (3 591) (3 594) (3 597) (3 600) (3 603) (3 606) (3 609) (3 612) (3 615) (3 618) (3 621) (3 624) (3 627) (3 630) (3 633) (3 636) (3 639) (3 642) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(35 973) 0  0  0  0  0  (885) (886) (886) (887) (888) (889) (889) (890) (891) (892) (892) (893) (894) (894) (895) (896) (897) (897) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(247) 0  0  (182) (32) (32) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (39 651) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 075) (4 078) 0  0  (2 044) (1 558) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19 221) 
                       

CELKOM   (296 
956) 

0  0  (21 895) (16 424) (17 351) (4 476) (4 480) (4 484) (4 487) (4 491) (4 495) (4 499) (4 502) (4 506) (4 510) (4 513) (8 592) (8 599) (4 524) (4 528) (6 576) (6 093) (4 539) 
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Začiatok obdobia     1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 1 Jan 37 1 Jul 37 1 Jan 38 1 Jul 38 1 Jan 39 1 Jul 39 1 Jan 40 1 Jul 40 1 Jan 41 1 Jul 41 

Koniec obdobia     31 Dec 
30 

30 Jun 
31 

31 Dec 
31 

30 Jun 
32 

31 Dec 
32 

30 Jun 
33 

31 Dec 
33 

30 Jun 
34 

31 Dec 
34 

30 Jun 
35 

31 Dec 
35 

30 Jun 
36 

31 Dec 
36 

30 Jun 
37 

31 Dec 
37 

30 Jun 
38 

31 Dec 
38 

30 Jun 
39 

31 Dec 
39 

30 Jun 
40 

31 Dec 
40 

30 Jun 
41 

31 Dec 
41 

Rok nominálne 
ceny 

  2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2039 2039 2040 2040 2041 2041 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,73% 
 

0,80  0,79  0,79  0,78  0,77  0,77  0,76  0,75  0,75  0,74  0,73  0,73  0,72  0,72  0,71  0,70  0,70  0,69  0,69  0,68  0,67  0,67  0,66  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby                                                   

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(210 957) (5 215) (5 242) (5 270) (5 299) (5 327) (5 356) (5 385) (5 414) (5 444) (5 473) (5 503) (5 534) (5 564) (5 595) (5 627) (5 658) (5 690) (5 722) (5 755) (5 787) (5 821) (5 854) 0  

Kapitálový transfer 
 

(12 742) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(154 126) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) (4 072) (4 111) (4 150) (4 189) (4 228) (4 268) (4 309) (4 349) (4 391) (4 432) (4 474) (4 516) (4 559) (4 602) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   4 545  132  107  120  70  95  41  68  66  67  154  111  92  101  40  71  38  55  22  38  44  41  137  0  

CELKOM   (374 185) (8 862) (8 950) (9 001) (9 116) (9 156) (9 276) (9 315) (9 384) (9 451) (9 432) (9 545) (9 633) (9 694) (9 826) (9 867) (9 972) (10 028) (10 135) (10 193) (10 263) (10 341) (10 322) 0  

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(185 967) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) (4 913) (4 960) (5 007) (5 054) (5 102) (5 150) (5 199) (5 248) (5 298) (5 348) (5 398) (5 449) (5 501) (5 553) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45 826) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) (1 257) (1 269) (1 281) (1 293) (1 305) (1 318) (1 330) (1 343) (1 356) (1 368) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 293) 0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  0  0  (43) (2 895) (2 226) 0  0  (6 013) (6 070) 0  0  (609) 0  

CELKOM   (342 661) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) (7 160) (6 182) (6 241) (6 300) (6 402) (9 315) (8 706) (6 541) (6 603) (12 678) (12 798) (6 792) (6 856) (7 530) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(166 375) (4 171) (4 157) (4 144) (4 130) (4 117) (4 104) (4 090) (4 078) (4 065) (4 052) (4 039) (4 027) (4 015) (4 002) (3 990) (3 978) (3 967) (3 955) (3 943) (3 932) (3 920) (3 909) 0  

Kapitálový transfer 
 

(11 998) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(120 986) (3 021) (3 023) (3 026) (3 028) (3 031) (3 033) (3 036) (3 038) (3 041) (3 043) (3 046) (3 048) (3 051) (3 053) (3 056) (3 058) (3 061) (3 063) (3 066) (3 068) (3 071) (3 073) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(67) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(790) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   3 746  106  85  94  54  73  31  52  50  50  114  81  67  73  29  50  27  38  15  26  30  28  91  0  

CELKOM   (296 470) (7 088) (7 097) (7 077) (7 106) (7 076) (7 107) (7 076) (7 068) (7 057) (6 983) (7 006) (7 010) (6 994) (7 028) (6 997) (7 011) (6 991) (7 005) (6 985) (6 972) (6 965) (6 893) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

CELKOM   (296 
931) 

                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55 423) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(145 980) (3 645) (3 648) (3 651) (3 654) (3 657) (3 660) (3 663) (3 666) (3 669) (3 672) (3 675) (3 678) (3 681) (3 684) (3 687) (3 690) (3 693) (3 696) (3 699) (3 702) (3 705) (3 708) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(35 973) (898) (899) (900) (900) (901) (902) (903) (903) (904) (905) (906) (906) (907) (908) (909) (909) (910) (911) (912) (912) (913) (914) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(247) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (39 651) 0  (400) (400) 0  0  (4 115) (4 139) (5 667) (773) 0  0  0  (31) (2 071) (1 578) 0  0  (4 156) (4 159) 0  0  (407) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19 221) 
                       

CELKOM   (296 
956) 

(4 543) (4 947) (4 951) (4 554) (4 558) (8 677) (8 704) (10 237) (5 346) (4 577) (4 580) (4 584) (4 619) (6 663) (6 174) (4 599) (4 603) (8 762) (8 770) (4 614) (4 618) (5 028) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 25  

  0,01% 
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Scenár 11 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 15 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 10 730 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 36,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 48,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 1,25% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,527% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 5,00%   

VfM 43 

VfM v % 0,02% 

IRR 10,23% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 

Koniec obdobia     30 Jun 19 31 Dec 19 30 Jun 20 31 Dec 20 30 Jun 21 31 Dec 21 30 Jun 22 31 Dec 22 30 Jun 23 31 Dec 23 30 Jun 24 31 Dec 24 30 Jun 25 31 Dec 25 30 Jun 26 31 Dec 26 30 Jun 27 31 Dec 27 

Rok nominálne ceny   2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                     

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,98  0,97  0,96  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,87  0,86  

                     

Výpočet vrátane verejnej služby                                         

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(180 258) 0  0  0  0  0  (5 575) (5 602) (5 630) (5 658) (5 686) (5 714) (5 743) (5 772) (5 801) (5 830) (5 860) (5 890) (5 921) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(109 898) 0  0  0  0  0  (3 185) (3 216) (3 246) (3 277) (3 308) (3 339) (3 370) (3 402) (3 434) (3 467) (3 500) (3 533) (3 566) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(61) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 656  0  0  0  0  99  49  399  224  284  254  217  235  193  214  167  191  139  165  

CELKOM   (286 381) (270) (285) (87) (88) 10  (8 713) (8 420) (8 653) (8 652) (8 741) (8 838) (8 880) (8 983) (9 023) (9 132) (9 171) (9 286) (9 324) 

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                   

                     

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(131 589) 0  0  0  0  0  (3 814) (3 850) (3 887) (3 923) (3 960) (3 998) (4 036) (4 074) (4 112) (4 151) (4 191) (4 230) (4 270) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(32 705) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (34 438) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 

CELKOM   (257 307) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 762) (4 807) (4 853) (4 898) (4 945) (4 992) (5 039) (5 086) (5 134) (5 183) (5 232) (10 079) (10 174) 

                     

                     



Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno – súkromného partnerstva 

356 

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(151 881) 0  0  0  0  0  (5 247) (5 233) (5 219) (5 205) (5 192) (5 178) (5 165) (5 152) (5 139) (5 126) (5 113) (5 100) (5 088) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(92 376) 0  0  0  0  0  (2 998) (3 004) (3 009) (3 015) (3 020) (3 026) (3 031) (3 037) (3 042) (3 048) (3 054) (3 059) (3 065) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(51) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(794) (264) (277) (84) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 043  0  0  0  0  94  46  373  208  262  232  196  212  173  190  147  166  120  142  

CELKOM   (241 060) (264) (277) (84) (84) 9  (8 200) (7 865) (8 022) (7 960) (7 981) (8 009) (7 986) (8 017) (7 993) (8 028) (8 002) (8 041) (8 013) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

CELKOM   (241 523) 
                  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  (21 823) (16 492) (17 442) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(110 609) 0  0  0  0  0  (3 590) (3 596) (3 603) (3 610) (3 616) (3 623) (3 630) (3 636) (3 643) (3 650) (3 656) (3 663) (3 670) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 491) 0  0  0  0  0  (892) (894) (895) (897) (899) (900) (902) (904) (905) (907) (909) (910) (912) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  (183) (33) (33) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (28 009) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 154) (4 162) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 989) 
                  

CELKOM   (241 566) 0  0  (22 006) (16 525) (17 474) (4 482) (4 490) (4 498) (4 507) (4 515) (4 523) (4 532) (4 540) (4 548) (4 557) (4 565) (8 727) (8 743) 
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Začiatok obdobia     1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 

Koniec obdobia     30 Jun 28 31 Dec 28 30 Jun 29 31 Dec 29 30 Jun 30 31 Dec 30 30 Jun 31 31 Dec 31 30 Jun 32 31 Dec 32 30 Jun 33 31 Dec 33 30 Jun 34 31 Dec 34 30 Jun 35 31 Dec 35 30 Jun 36 31 Dec 36 

Rok nominálne ceny   2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                     

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,85  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  0,80  0,80  0,79  0,78  0,78  0,77  0,77  0,76  0,76  0,75  

                     

Výpočet vrátane verejnej služby                                         

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(180 258) (5 951) (5 982) (6 013) (6 045) (6 077) (6 109) (6 141) (6 174) (6 207) (6 240) (6 274) (6 308) (6 342) (6 377) (6 411) (6 447) (6 482) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(109 898) (3 600) (3 634) (3 668) (3 703) (3 738) (3 773) (3 809) (3 845) (3 881) (3 918) (3 955) (3 993) (4 030) (4 068) (4 107) (4 146) (4 185) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(61) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 656  165  165  164  165  133  149  106  127  65  96  29  63  48  55  109  82  103  0  

CELKOM   (286 381) (9 388) (9 453) (9 520) (9 585) (9 684) (9 736) (9 846) (9 893) (10 025) (10 064) (10 202) (10 240) (10 327) (10 392) (10 412) (10 513) (10 567) 0  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                   

                     

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(131 589) (4 311) (4 351) (4 392) (4 434) (4 476) (4 518) (4 561) (4 604) (4 648) (4 691) (4 736) (4 781) (4 826) (4 871) (4 918) (4 964) (5 011) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(32 705) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (34 438) 0  0  (2 491) (1 915) 0  0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  0  0  0  

CELKOM   (257 307) (5 382) (5 433) (7 975) (7 450) (5 588) (5 641) (6 199) (6 257) (5 803) (5 858) (11 284) (11 417) (13 550) (7 118) (6 140) (6 198) (6 256) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(151 881) (5 076) (5 064) (5 052) (5 040) (5 028) (5 016) (5 005) (4 993) (4 982) (4 971) (4 960) (4 950) (4 939) (4 928) (4 918) (4 908) (4 897) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(92 376) (3 070) (3 076) (3 082) (3 087) (3 093) (3 099) (3 104) (3 110) (3 116) (3 121) (3 127) (3 133) (3 139) (3 144) (3 150) (3 156) (3 162) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(51) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(794) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 043  141  140  138  137  110  122  87  103  52  77  23  49  37  43  84  63  78  0  

CELKOM   (241 060) (8 007) (8 002) (7 997) (7 991) (8 013) (7 995) (8 024) (8 002) (8 047) (8 018) (8 066) (8 035) (8 042) (8 032) (7 986) (8 003) (7 983) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

CELKOM   (241 523) 
                  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(110 609) (3 676) (3 683) (3 690) (3 697) (3 703) (3 710) (3 717) (3 724) (3 731) (3 738) (3 744) (3 751) (3 758) (3 765) (3 772) (3 779) (3 786) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 491) (914) (915) (917) (919) (920) (922) (924) (926) (927) (929) (931) (932) (934) (936) (937) (939) (941) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (28 009) 0  0  (2 092) (1 596) 0  0  (411) (412) 0  0  (4 246) (4 275) (5 860) (801) 0  0  0  0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 989) 
                  

CELKOM   (241 566) (4 590) (4 599) (6 699) (6 212) (4 624) (4 632) (5 052) (5 061) (4 658) (4 666) (8 921) (8 959) (10 552) (5 501) (4 709) (4 718) (4 727) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 43  

  0,02% 
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Scenár 12 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 20 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 9 785 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 35,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 52,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 1,25% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,733% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 5,00%   

VfM 57 

VfM v % 0,02% 

IRR 10,02% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 

Koniec obdobia     30 Jun 
19 

31 Dec 
19 

30 Jun 
20 

31 Dec 
20 

30 Jun 
21 

31 Dec 
21 

30 Jun 
22 

31 Dec 
22 

30 Jun 
23 

31 Dec 
23 

30 Jun 
24 

31 Dec 
24 

30 Jun 
25 

31 Dec 
25 

30 Jun 
26 

31 Dec 
26 

30 Jun 
27 

31 Dec 
27 

30 Jun 
28 

31 Dec 
28 

30 Jun 
29 

31 Dec 
29 

30 Jun 
30 

Rok nominálne 
ceny 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,73% 
 

0,97  0,97  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,86  0,86  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby                                                   

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(225 351) 0  0  0  0  0  (5 084) (5 109) (5 134) (5 159) (5 185) (5 211) (5 237) (5 263) (5 290) (5 317) (5 344) (5 371) (5 399) (5 427) (5 455) (5 484) (5 512) (5 541) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(153 987) 0  0  0  0  0  (3 185) (3 216) (3 246) (3 277) (3 308) (3 339) (3 370) (3 402) (3 434) (3 467) (3 500) (3 533) (3 566) (3 600) (3 634) (3 668) (3 703) (3 738) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   5 175  0  0  0  0  85  43  336  190  242  216  188  202  170  186  151  168  130  149  161  155  159  157  140  

CELKOM   (375 068) (270) (285) (87) (88) (3) (8 228) (7 990) (8 192) (8 195) (8 278) (8 364) (8 408) (8 497) (8 540) (8 635) (8 677) (8 776) (8 818) (8 868) (8 936) (8 995) (9 060) (9 141) 

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(184 380) 0  0  0  0  0  (3 814) (3 850) (3 887) (3 923) (3 960) (3 998) (4 036) (4 074) (4 112) (4 151) (4 191) (4 230) (4 270) (4 311) (4 351) (4 392) (4 434) (4 476) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45 826) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 293) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 0  0  (2 491) (1 915) 0  

CELKOM   (341 074) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 762) (4 807) (4 853) (4 898) (4 945) (4 992) (5 039) (5 086) (5 134) (5 183) (5 232) (10 079) (10 174) (5 382) (5 433) (7 975) (7 450) (5 588) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(177 727) 0  0  0  0  0  (4 746) (4 729) (4 711) (4 694) (4 677) (4 660) (4 644) (4 627) (4 611) (4 594) (4 578) (4 563) (4 547) (4 531) (4 516) (4 500) (4 485) (4 470) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(120 877) 0  0  0  0  0  (2 974) (2 976) (2 979) (2 981) (2 984) (2 986) (2 989) (2 991) (2 993) (2 996) (2 998) (3 001) (3 003) (3 006) (3 008) (3 011) (3 013) (3 016) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(67) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(790) (264) (276) (83) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   4 268  0  0  0  0  81  40  311  174  220  195  168  179  150  162  130  144  110  126  134  128  131  128  113  

CELKOM   (295 192) (264) (276) (83) (84) (3) (7 682) (7 395) (7 518) (7 456) (7 468) (7 480) (7 455) (7 470) (7 444) (7 462) (7 434) (7 455) (7 426) (7 404) (7 397) (7 382) (7 372) (7 375) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

CELKOM   (295 
653) 

                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55 423) 0  0  (21 712) (16 392) (17 318) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(144 735) 0  0  0  0  0  (3 561) (3 564) (3 567) (3 570) (3 573) (3 575) (3 578) (3 581) (3 584) (3 587) (3 590) (3 593) (3 596) (3 599) (3 602) (3 605) (3 608) (3 611) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(35 973) 0  0  0  0  0  (885) (886) (886) (887) (888) (889) (889) (890) (891) (892) (892) (893) (894) (894) (895) (896) (897) (897) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(247) 0  0  (182) (32) (32) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (39 651) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 075) (4 078) 0  0  (2 044) (1 558) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19 221) 
                       

CELKOM   (295 
710) 

0  0  (21 895) (16 424) (17 351) (4 446) (4 449) (4 453) (4 457) (4 460) (4 464) (4 468) (4 471) (4 475) (4 479) (4 482) (8 561) (8 568) (4 493) (4 497) (6 545) (6 062) (4 508) 
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Začiatok obdobia     1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 1 Jan 37 1 Jul 37 1 Jan 38 1 Jul 38 1 Jan 39 1 Jul 39 1 Jan 40 1 Jul 40 1 Jan 41 1 Jul 41 

Koniec obdobia     31 Dec 
30 

30 Jun 
31 

31 Dec 
31 

30 Jun 
32 

31 Dec 
32 

30 Jun 
33 

31 Dec 
33 

30 Jun 
34 

31 Dec 
34 

30 Jun 
35 

31 Dec 
35 

30 Jun 
36 

31 Dec 
36 

30 Jun 
37 

31 Dec 
37 

30 Jun 
38 

31 Dec 
38 

30 Jun 
39 

31 Dec 
39 

30 Jun 
40 

31 Dec 
40 

30 Jun 
41 

31 Dec 
41 

Rok nominálne 
ceny 

  2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2039 2039 2040 2040 2041 2041 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,73% 
 

0,80  0,79  0,79  0,78  0,77  0,77  0,76  0,75  0,75  0,74  0,73  0,73  0,72  0,72  0,71  0,70  0,70  0,69  0,69  0,68  0,67  0,67  0,66  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby                                                   

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(225 351) (5 571) (5 600) (5 630) (5 660) (5 690) (5 721) (5 752) (5 783) (5 815) (5 847) (5 879) (5 911) (5 944) (5 977) (6 011) (6 044) (6 078) (6 113) (6 147) (6 182) (6 218) (6 253) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(153 987) (3 773) (3 809) (3 845) (3 881) (3 918) (3 955) (3 993) (4 030) (4 068) (4 107) (4 146) (4 185) (4 225) (4 264) (4 305) (4 345) (4 387) (4 428) (4 470) (4 512) (4 555) (4 598) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   5 175  149  121  135  92  113  66  90  93  91  150  120  92  106  52  79  51  65  28  46  52  49  105  0  

CELKOM   (375 068) (9 197) (9 291) (9 343) (9 452) (9 498) (9 612) (9 657) (9 723) (9 794) (9 806) (9 907) (10 007) (10 065) (10 192) (10 239) (10 341) (10 402) (10 515) (10 573) (10 645) (10 726) (10 749) 0  

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(184 380) (4 518) (4 561) (4 604) (4 648) (4 691) (4 736) (4 781) (4 826) (4 871) (4 918) (4 964) (5 011) (5 058) (5 106) (5 154) (5 203) (5 252) (5 302) (5 352) (5 403) (5 454) (5 505) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45 826) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) (1 257) (1 269) (1 281) (1 293) (1 305) (1 318) (1 330) (1 343) (1 356) (1 368) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 293) 0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  0  0  (43) (2 895) (2 226) 0  0  (6 013) (6 070) 0  0  (609) 0  

CELKOM   (341 074) (5 641) (6 199) (6 257) (5 803) (5 858) (11 284) (11 417) (13 550) (7 118) (6 140) (6 198) (6 256) (6 359) (9 271) (8 661) (6 496) (6 558) (12 633) (12 752) (6 746) (6 809) (7 483) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(177 727) (4 456) (4 441) (4 426) (4 412) (4 398) (4 384) (4 370) (4 356) (4 342) (4 328) (4 315) (4 302) (4 289) (4 276) (4 263) (4 250) (4 237) (4 225) (4 212) (4 200) (4 188) (4 176) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(120 877) (3 018) (3 021) (3 023) (3 025) (3 028) (3 030) (3 033) (3 035) (3 038) (3 040) (3 043) (3 045) (3 048) (3 050) (3 053) (3 055) (3 058) (3 060) (3 063) (3 065) (3 068) (3 070) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(67) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(790) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   4 268  119  96  106  72  88  51  68  70  68  111  88  67  76  37  56  36  45  19  32  35  33  70  0  

CELKOM   (295 192) (7 356) (7 367) (7 345) (7 367) (7 340) (7 365) (7 336) (7 323) (7 313) (7 260) (7 271) (7 282) (7 262) (7 290) (7 261) (7 271) (7 251) (7 268) (7 245) (7 232) (7 224) (7 178) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

CELKOM   (295 
653) 

                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55 423) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(144 735) (3 614) (3 617) (3 620) (3 623) (3 626) (3 629) (3 632) (3 635) (3 638) (3 641) (3 644) (3 647) (3 649) (3 652) (3 655) (3 658) (3 661) (3 664) (3 668) (3 671) (3 674) (3 677) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(35 973) (898) (899) (900) (900) (901) (902) (903) (903) (904) (905) (906) (906) (907) (908) (909) (909) (910) (911) (912) (912) (913) (914) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(247) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (39 651) 0  (400) (400) 0  0  (4 115) (4 139) (5 667) (773) 0  0  0  (31) (2 071) (1 578) 0  0  (4 156) (4 159) 0  0  (407) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19 221) 
                       

CELKOM   (295 
710) 

(4 512) (4 916) (4 920) (4 523) (4 527) (8 645) (8 673) (10 205) (5 315) (4 545) (4 549) (4 553) (4 588) (6 631) (6 142) (4 568) (4 572) (8 731) (8 738) (4 583) (4 587) (4 997) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 57  

  0,02% 
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Scenár 13 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 15 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 10 730 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 79,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 4,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 1,25% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,527% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 10,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM 116 

VfM v % 0,05% 

IRR 10,20% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 

Koniec obdobia     30 Jun 19 31 Dec 19 30 Jun 20 31 Dec 20 30 Jun 21 31 Dec 21 30 Jun 22 31 Dec 22 30 Jun 23 31 Dec 23 30 Jun 24 31 Dec 24 30 Jun 25 31 Dec 25 30 Jun 26 31 Dec 26 30 Jun 27 31 Dec 27 

Rok nominálne ceny   2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                     

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,98  0,97  0,96  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,87  0,86  

                     

Výpočet vrátane verejnej služby                                         

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(180 258) 0  0  0  0  0  (5 575) (5 602) (5 630) (5 658) (5 686) (5 714) (5 743) (5 772) (5 801) (5 830) (5 860) (5 890) (5 921) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(109 997) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) (3 536) (3 569) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(61) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(818) (270) (283) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 779  0  0  0  0  64  32  408  220  294  257  222  239  198  219  170  195  140  167  

CELKOM   (286 356) (270) (283) (87) (88) (25) (8 733) (8 414) (8 660) (8 645) (8 741) (8 836) (8 879) (8 981) (9 022) (9 132) (9 170) (9 288) (9 325) 

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                   

                     

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(132 722) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) (4 267) (4 307) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(32 705) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (34 438) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 

CELKOM   (258 440) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) (10 115) (10 211) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(151 881) 0  0  0  0  0  (5 247) (5 233) (5 219) (5 205) (5 192) (5 178) (5 165) (5 152) (5 139) (5 126) (5 113) (5 100) (5 088) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(92 460) 0  0  0  0  0  (3 001) (3 006) (3 012) (3 017) (3 023) (3 028) (3 034) (3 040) (3 045) (3 051) (3 056) (3 062) (3 068) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(51) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(791) (264) (275) (84) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 138  0  0  0  0  61  30  381  204  271  235  201  215  177  194  150  170  122  144  

CELKOM   (241 046) (264) (275) (84) (84) (24) (8 219) (7 859) (8 028) (7 953) (7 981) (8 007) (7 985) (8 016) (7 992) (8 028) (8 001) (8 042) (8 013) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(440) 
                  

CELKOM   (241 486) 
                  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  (21 823) (16 492) (17 442) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(111 561) 0  0  0  0  0  (3 621) (3 627) (3 634) (3 641) (3 647) (3 654) (3 661) (3 667) (3 674) (3 681) (3 688) (3 694) (3 701) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 491) 0  0  0  0  0  (892) (894) (895) (897) (899) (900) (902) (904) (905) (907) (909) (910) (912) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  (183) (33) (33) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (28 009) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 154) (4 162) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(440) 
                  

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 096) 
                  

CELKOM   (241 602) 0  0  (22 006) (16 525) (17 474) (4 513) (4 521) (4 529) (4 538) (4 546) (4 554) (4 563) (4 571) (4 580) (4 588) (4 596) (8 759) (8 775) 
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Začiatok obdobia     1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 

Koniec obdobia     30 Jun 28 31 Dec 28 30 Jun 29 31 Dec 29 30 Jun 30 31 Dec 30 30 Jun 31 31 Dec 31 30 Jun 32 31 Dec 32 30 Jun 33 31 Dec 33 30 Jun 34 31 Dec 34 30 Jun 35 31 Dec 35 30 Jun 36 31 Dec 36 

Rok nominálne ceny   2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                     

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,85  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  0,80  0,80  0,79  0,78  0,78  0,77  0,77  0,76  0,76  0,75  

                     

Výpočet vrátane verejnej služby                                         

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(180 258) (5 951) (5 982) (6 013) (6 045) (6 077) (6 109) (6 141) (6 174) (6 207) (6 240) (6 274) (6 308) (6 342) (6 377) (6 411) (6 447) (6 482) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(109 997) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) (4 072) (4 111) (4 150) (4 189) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(61) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(818) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 779  168  168  182  175  141  158  116  137  68  102  28  65  44  54  126  90  131  0  

CELKOM   (286 356) (9 389) (9 454) (9 505) (9 578) (9 679) (9 730) (9 839) (9 887) (10 026) (10 062) (10 207) (10 241) (10 334) (10 397) (10 398) (10 508) (10 542) 0  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                   

                     

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(132 722) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) (4 913) (4 960) (5 007) (5 054) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(32 705) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (34 438) 0  0  (2 491) (1 915) 0  0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  0  0  0  

CELKOM   (258 440) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) (7 160) (6 182) (6 241) (6 300) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(151 881) (5 076) (5 064) (5 052) (5 040) (5 028) (5 016) (5 005) (4 993) (4 982) (4 971) (4 960) (4 950) (4 939) (4 928) (4 918) (4 908) (4 897) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(92 460) (3 073) (3 079) (3 084) (3 090) (3 096) (3 101) (3 107) (3 113) (3 119) (3 124) (3 130) (3 136) (3 142) (3 147) (3 153) (3 159) (3 165) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(51) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(791) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 138  143  142  153  146  116  130  95  111  54  82  22  51  34  42  97  69  99  0  

CELKOM   (241 046) (8 007) (8 002) (7 985) (7 986) (8 009) (7 990) (8 019) (7 997) (8 048) (8 016) (8 070) (8 036) (8 048) (8 035) (7 976) (8 000) (7 965) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(440) 
                  

CELKOM   (241 486) 
                  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(111 561) (3 708) (3 715) (3 722) (3 728) (3 735) (3 742) (3 749) (3 756) (3 763) (3 770) (3 777) (3 784) (3 791) (3 797) (3 804) (3 811) (3 818) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 491) (914) (915) (917) (919) (920) (922) (924) (926) (927) (929) (931) (932) (934) (936) (937) (939) (941) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (28 009) 0  0  (2 092) (1 596) 0  0  (411) (412) 0  0  (4 246) (4 275) (5 860) (801) 0  0  0  0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(440) 
                  

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 096) 
                  

CELKOM   (241 602) (4 622) (4 630) (6 731) (6 243) (4 656) (4 664) (5 084) (5 093) (4 690) (4 699) (8 954) (8 991) (10 585) (5 534) (4 742) (4 751) (4 759) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 116  

  0,05% 
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Scenár 14 

 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 20 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 9 810 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 79,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 7,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 1,25% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,733% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 10,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM 30 

VfM v % 0,01% 

IRR 10,04% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 

Koniec obdobia     30 Jun 
19 

31 Dec 
19 

30 Jun 
20 

31 Dec 
20 

30 Jun 
21 

31 Dec 
21 

30 Jun 
22 

31 Dec 
22 

30 Jun 
23 

31 Dec 
23 

30 Jun 
24 

31 Dec 
24 

30 Jun 
25 

31 Dec 
25 

30 Jun 
26 

31 Dec 
26 

30 Jun 
27 

31 Dec 
27 

30 Jun 
28 

31 Dec 
28 

30 Jun 
29 

31 Dec 
29 

30 Jun 
30 

Rok nominálne 
ceny 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,73% 
 

0,97  0,97  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,86  0,86  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby                                                   

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(225 927) 0  0  0  0  0  (5 097) (5 122) (5 147) (5 172) (5 198) (5 224) (5 250) (5 277) (5 304) (5 330) (5 358) (5 385) (5 413) (5 441) (5 469) (5 498) (5 526) (5 556) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(154 126) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) (3 536) (3 569) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(818) (270) (283) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   5 413  0  0  0  0  54  27  349  188  254  221  193  207  175  191  154  173  131  152  164  158  178  168  149  

CELKOM   (375 543) (270) (283) (87) (88) (35) (8 260) (7 993) (8 210) (8 200) (8 290) (8 375) (8 419) (8 509) (8 552) (8 649) (8 690) (8 792) (8 832) (8 882) (8 951) (8 994) (9 067) (9 150) 

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(185 967) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) (4 267) (4 307) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45 826) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 293) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 0  0  (2 491) (1 915) 0  

CELKOM   (342 661) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) (10 115) (10 211) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(178 182) 0  0  0  0  0  (4 758) (4 741) (4 723) (4 706) (4 689) (4 672) (4 655) (4 639) (4 622) (4 606) (4 590) (4 574) (4 558) (4 543) (4 527) (4 512) (4 497) (4 482) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(120 986) 0  0  0  0  0  (2 977) (2 979) (2 981) (2 984) (2 986) (2 989) (2 991) (2 994) (2 996) (2 999) (3 001) (3 004) (3 006) (3 008) (3 011) (3 013) (3 016) (3 018) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(67) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(788) (264) (274) (83) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   4 445  0  0  0  0  51  25  323  172  231  199  173  184  154  167  133  148  112  128  137  131  146  136  120  

CELKOM   (295 577) (264) (274) (83) (84) (33) (7 711) (7 399) (7 534) (7 461) (7 478) (7 490) (7 465) (7 480) (7 454) (7 473) (7 445) (7 468) (7 438) (7 416) (7 409) (7 381) (7 378) (7 382) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(437) 
                       

CELKOM   (296 015) 
                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55 423) 0  0  (21 712) (16 392) (17 318) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(145 980) 0  0  0  0  0  (3 591) (3 594) (3 597) (3 600) (3 603) (3 606) (3 609) (3 612) (3 615) (3 618) (3 621) (3 624) (3 627) (3 630) (3 633) (3 636) (3 639) (3 642) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(35 973) 0  0  0  0  0  (885) (886) (886) (887) (888) (889) (889) (890) (891) (892) (892) (893) (894) (894) (895) (896) (897) (897) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(247) 0  0  (182) (32) (32) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (39 651) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 075) (4 078) 0  0  (2 044) (1 558) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(437) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 333) 
                       

CELKOM   (296 045) 0  0  (21 895) (16 424) (17 351) (4 476) (4 480) (4 484) (4 487) (4 491) (4 495) (4 499) (4 502) (4 506) (4 510) (4 513) (8 592) (8 599) (4 524) (4 528) (6 576) (6 093) (4 539) 
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Začiatok obdobia     1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 1 Jan 37 1 Jul 37 1 Jan 38 1 Jul 38 1 Jan 39 1 Jul 39 1 Jan 40 1 Jul 40 1 Jan 41 1 Jul 41 

Koniec obdobia     31 Dec 
30 

30 Jun 
31 

31 Dec 
31 

30 Jun 
32 

31 Dec 
32 

30 Jun 
33 

31 Dec 
33 

30 Jun 
34 

31 Dec 
34 

30 Jun 
35 

31 Dec 
35 

30 Jun 
36 

31 Dec 
36 

30 Jun 
37 

31 Dec 
37 

30 Jun 
38 

31 Dec 
38 

30 Jun 
39 

31 Dec 
39 

30 Jun 
40 

31 Dec 
40 

30 Jun 
41 

31 Dec 
41 

Rok nominálne 
ceny 

  2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2039 2039 2040 2040 2041 2041 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,73% 
 

0,80  0,79  0,79  0,78  0,77  0,77  0,76  0,75  0,75  0,74  0,73  0,73  0,72  0,72  0,71  0,70  0,70  0,69  0,69  0,68  0,67  0,67  0,66  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby                                                   

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(225 927) (5 585) (5 614) (5 644) (5 675) (5 705) (5 736) (5 767) (5 798) (5 830) (5 862) (5 894) (5 926) (5 959) (5 993) (6 026) (6 060) (6 094) (6 128) (6 163) (6 198) (6 234) (6 269) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(154 126) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) (4 072) (4 111) (4 150) (4 189) (4 228) (4 268) (4 309) (4 349) (4 391) (4 432) (4 474) (4 516) (4 559) (4 602) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(818) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   5 413  158  132  145  96  120  68  94  92  93  170  131  108  120  58  89  55  72  35  53  55  54  131  0  

CELKOM   (375 543) (9 206) (9 298) (9 350) (9 466) (9 508) (9 629) (9 671) (9 743) (9 811) (9 805) (9 915) (10 010) (10 070) (10 205) (10 248) (10 357) (10 415) (10 528) (10 586) (10 662) (10 741) (10 743) 0  

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(185 967) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) (4 913) (4 960) (5 007) (5 054) (5 102) (5 150) (5 199) (5 248) (5 298) (5 348) (5 398) (5 449) (5 501) (5 553) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45 826) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) (1 257) (1 269) (1 281) (1 293) (1 305) (1 318) (1 330) (1 343) (1 356) (1 368) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 293) 0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  0  0  (43) (2 895) (2 226) 0  0  (6 013) (6 070) 0  0  (609) 0  

CELKOM   (342 661) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) (7 160) (6 182) (6 241) (6 300) (6 402) (9 315) (8 706) (6 541) (6 603) (12 678) (12 798) (6 792) (6 856) (7 530) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(178 182) (4 467) (4 452) (4 438) (4 423) (4 409) (4 395) (4 381) (4 367) (4 353) (4 340) (4 326) (4 313) (4 300) (4 286) (4 274) (4 261) (4 248) (4 236) (4 223) (4 211) (4 199) (4 187) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(120 986) (3 021) (3 023) (3 026) (3 028) (3 031) (3 033) (3 036) (3 038) (3 041) (3 043) (3 046) (3 048) (3 051) (3 053) (3 056) (3 058) (3 061) (3 063) (3 066) (3 068) (3 071) (3 073) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(67) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(788) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   4 445  127  104  114  75  93  52  71  69  69  126  96  79  86  42  63  39  50  24  37  37  37  88  0  

CELKOM   (295 577) (7 363) (7 373) (7 351) (7 378) (7 348) (7 378) (7 347) (7 338) (7 326) (7 259) (7 277) (7 284) (7 266) (7 300) (7 268) (7 282) (7 260) (7 276) (7 254) (7 243) (7 235) (7 174) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(437) 
                       

CELKOM   (296 
015) 

                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55 423) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(145 980) (3 645) (3 648) (3 651) (3 654) (3 657) (3 660) (3 663) (3 666) (3 669) (3 672) (3 675) (3 678) (3 681) (3 684) (3 687) (3 690) (3 693) (3 696) (3 699) (3 702) (3 705) (3 708) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(35 973) (898) (899) (900) (900) (901) (902) (903) (903) (904) (905) (906) (906) (907) (908) (909) (909) (910) (911) (912) (912) (913) (914) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(247) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (39 651) 0  (400) (400) 0  0  (4 115) (4 139) (5 667) (773) 0  0  0  (31) (2 071) (1 578) 0  0  (4 156) (4 159) 0  0  (407) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(437) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 333) 
                       

CELKOM   (296 
045) 

(4 543) (4 947) (4 951) (4 554) (4 558) (8 677) (8 704) (10 237) (5 346) (4 577) (4 580) (4 584) (4 619) (6 663) (6 174) (4 599) (4 603) (8 762) (8 770) (4 614) (4 618) (5 028) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 30  

  0,01% 
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Scenár 15 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 13 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 11 700 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 81,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 0,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 0,00% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,527% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM 1 291 

VfM v % 0,58% 

IRR 10,02% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 

Koniec obdobia     30 Jun 19 31 Dec 19 30 Jun 20 31 Dec 20 30 Jun 21 31 Dec 21 30 Jun 22 31 Dec 22 30 Jun 23 31 Dec 23 30 Jun 24 31 Dec 24 30 Jun 25 31 Dec 25 30 Jun 26 31 Dec 26 

Rok nominálne ceny   2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                   

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,98  0,97  0,96  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  

                   

Výpočet vrátane verejnej služby                                     

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

Platba za dostupnosť 
 

(168 512) 0  0  0  0  0  (6 079) (6 109) (6 139) (6 169) (6 200) (6 231) (6 262) (6 293) (6 325) (6 357) (6 390) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(93 476) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(52) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                   

Dane z príjmu SPV   4 565  0  0  0  0  95  47  477  262  337  300  253  276  223  250  188  219  

CELKOM   (258 295) (270) (285) (87) (88) 6  (9 221) (8 852) (9 127) (9 113) (9 212) (9 321) (9 361) (9 478) (9 515) (9 641) (9 676) 

                   

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                 

                   

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(112 787) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 793) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (33 402) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

CELKOM   (232 558) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

Platba za dostupnosť 
 

(144 184) 0  0  0  0  0  (5 721) (5 706) (5 691) (5 676) (5 661) (5 646) (5 632) (5 617) (5 603) (5 589) (5 575) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(79 836) 0  0  0  0  0  (3 001) (3 006) (3 012) (3 017) (3 023) (3 028) (3 034) (3 040) (3 045) (3 051) (3 056) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(44) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(794) (264) (277) (84) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                   

Dane z príjmu SPV   4 030  0  0  0  0  90  44  446  243  310  274  229  249  199  221  166  191  

CELKOM   (220 828) (264) (277) (84) (84) 5  (8 679) (8 268) (8 461) (8 384) (8 412) (8 447) (8 419) (8 459) (8 429) (8 476) (8 442) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                

CELKOM   (221 291) 
                

                   

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  (21 823) (16 492) (17 442) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(96 330) 0  0  0  0  0  (3 621) (3 627) (3 634) (3 641) (3 647) (3 654) (3 661) (3 667) (3 674) (3 681) (3 688) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(23 738) 0  0  0  0  0  (892) (894) (895) (897) (899) (900) (902) (904) (905) (907) (909) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  (183) (33) (33) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (27 208) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 839) 
                

CELKOM   (222 582) 0  0  (22 006) (16 525) (17 474) (4 513) (4 521) (4 529) (4 538) (4 546) (4 554) (4 563) (4 571) (4 580) (4 588) (4 596) 
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Začiatok obdobia     1 Jan 27 1 Jul 27 1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 

Koniec obdobia     30 Jun 27 31 Dec 27 30 Jun 28 31 Dec 28 30 Jun 29 31 Dec 29 30 Jun 30 31 Dec 30 30 Jun 31 31 Dec 31 30 Jun 32 31 Dec 32 30 Jun 33 31 Dec 33 30 Jun 34 31 Dec 34 

Rok nominálne ceny   2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

                   

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,87  0,86  0,85  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  0,80  0,80  0,79  0,78  0,78  0,77  

                   

Výpočet vrátane verejnej služby                                     

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

Platba za dostupnosť 
 

(168 512) (6 423) (6 456) (6 489) (6 523) (6 557) (6 591) (6 626) (6 661) (6 696) (6 732) (6 768) (6 804) (6 841) (6 878) (6 915) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(93 476) (3 536) (3 569) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(52) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                   

Dane z príjmu SPV   4 565  151  185  169  177  173  175  122  148  87  118  27  72  (26) 23  37  0  

CELKOM   (258 295) (9 810) (9 842) (9 925) (9 985) (10 058) (10 125) (10 248) (10 292) (10 424) (10 465) (10 628) (10 656) (10 828) (10 853) (10 915) 0  

                   

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                 

                   

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(112 787) (4 267) (4 307) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 793) (1 051) (1 061) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (33 402) (4 797) (4 842) 0  0  (2 491) (1 915) 0  0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) 0  

CELKOM   (232 558) (10 115) (10 211) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

Platba za dostupnosť 
 

(144 184) (5 561) (5 548) (5 535) (5 521) (5 508) (5 495) (5 482) (5 470) (5 457) (5 445) (5 433) (5 421) (5 409) (5 397) (5 385) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(79 836) (3 062) (3 068) (3 073) (3 079) (3 084) (3 090) (3 096) (3 101) (3 107) (3 113) (3 119) (3 124) (3 130) (3 136) (3 142) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(44) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(794) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                   

Dane z príjmu SPV   4 030  130  159  144  150  145  146  101  122  71  95  22  58  (21) 18  29  0  

CELKOM   (220 828) (8 495) (8 458) (8 465) (8 452) (8 449) (8 441) (8 479) (8 451) (8 495) (8 464) (8 531) (8 489) (8 561) (8 516) (8 500) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                

CELKOM   (221 291) 
                

                   

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(96 330) (3 694) (3 701) (3 708) (3 715) (3 722) (3 728) (3 735) (3 742) (3 749) (3 756) (3 763) (3 770) (3 777) (3 784) (3 791) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(23 738) (910) (912) (914) (915) (917) (919) (920) (922) (924) (926) (927) (929) (931) (932) (934) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (27 208) (4 154) (4 162) 0  0  (2 092) (1 596) 0  0  (411) (412) 0  0  (4 246) (4 275) (5 860) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 839) 
                

CELKOM   (222 582) (8 759) (8 775) (4 622) (4 630) (6 731) (6 243) (4 656) (4 664) (5 084) (5 093) (4 690) (4 699) (8 954) (8 991) (10 585) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 1 291  

  0,58% 
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Scenár 16 

 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 9 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 13 410 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 75,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 0,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 0,00% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,527% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 5,00%   

VfM 1 049 

VfM v % 0,62% 

IRR 10,04% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 

Koniec obdobia     30 Jun 
19 

31 Dec 
19 

30 Jun 
20 

31 Dec 
20 

30 Jun 
21 

31 Dec 
21 

30 Jun 
22 

31 Dec 
22 

30 Jun 
23 

31 Dec 
23 

30 Jun 
24 

31 Dec 
24 

30 Jun 
25 

31 Dec 
25 

30 Jun 
26 

31 Dec 
26 

30 Jun 
27 

31 Dec 
27 

30 Jun 
28 

31 Dec 
28 

30 Jun 
29 

31 Dec 
29 

30 Jun 
30 

31 Dec 
30 

Rok nominálne 
ceny 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 2030 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                           

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,98  0,97  0,96  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,87  0,86  0,85  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  

                           

Výpočet vrátane verejnej služby                                                     

                           

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                         

Celkové náklady verejného sektora 
                          

Platba za dostupnosť 
 

(130 911) 0  0  0  0  0  (6 967) (7 001) (7 036) (7 071) (7 106) (7 141) (7 177) (7 213) (7 250) (7 287) (7 324) (7 361) (7 399) (7 438) (7 476) (7 515) (7 555) (7 594) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(62 186) 0  0  0  0  0  (3 185) (3 216) (3 246) (3 277) (3 308) (3 339) (3 370) (3 402) (3 434) (3 467) (3 500) (3 533) (3 566) (3 600) (3 634) (3 668) (3 703) (3 738) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(34) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                           

Dane z príjmu SPV   4 111  0  0  0  0  119  59  551  305  376  341  269  305  224  264  172  218  116  167  119  143  108  125  131  0  

CELKOM   (189 
840) 

(270) (285) (87) (88) 30  (10 095) (9 668) (9 978) (9 973) (10 075) (10 213) (10 245) (10 394) (10 422) (10 583) (10 607) (10 780) (10 801) (10 920) (10 969) (11 078) (11 134) (11 203) 0  

                           

                           

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                         

                           

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(74 461) 0  0  0  0  0  (3 814) (3 850) (3 887) (3 923) (3 960) (3 998) (4 036) (4 074) (4 112) (4 151) (4 191) (4 230) (4 270) (4 311) (4 351) (4 392) (4 434) (4 476) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(18 506) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (14 045) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 0  0  (2 491) (1 915) 0  0  

CELKOM   (165 587) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 762) (4 807) (4 853) (4 898) (4 945) (4 992) (5 039) (5 086) (5 134) (5 183) (5 232) (10 079) (10 174) (5 382) (5 433) (7 975) (7 450) (5 588) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                         

Celkové náklady verejného sektora 
                          

Platba za dostupnosť 
 

(115 495) 0  0  0  0  0  (6 557) (6 540) (6 522) (6 505) (6 488) (6 471) (6 455) (6 438) (6 422) (6 406) (6 390) (6 374) (6 359) (6 343) (6 328) (6 313) (6 298) (6 284) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(54 815) 0  0  0  0  0  (2 998) (3 004) (3 009) (3 015) (3 020) (3 026) (3 031) (3 037) (3 042) (3 048) (3 054) (3 059) (3 065) (3 070) (3 076) (3 082) (3 087) (3 093) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(30) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(794) (264) (277) (84) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                           

Dane z príjmu SPV   3 685  0  0  0  0  113  56  515  283  346  311  244  274  200  234  151  190  100  143  102  121  90  104  109  0  

CELKOM   (167 449) (264) (277) (84) (84) 28  (9 501) (9 030) (9 250) (9 175) (9 199) (9 255) (9 214) (9 277) (9 232) (9 304) (9 255) (9 335) (9 282) (9 314) (9 285) (9 306) (9 283) (9 270) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                        

CELKOM   (167 
912) 

                        

                           

                           

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                         

Celkové náklady verejného sektora 
                          

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  (21 823) (16 492) (17 442) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(65 634) 0  0  0  0  0  (3 590) (3 596) (3 603) (3 610) (3 616) (3 623) (3 630) (3 636) (3 643) (3 650) (3 656) (3 663) (3 670) (3 676) (3 683) (3 690) (3 697) (3 703) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(16 313) 0  0  0  0  0  (892) (894) (895) (897) (899) (900) (902) (904) (905) (907) (909) (910) (912) (914) (915) (917) (919) (920) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  (183) (33) (33) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (12 004) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 154) (4 162) 0  0  (2 092) (1 596) 0  0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                        

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 542) 
                        

CELKOM   (168 
961) 

0  0  (22 006) (16 525) (17 474) (4 482) (4 490) (4 498) (4 507) (4 515) (4 523) (4 532) (4 540) (4 548) (4 557) (4 565) (8 727) (8 743) (4 590) (4 599) (6 699) (6 212) (4 624) 0  

                           

                           

Hodnota za peniaze (VfM)   1 049  
                        

    0,62% 
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Scenár 17 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 22 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 9 278 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 49,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 39,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 1,25% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,527% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM 27 

VfM v % 0,01% 

IRR 10,01% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 1 Jan 31 

Koniec obdobia     30 Jun 
19 

31 Dec 
19 

30 Jun 
20 

31 Dec 
20 

30 Jun 
21 

31 Dec 
21 

30 Jun 
22 

31 Dec 
22 

30 Jun 
23 

31 Dec 
23 

30 Jun 
24 

31 Dec 
24 

30 Jun 
25 

31 Dec 
25 

30 Jun 
26 

31 Dec 
26 

30 Jun 
27 

31 Dec 
27 

30 Jun 
28 

31 Dec 
28 

30 Jun 
29 

31 Dec 
29 

30 Jun 
30 

31 Dec 
30 

30 Jun 
31 

Rok nominálne 
ceny 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                            

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,98  0,97  0,96  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,87  0,86  0,85  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  

                            

Výpočet vrátane verejnej služby                                                       

                            

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                          

Celkové náklady verejného sektora 
                           

Platba za dostupnosť 
 

(237 737) 0  0  0  0  0  (4 820) (4 844) (4 868) (4 892) (4 916) (4 941) (4 966) (4 991) (5 016) (5 041) (5 067) (5 093) (5 119) (5 146) (5 173) (5 200) (5 227) (5 254) (5 282) (5 310) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(172 974) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) (3 536) (3 569) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) (3 777) (3 813) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(95) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu 
koncesnej zmluvy 

 
(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                            

Dane z príjmu SPV   5 459  0  0  0  0  63  32  301  166  219  192  169  181  155  168  138  153  120  136  152  144  154  149  138  144  121  

CELKOM   (406 166) (270) (285) (87) (88) (26) (7 979) (7 763) (7 952) (7 955) (8 036) (8 115) (8 160) (8 243) (8 288) (8 376) (8 419) (8 511) (8 554) (8 599) (8 668) (8 719) (8 786) (8 860) (8 917) (9 003) 

                            

                            

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                          

                            

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(208 708) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) (4 267) (4 307) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) (4 557) (4 600) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(51 430) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) (1 123) (1 134) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 908) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 0  0  (2 491) (1 915) 0  0  (504) 

CELKOM   (371 621) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) (10 115) (10 211) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) (5 680) (6 238) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                          

Celkové náklady verejného sektora 
                           

Platba za dostupnosť 
 

(189 752) 0  0  0  0  0  (4 537) (4 525) (4 513) (4 501) (4 489) (4 477) (4 466) (4 454) (4 443) (4 432) (4 421) (4 410) (4 399) (4 389) (4 378) (4 368) (4 358) (4 348) (4 337) (4 328) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(137 380) 0  0  0  0  0  (3 001) (3 006) (3 012) (3 017) (3 023) (3 028) (3 034) (3 040) (3 045) (3 051) (3 056) (3 062) (3 068) (3 073) (3 079) (3 084) (3 090) (3 096) (3 101) (3 107) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(76) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu 
koncesnej zmluvy 

 
(794) (264) (277) (84) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                            

Dane z príjmu SPV   4 510  0  0  0  0  60  30  281  154  201  176  153  163  138  149  121  133  104  117  130  122  130  124  114  118  99  

CELKOM   (323 491) (264) (277) (84) (84) (24) (7 510) (7 252) (7 372) (7 318) (7 338) (7 354) (7 339) (7 358) (7 341) (7 363) (7 346) (7 370) (7 351) (7 334) (7 337) (7 324) (7 325) (7 331) (7 323) (7 338) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                         

CELKOM   (323 955) 
                         

                            

                            

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                          

Celkové náklady verejného sektora 
                           

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  (21 823) (16 492) (17 442) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(165 761) 0  0  0  0  0  (3 621) (3 627) (3 634) (3 641) (3 647) (3 654) (3 661) (3 667) (3 674) (3 681) (3 688) (3 694) (3 701) (3 708) (3 715) (3 722) (3 728) (3 735) (3 742) (3 749) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(40 847) 0  0  0  0  0  (892) (894) (895) (897) (899) (900) (902) (904) (905) (907) (909) (910) (912) (914) (915) (917) (919) (920) (922) (924) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  (183) (33) (33) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (41 383) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 154) (4 162) 0  0  (2 092) (1 596) 0  0  (411) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                         

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19 523) 
                         

CELKOM   (323 982) 0  0  (22 006) (16 525) (17 474) (4 513) (4 521) (4 529) (4 538) (4 546) (4 554) (4 563) (4 571) (4 580) (4 588) (4 596) (8 759) (8 775) (4 622) (4 630) (6 731) (6 243) (4 656) (4 664) (5 084) 
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Začiatok obdobia     1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 1 Jan 37 1 Jul 37 1 Jan 38 1 Jul 38 1 Jan 39 1 Jul 39 1 Jan 40 1 Jul 40 1 Jan 41 1 Jul 41 1 Jan 42 1 Jul 42 1 Jan 43 1 Jul 43 

Koniec obdobia     31 Dec 31 30 Jun 
32 

31 Dec 
32 

30 Jun 
33 

31 Dec 
33 

30 Jun 
34 

31 Dec 
34 

30 Jun 
35 

31 Dec 
35 

30 Jun 
36 

31 Dec 
36 

30 Jun 
37 

31 Dec 
37 

30 Jun 
38 

31 Dec 
38 

30 Jun 
39 

31 Dec 
39 

30 Jun 
40 

31 Dec 
40 

30 Jun 
41 

31 Dec 41 30 Jun 
42 

31 Dec 
42 

30 Jun 
43 

31 Dec 
43 

Rok nominálne 
ceny 

  2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2039 2039 2040 2040 2041 2041 2042 2042 2043 2043 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

                            

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,81  0,80  0,80  0,79  0,78  0,78  0,77  0,77  0,76  0,76  0,75  0,74  0,74  0,73  0,73  0,72  0,72  0,71  0,71  0,70  0,70  0,69  0,68  0,68  0,67  

                            

Výpočet vrátane verejnej služby                                                       

                            

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE 
REALIZÁCIE PPP 

nominálne 
                          

Celkové náklady verejného 
sektora 

                           

Platba za dostupnosť 
 

(237 737) (5 338) (5 367) (5 396) (5 425) (5 454) (5 484) (5 514) (5 544) (5 574) (5 605) (5 636) (5 668) (5 699) (5 731) (5 763) (5 796) (5 829) (5 862) (5 896) (5 929) (5 963) (5 998) (6 033) (6 068) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných 
poisťovní 

 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(172 974) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) (4 072) (4 111) (4 150) (4 189) (4 228) (4 268) (4 309) (4 349) (4 391) (4 432) (4 474) (4 516) (4 559) (4 602) (4 646) (4 690) (4 734) (4 779) 0  

Ostatné prevádzkové náklady 
(OPEX) počas prevádzky 

 
(95) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo 
personálne náklady 

 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom 
obstarávaní a pri monitoringu 
koncesnej zmluvy 

 
(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                            

Dane z príjmu SPV   5 459  132  96  114  75  94  103  99  162  130  110  120  76  98  79  88  61  75  90  82  91  86  50  68  87  0  

CELKOM   (406 166) (9 057) (9 158) (9 205) (9 311) (9 358) (9 417) (9 489) (9 495) (9 596) (9 686) (9 747) (9 863) (9 912) (10 004) (10 068) (10 169) (10 231) (10 291) (10 375) (10 443) (10 525) (10 640) (10 701) (10 762) 0  

                            

                            

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE 
REALIZÁCIE PSC 

nominálne 
                          

                            

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(208 708) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) (4 913) (4 960) (5 007) (5 054) (5 102) (5 150) (5 199) (5 248) (5 298) (5 348) (5 398) (5 449) (5 501) (5 553) (5 605) (5 658) (5 712) (5 766) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(51 430) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) (1 257) (1 269) (1 281) (1 293) (1 305) (1 318) (1 330) (1 343) (1 356) (1 368) (1 381) (1 394) (1 408) (1 421) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 908) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  0  0  (43) (2 895) (2 226) 0  0  (6 013) (6 070) 0  0  (609) (614) 0  0  0  0  

CELKOM   (371 621) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) (7 160) (6 182) (6 241) (6 300) (6 402) (9 315) (8 706) (6 541) (6 603) (12 678) (12 798) (6 792) (6 856) (7 530) (7 601) (7 053) (7 119) (7 187) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE 
REALIZÁCIE PPP 

diskontované 
                          

Celkové náklady verejného 
sektora 

                           

Platba za dostupnosť 
 

(189 752) (4 318) (4 308) (4 299) (4 289) (4 280) (4 271) (4 261) (4 252) (4 244) (4 235) (4 226) (4 217) (4 209) (4 201) (4 192) (4 184) (4 176) (4 168) (4 161) (4 153) (4 145) (4 138) (4 130) (4 123) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných 
poisťovní 

 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(137 380) (3 113) (3 119) (3 124) (3 130) (3 136) (3 142) (3 147) (3 153) (3 159) (3 165) (3 170) (3 176) (3 182) (3 188) (3 194) (3 200) (3 206) (3 211) (3 217) (3 223) (3 229) (3 235) (3 241) (3 247) 0  

Ostatné prevádzkové náklady 
(OPEX) počas prevádzky 

 
(76) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo 
personálne náklady 

 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom 
obstarávaní a pri monitoringu 
koncesnej zmluvy 

 
(794) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                            

Dane z príjmu SPV   4 510  107  77  91  59  74  80  76  124  99  83  90  56  72  58  64  44  54  64  58  64  60  34  47  59  0  

CELKOM   (323 491) (7 325) (7 351) (7 333) (7 362) (7 343) (7 334) (7 334) (7 283) (7 305) (7 318) (7 308) (7 339) (7 321) (7 333) (7 324) (7 342) (7 330) (7 318) (7 322) (7 314) (7 316) (7 340) (7 326) (7 313) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho 
pod verejným sektorom 

 
(463) 

                         

CELKOM   (323 955) 
                         

                            

                            

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE 
REALIZÁCIE PSC 

diskontované 
                          

Celkové náklady verejného 
sektora 

                           

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(165 761) (3 756) (3 763) (3 770) (3 777) (3 784) (3 791) (3 797) (3 804) (3 811) (3 818) (3 825) (3 832) (3 839) (3 847) (3 854) (3 861) (3 868) (3 875) (3 882) (3 889) (3 896) (3 903) (3 911) (3 918) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(40 847) (926) (927) (929) (931) (932) (934) (936) (937) (939) (941) (943) (944) (946) (948) (950) (951) (953) (955) (957) (958) (960) (962) (964) (965) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (41 383) (412) 0  0  (4 246) (4 275) (5 860) (801) 0  0  0  (32) (2 155) (1 644) 0  0  (4 341) (4 349) 0  0  (426) (427) 0  0  0  0  

Hodnota rizika - zostávajúceho 
pod verejným sektorom 

 
(463) 

                         

Hodnota rizika - prevedeného na 
súkromný sektor 

 
(19 523) 

                         

CELKOM   (323 982) (5 093) (4 690) (4 699) (8 954) (8 991) (10 585) (5 534) (4 742) (4 751) (4 759) (4 800) (6 931) (6 429) (4 794) (4 803) (9 153) (9 170) (4 830) (4 839) (5 274) (5 283) (4 865) (4 874) (4 883) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 27  

  0,01% 
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Scenár 18 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 13 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 11 550 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 43,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 39,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 1,25% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,527% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 5,00%   

VfM 2 096 

VfM v % 0,94% 

IRR 10,07% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 

Koniec obdobia     30 Jun 19 31 Dec 19 30 Jun 20 31 Dec 20 30 Jun 21 31 Dec 21 30 Jun 22 31 Dec 22 30 Jun 23 31 Dec 23 30 Jun 24 31 Dec 24 30 Jun 25 31 Dec 25 30 Jun 26 31 Dec 26 

Rok nominálne ceny   2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                   

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,98  0,97  0,96  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  

                   

Výpočet vrátane verejnej služby                                     

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

Platba za dostupnosť 
 

(166 352) 0  0  0  0  0  (6 001) (6 030) (6 060) (6 090) (6 120) (6 151) (6 182) (6 213) (6 244) (6 276) (6 308) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(93 392) 0  0  0  0  0  (3 185) (3 216) (3 246) (3 277) (3 308) (3 339) (3 370) (3 402) (3 434) (3 467) (3 500) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(52) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                   

Dane z príjmu SPV   4 222  0  0  0  0  114  57  448  253  314  283  235  259  205  232  172  202  

CELKOM   (256 393) (270) (285) (87) (88) 25  (9 131) (8 799) (9 055) (9 054) (9 146) (9 257) (9 295) (9 412) (9 448) (9 573) (9 608) 

                   

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                 

                   

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(111 825) 0  0  0  0  0  (3 814) (3 850) (3 887) (3 923) (3 960) (3 998) (4 036) (4 074) (4 112) (4 151) (4 191) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 793) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (33 402) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

CELKOM   (231 595) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 762) (4 807) (4 853) (4 898) (4 945) (4 992) (5 039) (5 086) (5 134) (5 183) (5 232) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

Platba za dostupnosť 
 

(142 335) 0  0  0  0  0  (5 648) (5 633) (5 618) (5 603) (5 588) (5 574) (5 559) (5 545) (5 531) (5 517) (5 504) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(79 764) 0  0  0  0  0  (2 998) (3 004) (3 009) (3 015) (3 020) (3 026) (3 031) (3 037) (3 042) (3 048) (3 054) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(44) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(794) (264) (277) (84) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                   

Dane z príjmu SPV   3 735  0  0  0  0  109  54  419  234  289  259  213  233  183  206  151  176  

CELKOM   (219 202) (264) (277) (84) (84) 24  (8 594) (8 219) (8 394) (8 330) (8 351) (8 388) (8 359) (8 400) (8 370) (8 416) (8 383) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                

CELKOM   (219 665) 
                

                   

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  (21 823) (16 492) (17 442) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(95 508) 0  0  0  0  0  (3 590) (3 596) (3 603) (3 610) (3 616) (3 623) (3 630) (3 636) (3 643) (3 650) (3 656) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(23 738) 0  0  0  0  0  (892) (894) (895) (897) (899) (900) (902) (904) (905) (907) (909) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  (183) (33) (33) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (27 208) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 839) 
                

CELKOM   (221 760) 0  0  (22 006) (16 525) (17 474) (4 482) (4 490) (4 498) (4 507) (4 515) (4 523) (4 532) (4 540) (4 548) (4 557) (4 565) 
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Začiatok obdobia     1 Jan 27 1 Jul 27 1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 

Koniec obdobia     30 Jun 27 31 Dec 27 30 Jun 28 31 Dec 28 30 Jun 29 31 Dec 29 30 Jun 30 31 Dec 30 30 Jun 31 31 Dec 31 30 Jun 32 31 Dec 32 30 Jun 33 31 Dec 33 30 Jun 34 31 Dec 34 

Rok nominálne ceny   2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

                   

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,87  0,86  0,85  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  0,80  0,80  0,79  0,78  0,78  0,77  

                   

Výpočet vrátane verejnej služby                                     

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

Platba za dostupnosť 
 

(166 352) (6 340) (6 373) (6 406) (6 439) (6 473) (6 507) (6 541) (6 575) (6 610) (6 646) (6 681) (6 717) (6 753) (6 790) (6 827) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(93 392) (3 533) (3 566) (3 600) (3 634) (3 668) (3 703) (3 738) (3 773) (3 809) (3 845) (3 881) (3 918) (3 955) (3 993) (4 030) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(52) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                   

Dane z príjmu SPV   4 222  136  169  156  162  150  156  107  132  73  102  19  61  (29) 16  36  0  

CELKOM   (256 393) (9 739) (9 772) (9 852) (9 913) (9 993) (10 056) (10 174) (10 219) (10 349) (10 391) (10 545) (10 576) (10 739) (10 768) (10 823) 0  

                   

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                 

                   

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(111 825) (4 230) (4 270) (4 311) (4 351) (4 392) (4 434) (4 476) (4 518) (4 561) (4 604) (4 648) (4 691) (4 736) (4 781) (4 826) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 793) (1 051) (1 061) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (33 402) (4 797) (4 842) 0  0  (2 491) (1 915) 0  0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) 0  

CELKOM   (231 595) (10 079) (10 174) (5 382) (5 433) (7 975) (7 450) (5 588) (5 641) (6 199) (6 257) (5 803) (5 858) (11 284) (11 417) (13 550) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

Platba za dostupnosť 
 

(142 335) (5 490) (5 477) (5 464) (5 450) (5 438) (5 425) (5 412) (5 400) (5 387) (5 375) (5 363) (5 351) (5 339) (5 328) (5 316) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(79 764) (3 059) (3 065) (3 070) (3 076) (3 082) (3 087) (3 093) (3 099) (3 104) (3 110) (3 116) (3 121) (3 127) (3 133) (3 139) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(44) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(794) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                   

Dane z príjmu SPV   3 735  118  145  133  137  126  130  89  108  59  83  16  48  (23) 13  28  0  

CELKOM   (219 202) (8 433) (8 398) (8 403) (8 391) (8 395) (8 384) (8 418) (8 392) (8 434) (8 404) (8 465) (8 426) (8 491) (8 450) (8 429) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                

CELKOM   (219 665) 
                

                   

                   

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                 

Celkové náklady verejného sektora 
                  

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(95 508) (3 663) (3 670) (3 676) (3 683) (3 690) (3 697) (3 703) (3 710) (3 717) (3 724) (3 731) (3 738) (3 744) (3 751) (3 758) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(23 738) (910) (912) (914) (915) (917) (919) (920) (922) (924) (926) (927) (929) (931) (932) (934) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (27 208) (4 154) (4 162) 0  0  (2 092) (1 596) 0  0  (411) (412) 0  0  (4 246) (4 275) (5 860) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 839) 
                

CELKOM   (221 760) (8 727) (8 743) (4 590) (4 599) (6 699) (6 212) (4 624) (4 632) (5 052) (5 061) (4 658) (4 666) (8 921) (8 959) (10 552) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 2 096  

  0,94% 
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Scenár 19 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 15 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 11 080 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 83,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 0,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 0,00% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,527% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM -3 699 

VfM v % -1,53% 

IRR 10,24% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 

Koniec obdobia     30 Jun 19 31 Dec 19 30 Jun 20 31 Dec 20 30 Jun 21 31 Dec 21 30 Jun 22 31 Dec 22 30 Jun 23 31 Dec 23 30 Jun 24 31 Dec 24 30 Jun 25 31 Dec 25 30 Jun 26 31 Dec 26 30 Jun 27 31 Dec 27 

Rok nominálne ceny   2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                     

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,98  0,97  0,96  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,87  0,86  

                     

Výpočet vrátane verejnej služby                                         

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(186 138) 0  0  0  0  0  (5 757) (5 785) (5 813) (5 842) (5 871) (5 900) (5 930) (5 960) (5 990) (6 021) (6 051) (6 082) (6 114) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(109 997) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) (3 536) (3 569) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(61) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   5 068  0  0  0  0  66  33  428  230  309  269  234  252  210  231  182  206  151  179  

CELKOM   (291 948) (270) (285) (87) (88) (23) (8 914) (8 577) (8 834) (8 815) (8 914) (9 011) (9 054) (9 157) (9 199) (9 311) (9 350) (9 469) (9 506) 

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                   

                     

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(132 722) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) (4 267) (4 307) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(32 705) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (34 438) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 

CELKOM   (258 440) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) (10 115) (10 211) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(156 836) 0  0  0  0  0  (5 418) (5 403) (5 389) (5 375) (5 361) (5 347) (5 333) (5 320) (5 306) (5 293) (5 280) (5 267) (5 254) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(92 460) 0  0  0  0  0  (3 001) (3 006) (3 012) (3 017) (3 023) (3 028) (3 034) (3 040) (3 045) (3 051) (3 056) (3 062) (3 068) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(51) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(794) (264) (277) (84) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 386  0  0  0  0  62  31  400  214  284  246  212  226  187  204  160  180  131  153  

CELKOM   (245 754) (264) (277) (84) (84) (22) (8 389) (8 012) (8 189) (8 110) (8 139) (8 165) (8 143) (8 173) (8 149) (8 186) (8 158) (8 200) (8 170) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

CELKOM   (246 218) 
                  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  (21 823) (16 492) (17 442) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(111 561) 0  0  0  0  0  (3 621) (3 627) (3 634) (3 641) (3 647) (3 654) (3 661) (3 667) (3 674) (3 681) (3 688) (3 694) (3 701) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 491) 0  0  0  0  0  (892) (894) (895) (897) (899) (900) (902) (904) (905) (907) (909) (910) (912) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  (183) (33) (33) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (28 009) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 154) (4 162) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 989) 
                  

CELKOM   (242 518) 0  0  (22 006) (16 525) (17 474) (4 513) (4 521) (4 529) (4 538) (4 546) (4 554) (4 563) (4 571) (4 580) (4 588) (4 596) (8 759) (8 775) 
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Začiatok obdobia     1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 

Koniec obdobia     30 Jun 28 31 Dec 28 30 Jun 29 31 Dec 29 30 Jun 30 31 Dec 30 30 Jun 31 31 Dec 31 30 Jun 32 31 Dec 32 30 Jun 33 31 Dec 33 30 Jun 34 31 Dec 34 30 Jun 35 31 Dec 35 30 Jun 36 31 Dec 36 

Rok nominálne ceny   2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                     

Bežná diskontná sadzba 1,53% 
 

0,85  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  0,80  0,80  0,79  0,78  0,78  0,77  0,77  0,76  0,76  0,75  

                     

Výpočet vrátane verejnej služby                                         

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(186 138) (6 145) (6 177) (6 209) (6 242) (6 275) (6 308) (6 341) (6 375) (6 409) (6 444) (6 478) (6 513) (6 549) (6 585) (6 621) (6 657) (6 694) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(109 997) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) (4 072) (4 111) (4 150) (4 189) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(61) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   5 068  178  178  193  186  150  168  125  147  75  111  34  72  49  60  131  96  137  0  

CELKOM   (291 948) (9 572) (9 638) (9 690) (9 765) (9 868) (9 919) (10 031) (10 079) (10 221) (10 257) (10 406) (10 440) (10 536) (10 598) (10 602) (10 713) (10 748) 0  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                   

                     

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(132 722) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) (4 913) (4 960) (5 007) (5 054) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(32 705) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (34 438) 0  0  (2 491) (1 915) 0  0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  0  0  0  

CELKOM   (258 440) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) (7 160) (6 182) (6 241) (6 300) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

Platba za dostupnosť 
 

(156 836) (5 241) (5 229) (5 216) (5 204) (5 192) (5 180) (5 168) (5 156) (5 145) (5 133) (5 122) (5 111) (5 100) (5 089) (5 078) (5 068) (5 057) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(92 460) (3 073) (3 079) (3 084) (3 090) (3 096) (3 101) (3 107) (3 113) (3 119) (3 124) (3 130) (3 136) (3 142) (3 147) (3 153) (3 159) (3 165) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(51) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej zmluvy 
 

(794) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                     

Dane z príjmu SPV   4 386  152  151  162  155  124  138  102  119  60  88  27  57  38  47  101  73  104  0  

CELKOM   (245 754) (8 164) (8 158) (8 140) (8 141) (8 165) (8 145) (8 175) (8 152) (8 205) (8 171) (8 227) (8 192) (8 205) (8 191) (8 132) (8 155) (8 120) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

CELKOM   (246 218) 
                  

                     

                     

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                   

Celkové náklady verejného sektora 
                    

CAPEX 
 

(55 756) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(111 561) (3 708) (3 715) (3 722) (3 728) (3 735) (3 742) (3 749) (3 756) (3 763) (3 770) (3 777) (3 784) (3 791) (3 797) (3 804) (3 811) (3 818) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(27 491) (914) (915) (917) (919) (920) (922) (924) (926) (927) (929) (931) (932) (934) (936) (937) (939) (941) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (28 009) 0  0  (2 092) (1 596) 0  0  (411) (412) 0  0  (4 246) (4 275) (5 860) (801) 0  0  0  0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(463) 
                  

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(18 989) 
                  

CELKOM   (242 518) (4 622) (4 630) (6 731) (6 243) (4 656) (4 664) (5 084) (5 093) (4 690) (4 699) (8 954) (8 991) (10 585) (5 534) (4 742) (4 751) (4 759) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) (3 699) 

  -1,53% 
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Scenár 20 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 20 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 10 110 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 86,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 0,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 0,00% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,733% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM -4 322 

VfM v % -1,46% 

IRR 10,04% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 

Koniec obdobia     30 Jun 
19 

31 Dec 
19 

30 Jun 
20 

31 Dec 
20 

30 Jun 
21 

31 Dec 
21 

30 Jun 
22 

31 Dec 
22 

30 Jun 
23 

31 Dec 
23 

30 Jun 
24 

31 Dec 
24 

30 Jun 
25 

31 Dec 
25 

30 Jun 
26 

31 Dec 
26 

30 Jun 
27 

31 Dec 
27 

30 Jun 
28 

31 Dec 
28 

30 Jun 
29 

31 Dec 
29 

30 Jun 
30 

Rok nominálne 
ceny 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,73% 
 

0,97  0,97  0,96  0,95  0,94  0,93  0,93  0,92  0,91  0,90  0,89  0,89  0,88  0,87  0,86  0,86  0,85  0,84  0,83  0,83  0,82  0,81  0,81  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby                                                   

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(232 836) 0  0  0  0  0  (5 253) (5 278) (5 304) (5 331) (5 357) (5 384) (5 411) (5 438) (5 466) (5 493) (5 522) (5 550) (5 578) (5 607) (5 636) (5 666) (5 695) (5 725) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(154 126) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) (3 536) (3 569) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   5 675  0  0  0  0  52  26  362  194  263  229  201  215  183  199  162  180  139  160  171  165  187  176  157  

CELKOM   (382 192) (270) (285) (87) (88) (37) (8 416) (8 137) (8 361) (8 349) (8 441) (8 526) (8 571) (8 662) (8 706) (8 804) (8 846) (8 949) (8 990) (9 041) (9 110) (9 153) (9 228) (9 312) 

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(185 967) 0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) (4 267) (4 307) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45 826) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 293) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 0  0  (2 491) (1 915) 0  

CELKOM   (342 661) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) (10 115) (10 211) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(183 630) 0  0  0  0  0  (4 904) (4 886) (4 868) (4 850) (4 832) (4 815) (4 798) (4 781) (4 764) (4 747) (4 730) (4 714) (4 698) (4 682) (4 666) (4 650) (4 634) (4 619) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(120 986) 0  0  0  0  0  (2 977) (2 979) (2 981) (2 984) (2 986) (2 989) (2 991) (2 994) (2 996) (2 999) (3 001) (3 004) (3 006) (3 008) (3 011) (3 013) (3 016) (3 018) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(67) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(790) (264) (276) (83) (84) (84) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   4 656  0  0  0  0  49  24  335  178  240  206  180  191  161  174  140  155  118  134  143  137  153  143  126  

CELKOM   (300 817) (264) (276) (83) (84) (34) (7 857) (7 532) (7 673) (7 596) (7 614) (7 625) (7 600) (7 615) (7 588) (7 608) (7 579) (7 601) (7 571) (7 549) (7 541) (7 512) (7 509) (7 513) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

CELKOM   (301 
277) 

                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55 423) 0  0  (21 712) (16 392) (17 318) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(145 980) 0  0  0  0  0  (3 591) (3 594) (3 597) (3 600) (3 603) (3 606) (3 609) (3 612) (3 615) (3 618) (3 621) (3 624) (3 627) (3 630) (3 633) (3 636) (3 639) (3 642) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(35 973) 0  0  0  0  0  (885) (886) (886) (887) (888) (889) (889) (890) (891) (892) (892) (893) (894) (894) (895) (896) (897) (897) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(247) 0  0  (182) (32) (32) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (39 651) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 075) (4 078) 0  0  (2 044) (1 558) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19 221) 
                       

CELKOM   (296 
956) 

0  0  (21 895) (16 424) (17 351) (4 476) (4 480) (4 484) (4 487) (4 491) (4 495) (4 499) (4 502) (4 506) (4 510) (4 513) (8 592) (8 599) (4 524) (4 528) (6 576) (6 093) (4 539) 
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Začiatok obdobia     1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 1 Jan 37 1 Jul 37 1 Jan 38 1 Jul 38 1 Jan 39 1 Jul 39 1 Jan 40 1 Jul 40 1 Jan 41 1 Jul 41 

Koniec obdobia     31 Dec 
30 

30 Jun 
31 

31 Dec 
31 

30 Jun 
32 

31 Dec 
32 

30 Jun 
33 

31 Dec 
33 

30 Jun 
34 

31 Dec 
34 

30 Jun 
35 

31 Dec 
35 

30 Jun 
36 

31 Dec 
36 

30 Jun 
37 

31 Dec 
37 

30 Jun 
38 

31 Dec 
38 

30 Jun 
39 

31 Dec 
39 

30 Jun 
40 

31 Dec 
40 

30 Jun 
41 

31 Dec 
41 

Rok nominálne 
ceny 

  2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2039 2039 2040 2040 2041 2041 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,73% 
 

0,80  0,79  0,79  0,78  0,77  0,77  0,76  0,75  0,75  0,74  0,73  0,73  0,72  0,72  0,71  0,70  0,70  0,69  0,69  0,68  0,67  0,67  0,66  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby                                                   

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(232 836) (5 756) (5 786) (5 817) (5 848) (5 879) (5 911) (5 943) (5 975) (6 008) (6 041) (6 074) (6 108) (6 142) (6 176) (6 210) (6 245) (6 280) (6 316) (6 352) (6 388) (6 424) (6 461) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(154 126) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) (4 072) (4 111) (4 150) (4 189) (4 228) (4 268) (4 309) (4 349) (4 391) (4 432) (4 474) (4 516) (4 559) (4 602) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   5 675  166  139  153  103  128  74  101  97  99  177  138  114  126  63  94  59  77  38  57  57  57  138  0  

CELKOM   (382 192) (9 368) (9 462) (9 515) (9 632) (9 676) (9 798) (9 841) (9 915) (9 984) (9 977) (10 088) (10 185) (10 246) (10 383) (10 427) (10 538) (10 597) (10 712) (10 771) (10 849) (10 928) (10 927) 0  

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(185 967) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) (4 913) (4 960) (5 007) (5 054) (5 102) (5 150) (5 199) (5 248) (5 298) (5 348) (5 398) (5 449) (5 501) (5 553) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45 826) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) (1 234) (1 245) (1 257) (1 269) (1 281) (1 293) (1 305) (1 318) (1 330) (1 343) (1 356) (1 368) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52 293) 0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  0  0  (43) (2 895) (2 226) 0  0  (6 013) (6 070) 0  0  (609) 0  

CELKOM   (342 661) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) (7 160) (6 182) (6 241) (6 300) (6 402) (9 315) (8 706) (6 541) (6 603) (12 678) (12 798) (6 792) (6 856) (7 530) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(183 630) (4 604) (4 588) (4 573) (4 558) (4 544) (4 529) (4 515) (4 500) (4 486) (4 472) (4 458) (4 445) (4 431) (4 418) (4 404) (4 391) (4 378) (4 365) (4 352) (4 340) (4 327) (4 315) 0  

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(120 986) (3 021) (3 023) (3 026) (3 028) (3 031) (3 033) (3 036) (3 038) (3 041) (3 043) (3 046) (3 048) (3 051) (3 053) (3 056) (3 058) (3 061) (3 063) (3 066) (3 068) (3 071) (3 073) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(67) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(790) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   4 656  133  110  120  80  99  56  77  73  74  131  101  83  91  45  67  41  53  26  39  39  39  92  0  

CELKOM   (300 817) (7 493) (7 503) (7 481) (7 508) (7 477) (7 508) (7 476) (7 467) (7 455) (7 386) (7 405) (7 412) (7 393) (7 427) (7 395) (7 410) (7 387) (7 404) (7 380) (7 371) (7 361) (7 297) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

CELKOM   (301 
277) 

                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55 423) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(145 980) (3 645) (3 648) (3 651) (3 654) (3 657) (3 660) (3 663) (3 666) (3 669) (3 672) (3 675) (3 678) (3 681) (3 684) (3 687) (3 690) (3 693) (3 696) (3 699) (3 702) (3 705) (3 708) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(35 973) (898) (899) (900) (900) (901) (902) (903) (903) (904) (905) (906) (906) (907) (908) (909) (909) (910) (911) (912) (912) (913) (914) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(247) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (39 651) 0  (400) (400) 0  0  (4 115) (4 139) (5 667) (773) 0  0  0  (31) (2 071) (1 578) 0  0  (4 156) (4 159) 0  0  (407) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(460) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19 221) 
                       

CELKOM   (296 
956) 

(4 543) (4 947) (4 951) (4 554) (4 558) (8 677) (8 704) (10 237) (5 346) (4 577) (4 580) (4 584) (4 619) (6 663) (6 174) (4 599) (4 603) (8 762) (8 770) (4 614) (4 618) (5 028) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) (4 322) 

  -1,46% 
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Scenár 21 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 30 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 9 170 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 0 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 0,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého kapitálu 80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 90,00% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 0,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 0,00% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,854% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00% 
  

VfM -8 066 

VfM v % -1,99% 

IRR 10,35% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 

Koniec obdobia     30 Jun 
19 

31 Dec 
19 

30 Jun 
20 

31 Dec 
20 

30 Jun 
21 

31 Dec 
21 

30 Jun 
22 

31 Dec 
22 

30 Jun 
23 

31 Dec 
23 

30 Jun 
24 

31 Dec 
24 

30 Jun 
25 

31 Dec 
25 

30 Jun 
26 

31 Dec 
26 

30 Jun 
27 

31 Dec 
27 

30 Jun 
28 

31 Dec 
28 

30 Jun 
29 

31 Dec 
29 

30 Jun 
30 

31 Dec 
30 

30 Jun 
31 

31 Dec 
31 

30 Jun 
32 

31 Dec 
32 

30 Jun 
33 

31 Dec 
33 

30 Jun 
34 

31 Dec 
34 

30 Jun 
35 

Rok nominálne 
ceny 

  2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

                                    

Bežná diskontná sadzba 1,85% 
 

0,97  0,96  0,96  0,95  0,94  0,93  0,92  0,91  0,90  0,90  0,89  0,88  0,87  0,86  0,86  0,85  0,84  0,83  0,82  0,82  0,81  0,80  0,79  0,79  0,78  0,77  0,77  0,76  0,75  0,75  0,74  0,73  0,73  

                                    

Výpočet vrátane verejnej služby                                                                       

                                    

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                                  

Celkové náklady verejného sektora 
                                   

Platba za dostupnosť 
 

(335 921) 0  0  0  0  0  (4 764) (4 788) (4 811) (4 835) (4 859) (4 883) (4 908) (4 933) (4 958) (4 983) (5 008) (5 034) (5 060) (5 086) (5 112) (5 139) (5 166) (5 193) (5 221) (5 248) (5 276) (5 304) (5 333) (5 362) (5 391) (5 420) (5 449) (5 479) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(255 877) 0  0  0  0  0  (3 188) (3 218) (3 249) (3 280) (3 311) (3 342) (3 374) (3 405) (3 438) (3 470) (3 503) (3 536) (3 569) (3 603) (3 637) (3 672) (3 706) (3 741) (3 777) (3 813) (3 849) (3 885) (3 922) (3 959) (3 996) (4 034) (4 072) (4 111) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(141) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu 
koncesnej zmluvy 

 
(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                                    

Dane z príjmu SPV   6 371  0  0  0  0  24  12  270  141  198  169  149  159  135  147  118  133  101  117  137  127  151  139  131  135  118  126  91  109  71  90  102  96  180  

CELKOM   (586 
388) 

(270) (285) (87) (88) (65) (7 942) (7 738) (7 921) (7 919) (8 002) (8 078) (8 124) (8 205) (8 250) (8 336) (8 380) (8 471) (8 514) (8 554) (8 625) (8 661) (8 735) (8 806) (8 864) (8 945) (9 000) (9 100) (9 148) (9 251) (9 299) (9 354) (9 428) (9 413) 

                                    

                                    

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                                  

                                    

CAPEX 
 

(58 316) 0  0  (22 665) (17 259) (18 392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(308 
738) 

0  0  0  0  0  (3 847) (3 883) (3 920) (3 957) (3 995) (4 032) (4 070) (4 109) (4 148) (4 187) (4 227) (4 267) (4 307) (4 348) (4 389) (4 430) (4 472) (4 514) (4 557) (4 600) (4 644) (4 688) (4 732) (4 777) (4 822) (4 867) (4 913) (4 960) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(76 079) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1 003) (1 013) (1 022) (1 032) (1 042) (1 051) (1 061) (1 071) (1 081) (1 092) (1 102) (1 112) (1 123) (1 134) (1 144) (1 155) (1 166) (1 177) (1 188) (1 199) (1 211) (1 222) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (88 721) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 797) (4 842) 0  0  (2 491) (1 915) 0  0  (504) (509) 0  0  (5 371) (5 449) (7 525) (1 036) 0  

CELKOM   (532 114) 0  0  (22 856) (17 293) (18 426) (4 795) (4 840) (4 886) (4 932) (4 979) (5 026) (5 073) (5 121) (5 170) (5 219) (5 268) (10 115) (10 211) (5 419) (5 470) (8 012) (7 489) (5 627) (5 680) (6 238) (6 297) (5 843) (5 898) (11 324) (11 459) (13 592) (7 160) (6 182) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                                  

Celkové náklady verejného sektora 
                                   

Platba za dostupnosť 
 

(237 
428) 

0  0  0  0  0  (4 427) (4 408) (4 389) (4 370) (4 352) (4 334) (4 316) (4 298) (4 280) (4 262) (4 245) (4 228) (4 211) (4 194) (4 177) (4 160) (4 144) (4 128) (4 111) (4 095) (4 080) (4 064) (4 048) (4 033) (4 018) (4 003) (3 988) (3 973) 

Kapitálový transfer 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(178 934) 0  0  0  0  0  (2 962) (2 963) (2 964) (2 964) (2 965) (2 966) (2 966) (2 967) (2 968) (2 968) (2 969) (2 970) (2 970) (2 971) (2 972) (2 972) (2 973) (2 974) (2 974) (2 975) (2 976) (2 976) (2 977) (2 978) (2 979) (2 979) (2 980) (2 981) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(99) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu 
koncesnej zmluvy 

 
(788) (263) (275) (83) (83) (83) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                                    

Dane z príjmu SPV   4 794  0  0  0  0  22  11  248  129  179  152  132  140  118  127  101  112  85  97  113  104  123  112  104  106  92  98  70  83  53  67  75  70  130  

CELKOM   (412 455) (263) (275) (83) (83) (61) (7 380) (7 124) (7 226) (7 158) (7 167) (7 169) (7 144) (7 149) (7 122) (7 131) (7 103) (7 114) (7 085) (7 054) (7 047) (7 012) (7 007) (6 999) (6 981) (6 980) (6 959) (6 972) (6 945) (6 959) (6 931) (6 908) (6 899) (6 825) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(459) 
                                 

CELKOM   (412 
914) 

                                 

                                    

                                    

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                                  

Celkové náklady verejného sektora 
                                   

CAPEX 
 

(55 228) 0  0  (21 648) (16 334) (17 247) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(215 900) 0  0  0  0  0  (3 574) (3 575) (3 576) (3 577) (3 578) (3 578) (3 579) (3 580) (3 581) (3 582) (3 582) (3 583) (3 584) (3 585) (3 586) (3 587) (3 587) (3 588) (3 589) (3 590) (3 591) (3 591) (3 592) (3 593) (3 594) (3 595) (3 595) (3 596) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(53 202) 0  0  0  0  0  (881) (881) (881) (881) (882) (882) (882) (882) (882) (883) (883) (883) (883) (883) (884) (884) (884) (884) (884) (885) (885) (885) (885) (885) (886) (886) (886) (886) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(246) 0  0  (182) (32) (32) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (59 965) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 029) (4 030) 0  0  (2 016) (1 536) 0  0  (394) (394) 0  0  (4 040) (4 061) (5 557) (758) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(459) 
                                 

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19 848) 
                                 

CELKOM   (404 
847) 

0  0  (21 830) (16 366) (17 279) (4 455) (4 456) (4 457) (4 458) (4 459) (4 460) (4 461) (4 462) (4 463) (4 464) (4 465) (8 495) (8 497) (4 468) (4 469) (6 487) (6 007) (4 472) (4 473) (4 868) (4 869) (4 476) (4 477) (8 518) (8 540) (10 038) (5 239) (4 482) 
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Začiatok 
obdobia   

1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 1 Jan 37 1 Jul 37 1 Jan 38 1 Jul 38 1 Jan 39 1 Jul 39 1 Jan 40 1 Jul 40 1 Jan 41 1 Jul 41 1 Jan 42 1 Jul 42 1 Jan 43 1 Jul 43 1 Jan 44 1 Jul 44 1 Jan 45 1 Jul 45 1 Jan 46 1 Jul 46 1 Jan 47 1 Jul 47 1 Jan 48 1 Jul 48 1 Jan 49 1 Jul 49 1 Jan 50 1 Jul 50 1 Jan 51 1 Jul 51 

Koniec obdobia   

31 Dec 
35 

30 Jun 36 31 Dec 36 30 Jun 37 31 Dec 37 30 Jun 38 31 Dec 38 30 Jun 39 31 Dec 39 30 Jun 40 31 Dec 40 30 Jun 41 31 Dec 41 30 Jun 42 31 Dec 42 30 Jun 43 31 Dec 43 30 Jun 44 31 Dec 44 30 Jun 45 31 Dec 45 30 Jun 46 31 Dec 46 30 Jun 47 31 Dec 47 30 Jun 48 31 Dec 48 30 Jun 49 31 Dec 49 30 Jun 50 31 Dec 50 30 Jun 51 31 Dec 51 

Rok 
nomináln

e ceny 

2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2039 2039 2040 2040 2041 2041 2042 2042 2043 2043 2044 2044 2045 2045 2046 2046 2047 2047 2048 2048 2049 2049 2050 2050 2051 2051 

Číslo obdobia tis. EUR 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

  

                                 

Bežná diskontná 
sadzba 1,85% 

0,72  0,71  0,71  0,70  0,69  0,69  0,68  0,67  0,67  0,66  0,66  0,65  0,64  0,64  0,63  0,63  0,62  0,61  0,61  0,60  0,60  0,59  0,59  0,58  0,58  0,57  0,57  0,56  0,56  0,55  0,55  0,54  0,54  

  

                                 

Výpočet vrátane 
verejnej služby   

                                                                  

  

                                 

VEREJNÝ 
SEKTOR V 
PRÍPADE 
REALIZÁCIE 
PPP nominálne 

                                 

Celkové 
náklady 
verejného 
sektora  

                                 

Platba za 
dostupnosť  

(5 509) (5 540) (5 571) (5 602) (5 633) (5 664) (5 696) (5 728) (5 761) (5 794) (5 827) (5 860) (5 894) (5 928) (5 962) (5 997) (6 032) (6 068) (6 103) (6 139) (6 176) (6 212) (6 249) (6 287) (6 325) (6 363) (6 401) (6 440) (6 479) (6 519) (6 559) (6 599) 0  

Kapitálový 
transfer  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od 
zdravotných 

poisťovní  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne 
náklady  

(4 150) (4 189) (4 228) (4 268) (4 309) (4 349) (4 391) (4 432) (4 474) (4 516) (4 559) (4 602) (4 646) (4 690) (4 734) (4 779) (4 824) (4 869) (4 915) (4 962) (5 009) (5 056) (5 104) (5 152) (5 201) (5 250) (5 300) (5 350) (5 401) (5 452) (5 503) (5 555) 0  

Ostatné 
prevádzkové 

náklady (OPEX) 
počas prevádzky  

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 0  

Detenčný ústav - 
OPEX mimo 

personálne 
náklady  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri 
verejnom 

obstarávaní a pri 
monitoringu 

koncesnej zmluvy  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného 
cyklu (LCC)  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  

                                 

Dane z príjmu SPV   

138  129  133  94  114  104  109  99  104  143  124  134  129  91  110  67  89  38  63  43  53  157  105  77  91  38  64  8  36  (25) 5  32  0  

CELKOM   

(9 523) (9 602) (9 668) (9 779) (9 830) (9 912) (9 981) (10 064) (10 133) (10 169) (10 265) (10 331) (10 413) (10 529) (10 589) (10 711) (10 770) (10 902) (10 958) (11 061) (11 134) (11 115) (11 251) (11 365) (11 438) (11 578) (11 639) (11 785) (11 847) (11 999) (12 060) (12 126) 0  

  

                                 

  

                                 

VEREJNÝ 
SEKTOR V 
PRÍPADE 
REALIZÁCIE 
PSC nominálne 

                                 

  

                                 

CAPEX  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - 
personálne 

náklady  

(5 007) (5 054) (5 102) (5 150) (5 199) (5 248) (5 298) (5 348) (5 398) (5 449) (5 501) (5 553) (5 605) (5 658) (5 712) (5 766) (5 820) (5 875) (5 931) (5 987) (6 044) (6 101) (6 158) (6 217) (6 275) (6 335) (6 395) (6 455) (6 516) (6 578) (6 640) (6 703) 0  

OPEX - správa 
nehnuteľností  

(1 234) (1 245) (1 257) (1 269) (1 281) (1 293) (1 305) (1 318) (1 330) (1 343) (1 356) (1 368) (1 381) (1 394) (1 408) (1 421) (1 434) (1 448) (1 462) (1 475) (1 489) (1 503) (1 518) (1 532) (1 546) (1 561) (1 576) (1 591) (1 606) (1 621) (1 636) (1 652) 0  
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Prevádzkové 
náklady PSC  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného 
cyklu (LCC)   

0  0  (43) (2 895) (2 226) 0  0  (6 013) (6 070) 0  0  (609) (614) 0  0  0  0  0  (9 208) (10 097) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (8 194) (8 315) 0  

CELKOM   

(6 241) (6 300) (6 402) (9 315) (8 706) (6 541) (6 603) (12 678) (12 798) (6 792) (6 856) (7 530) (7 601) (7 053) (7 119) (7 187) (7 255) (7 323) (16 600) (17 560) (7 533) (7 604) (7 676) (7 749) (7 822) (7 896) (7 970) (8 046) (8 122) (8 199) (16 470) (16 669) 0  

  

                                 

  

                                 

VEREJNÝ 
SEKTOR V 
PRÍPADE 
REALIZÁCIE 
PPP 

diskontovan
é 

                                 

Celkové 
náklady 
verejného 
sektora  

                                 

Platba za 
dostupnosť  

(3 958) (3 944) (3 929) (3 915) (3 901) (3 887) (3 873) (3 859) (3 846) (3 832) (3 819) (3 806) (3 793) (3 780) (3 767) (3 754) (3 741) (3 729) (3 717) (3 704) (3 692) (3 680) (3 668) (3 657) (3 645) (3 633) (3 622) (3 611) (3 599) (3 588) (3 577) (3 566) 0  

Kapitálový 
transfer  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od 
zdravotných 

poisťovní  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne 
náklady  

(2 981) (2 982) (2 983) (2 983) (2 984) (2 985) (2 985) (2 986) (2 987) (2 987) (2 988) (2 989) (2 989) (2 990) (2 991) (2 991) (2 992) (2 993) (2 993) (2 994) (2 995) (2 995) (2 996) (2 997) (2 997) (2 998) (2 999) (2 999) (3 000) (3 001) (3 001) (3 002) 0  

Ostatné 
prevádzkové 

náklady (OPEX) 
počas prevádzky  

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - 
OPEX mimo 

personálne 
náklady  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri 
verejnom 

obstarávaní a pri 
monitoringu 

koncesnej zmluvy  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného 
cyklu (LCC)  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  

                                 

Dane z príjmu SPV   

99  92  94  65  79  71  74  67  69  95  81  87  83  58  70  42  55  23  38  26  32  93  62  45  52  22  36  4  20  (14) 3  17  0  

CELKOM   

(6 842) (6 835) (6 819) (6 834) (6 808) (6 802) (6 786) (6 780) (6 765) (6 726) (6 727) (6 709) (6 701) (6 713) (6 690) (6 705) (6 680) (6 700) (6 673) (6 674) (6 657) (6 584) (6 605) (6 610) (6 592) (6 611) (6 586) (6 607) (6 581) (6 605) (6 577) (6 553) 0  

Hodnota rizika - 
zostávajúceho pod 

verejným 
sektorom  

                                 

CELKOM   

                                 

  

                                 

  

                                 

VEREJNÝ 
SEKTOR V 
PRÍPADE 
REALIZÁCIE 
PSC 

diskontovan
é 

                                 

Celkové 
náklady 
verejného 
sektora  

                                 

CAPEX  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - 
personálne 

náklady  

(3 597) (3 598) (3 599) (3 600) (3 600) (3 601) (3 602) (3 603) (3 604) (3 604) (3 605) (3 606) (3 607) (3 608) (3 608) (3 609) (3 610) (3 611) (3 612) (3 613) (3 613) (3 614) (3 615) (3 616) (3 617) (3 617) (3 618) (3 619) (3 620) (3 621) (3 622) (3 622) 0  

OPEX - správa 
nehnuteľností  

(886) (887) (887) (887) (887) (887) (888) (888) (888) (888) (888) (889) (889) (889) (889) (889) (890) (890) (890) (890) (890) (891) (891) (891) (891) (891) (892) (892) (892) (892) (892) (893) 0  

Prevádzkové 
náklady PSC  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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Náklady životného 
cyklu (LCC)   

0  0  (30) (2 024) (1 541) 0  0  (4 051) (4 052) 0  0  (395) (395) 0  0  0  0  0  (5 607) (6 093) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4 469) (4 493) 0  

Hodnota rizika - 
zostávajúceho pod 

verejným 
sektorom  

                                 

Hodnota rizika - 
prevedeného na 
súkromný sektor  

                                 

CELKOM   

(4 483) (4 484) (4 516) (6 510) (6 029) (4 489) (4 490) (8 541) (8 543) (4 493) (4 494) (4 890) (4 891) (4 497) (4 498) (4 499) (4 500) (4 501) (10 109) (10 595) (4 504) (4 505) (4 506) (4 507) (4 508) (4 509) (4 510) (4 511) (4 512) (4 513) (8 983) (9 008) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) (8 066) 

  -1,99% 
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Scenár 22 

Dĺžka koncesného obdobia v rokoch 20 

Platba za dostupnosť (AVP), p.a. v tis. EUR 8 520 

Použitie transferu (1=Áno, 0=Nie) 1 

Veľkosť transferu ako % CAPEX 39,00% 

Úver poskytnutý od závislých osôb a Základný kapitál - profil čerpania pro-rata 

Percentuálna časť pôžičky od spriaznených osôb z celkového vloženého 
kapitálu 

80,00% 

Komerčná dlhová tranža - % z požiadaviek na financovanie 85,80% 

CEB tranže - % z požiadaviek na financovanie 0,00% 

Minimálny tail na dlhoch 1,5 

Cielené DSCR 1,20 

Marža komerčného dlhu vo fáze výstavby 1,50% 

Marža komerčného dlhu vo fáze prevádzky 1,50% 

All-in sadzba na CEB tranži 0,00% 

Kupónová sadzba pôžičky od spriaznených osôb (p.a.) 9,00% 

Diskontná miera pre komparátor verejného sektora 1,43% 

Percento pôvodného CAPEX 100,00% 

Value engineering - CAPEX 5,00% 

Value engineering - OPEX a LCC 10,00%   

VfM 1 484 

VfM v % 0,48% 

IRR 10,04% 
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Začiatok obdobia     1 Jan 19 1 Jul 19 1 Jan 20 1 Jul 20 1 Jan 21 1 Jul 21 1 Jan 22 1 Jul 22 1 Jan 23 1 Jul 23 1 Jan 24 1 Jul 24 1 Jan 25 1 Jul 25 1 Jan 26 1 Jul 26 1 Jan 27 1 Jul 27 1 Jan 28 1 Jul 28 1 Jan 29 1 Jul 29 1 Jan 30 

Koniec obdobia     30 Jun 
19 

31 Dec 
19 

30 Jun 
20 

31 Dec 
20 

30 Jun 
21 

31 Dec 
21 

30 Jun 
22 

31 Dec 
22 

30 Jun 
23 

31 Dec 
23 

30 Jun 
24 

31 Dec 
24 

30 Jun 
25 

31 Dec 
25 

30 Jun 
26 

31 Dec 
26 

30 Jun 
27 

31 Dec 
27 

30 Jun 
28 

31 Dec 
28 

30 Jun 
29 

31 Dec 
29 

30 Jun 
30 

Rok Nom. ceny   2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,43% 
 

0.98  0.97  0.97  0.96  0.95  0.94  0.94  0.93  0.92  0.92  0.91  0.91  0.90  0.89  0.89  0.88  0.87  0.87  0.86  0.86  0.85  0.84  0.84  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby                                                   

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(196,218) 0  0  0  0  0  (4,427) (4,448) (4,470) (4,492) (4,515) (4,537) (4,560) (4,583) (4,606) (4,630) (4,653) (4,677) (4,701) (4,725) (4,750) (4,775) (4,800) (4,825) 

Kapitálový transfer 
 

(21,606) 0  0  0  0  (21,606) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(154,126) 0  0  0  0  0  (3,188) (3,218) (3,249) (3,280) (3,311) (3,342) (3,374) (3,405) (3,438) (3,470) (3,503) (3,536) (3,569) (3,603) (3,637) (3,672) (3,706) (3,741) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) (270) (285) (87) (88) (89) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   3,891  0  0  0  0  70  35  333  184  163  174  144  159  125  142  102  122  77  100  112  106  137  121  102  

CELKOM   (368,964) (270) (285) (87) (88) (21,625) (7,582) (7,335) (7,537) (7,611) (7,653) (7,737) (7,776) (7,865) (7,904) (8,000) (8,036) (8,138) (8,173) (8,219) (8,284) (8,311) (8,387) (8,466) 

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58,316) 0  0  (22,665) (17,259) (18,392) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(185,967) 0  0  0  0  0  (3,847) (3,883) (3,920) (3,957) (3,995) (4,032) (4,070) (4,109) (4,148) (4,187) (4,227) (4,267) (4,307) (4,348) (4,389) (4,430) (4,472) (4,514) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45,826) 0  0  0  0  0  (948) (957) (966) (975) (984) (994) (1,003) (1,013) (1,022) (1,032) (1,042) (1,051) (1,061) (1,071) (1,081) (1,092) (1,102) (1,112) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0  0  (190) (34) (34) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52,293) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4,797) (4,842) 0  0  (2,491) (1,915) 0  

CELKOM   (342,661) 0  0  (22,856) (17,293) (18,426) (4,795) (4,840) (4,886) (4,932) (4,979) (5,026) (5,073) (5,121) (5,170) (5,219) (5,268) (10,115) (10,211) (5,419) (5,470) (8,012) (7,489) (5,627) 
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(161,149) 0  0  0  0  0  (4,182) (4,173) (4,164) (4,155) (4,146) (4,137) (4,129) (4,120) (4,112) (4,103) (4,095) (4,087) (4,079) (4,071) (4,063) (4,055) (4,048) (4,040) 

Kapitálový transfer 
 

(20,559) 0  0  0  0  (20,559) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(126,091) 0  0  0  0  0  (3,012) (3,019) (3,026) (3,033) (3,040) (3,047) (3,054) (3,061) (3,068) (3,076) (3,083) (3,090) (3,097) (3,104) (3,111) (3,119) (3,126) (3,133) 

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(69) 0  0  0  0  0  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(795) (265) (277) (84) (84) (85) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   3,328  0  0  0  0  67  33  313  172  151  159  131  144  112  127  90  107  67  86  96  90  117  102  86  

CELKOM   (305,335) (265) (277) (84) (84) (20,577) (7,163) (6,881) (7,020) (7,039) (7,028) (7,055) (7,041) (7,071) (7,055) (7,090) (7,072) (7,111) (7,091) (7,080) (7,086) (7,059) (7,073) (7,089) 

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(464) 
                       

CELKOM   (305,799) 
                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55,914) 0  0  (21,875) (16,539) (17,500) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(152,140) 0  0  0  0  0  (3,635) (3,643) (3,651) (3,660) (3,668) (3,677) (3,685) (3,694) (3,702) (3,711) (3,720) (3,728) (3,737) (3,745) (3,754) (3,763) (3,771) (3,780) 

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(37,490) 0  0  0  0  0  (896) (898) (900) (902) (904) (906) (908) (910) (912) (914) (917) (919) (921) (923) (925) (927) (929) (932) 

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  (184) (33) (33) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (41,586) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (4,192) (4,202) 0  0  (2,115) (1,615) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(464) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19,439) 
                       

CELKOM   (307,284) 0  0  (22,058) (16,572) (17,533) (4,530) (4,541) (4,551) (4,562) (4,572) (4,583) (4,593) (4,604) (4,615) (4,625) (4,636) (8,839) (8,859) (4,668) (4,679) (6,805) (6,315) (4,712) 
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Začiatok obdobia     1 Jul 30 1 Jan 31 1 Jul 31 1 Jan 32 1 Jul 32 1 Jan 33 1 Jul 33 1 Jan 34 1 Jul 34 1 Jan 35 1 Jul 35 1 Jan 36 1 Jul 36 1 Jan 37 1 Jul 37 1 Jan 38 1 Jul 38 1 Jan 39 1 Jul 39 1 Jan 40 1 Jul 40 1 Jan 41 1 Jul 41 

Koniec obdobia     31 Dec 
30 

30 Jun 
31 

31 Dec 
31 

30 Jun 
32 

31 Dec 
32 

30 Jun 
33 

31 Dec 
33 

30 Jun 
34 

31 Dec 
34 

30 Jun 
35 

31 Dec 
35 

30 Jun 
36 

31 Dec 
36 

30 Jun 
37 

31 Dec 
37 

30 Jun 
38 

31 Dec 
38 

30 Jun 
39 

31 Dec 
39 

30 Jun 
40 

31 Dec 
40 

30 Jun 
41 

31 Dec 
41 

Rok Nom. ceny   2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2039 2039 2040 2040 2041 2041 

Číslo obdobia tis. EUR Sumy 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

                          

Bežná diskontná sadzba 1,43% 
 

0.83 0.83 0.82 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71  

                          

Výpočet vrátane verejnej služby     
                      

  

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP nominálne 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(196,218) (4,850) (4,876) (4,902) (4,928) (4,955) (4,982) (5,008) (5,036) (5,063) (5,091) (5,119) (5,147) (5,176) (5,205) (5,234) (5,263) (5,293) (5,322) (5,353) (5,383) (5,414) (5,445) 0  

Kapitálový transfer 
 

(21,606) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Personálne náklady 
 

(154,126) (3,777) (3,813) (3,849) (3,885) (3,922) (3,959) (3,996) (4,034) (4,072) (4,111) (4,150) (4,189) (4,228) (4,268) (4,309) (4,349) (4,391) (4,432) (4,474) (4,516) (4,559) (4,602) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(85) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(820) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

                          

Dane z príjmu SPV   3,891  112 88 100 49 74 20 47 46 46 144 95 81 88 27 58 26 42 12 27 35 31 134 0  

CELKOM   (368,964) (8,518) (8,603) (8,653) (8,767) (8,804) (8,923) (8,960) (9,026) (9,091) (9,060) (9,176) (9,257) (9,318) (9,448) (9,487) (9,589) (9,644) (9,745) (9,802) (9,866) (9,944) (9,916) 0  

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC nominálne 
                        

                          

CAPEX 
 

(58,316) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

OPEX - personálne náklady 
 

(185,967) (4,557) (4,600) (4,644) (4,688) (4,732) (4,777) (4,822) (4,867) (4,913) (4,960) (5,007) (5,054) (5,102) (5,150) (5,199) (5,248) (5,298) (5,348) (5,398) (5,449) (5,501) (5,553) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(45,826) (1,123) (1,134) (1,144) (1,155) (1,166) (1,177) (1,188) (1,199) (1,211) (1,222) (1,234) (1,245) (1,257) (1,269) (1,281) (1,293) (1,305) (1,318) (1,330) (1,343) (1,356) (1,368) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(259) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (52,293) 0 (504) (509) 0 0 (5,371) (5,449) (7,525) (1,036) 0 0 0 (43) (2,895) (2,226) 0 0 (6,013) (6,070) 0 0 (609) 0  

CELKOM   (342,661) (5,680) (6,238) (6,297) (5,843) (5,898) (11,324) (11,459) (13,592) (7,160) (6,182) (6,241) (6,300) (6,402) (9,315) (8,706) (6,541) (6,603) (12,678) (12,798) (6,792) (6,856) (7,530) 0  
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VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PPP diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

Platba za dostupnosť 
 

(161,149) (4,033) (4,026) (4,018) (4,011) (4,004) (3,997) (3,991) (3,984) (3,977) (3,971) (3,964) (3,958) (3,952) (3,946) (3,940) (3,934) (3,928) (3,922) (3,917) (3,911) (3,906) (3,900) 0  

Kapitálový transfer 
 

(20,559) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Odhad výnosov od zdravotných poisťovní 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personálne náklady 
 

(126,091) (3,140) (3,148) (3,155) (3,162) (3,169) (3,177) (3,184) (3,191) (3,199) (3,206) (3,214) (3,221) (3,229) (3,236) (3,244) (3,251) (3,259) (3,266) (3,274) (3,281) (3,289) (3,296) 0  

Ostatné prevádzkové náklady (OPEX) počas prevádzky 
 

(69) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0  

Detenčný ústav - OPEX mimo personálne náklady 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri monitoringu koncesnej 
zmluvy 

 
(795) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC) 
 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

Dane z príjmu SPV   3,328  93  73  82  40  60  16  37  36  36  112  74  62  67  20  43  19  31  9  20  26  23  96  0  

CELKOM   (305,335) (7,082) (7,102) (7,093) (7,136) (7,115) (7,160) (7,139) (7,141) (7,142) (7,066) (7,106) (7,119) (7,115) (7,163) (7,142) (7,167) (7,157) (7,181) (7,172) (7,168) (7,174) (7,103) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(464) 
                       

CELKOM   (305,799) 
                       

                          

                          

VEREJNÝ SEKTOR V PRÍPADE REALIZÁCIE PSC diskontované 
                        

Celkové náklady verejného sektora 
                         

CAPEX 
 

(55,914) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

OPEX - personálne náklady 
 

(152,140) (3,789) (3,798) (3,807) (3,815) (3,824) (3,833) (3,842) (3,851) (3,860) (3,869) (3,878) (3,887) (3,896) (3,905) (3,914) (3,923) (3,932) (3,941) (3,950) (3,959) (3,968) (3,977) 0  

OPEX - správa nehnuteľností 
 

(37,490) (934) (936) (938) (940) (942) (945) (947) (949) (951) (953) (956) (958) (960) (962) (964) (967) (969) (971) (973) (976) (978) (980) 0  

Prevádzkové náklady PSC 
 

(249) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Náklady životného cyklu (LCC)   (41,586) 0  (416) (417) 0  0  (4,310) (4,341) (5,953) (814) 0  0  0  (33) (2,195) (1,675) 0  0  (4,431) (4,441) 0  0  (436) 0  

Hodnota rizika - zostávajúceho pod verejným sektorom 
 

(464) 
                       

Hodnota rizika - prevedeného na súkromný sektor 
 

(19,439) 
                       

CELKOM   (307,284) (4,723) (5,150) (5,162) (4,756) (4,767) (9,087) (9,130) (10,753) (5,624) (4,822) (4,833) (4,844) (4,888) (7,062) (6,553) (4,889) (4,901) (9,343) (9,364) (4,935) (4,946) (5,394) 0  

 

Hodnota za peniaze (VfM) 1 484  

  0,48% 

 


