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Dôvodová správa 

 

 Spoločnosť RVS AQUATUR a.s. ako právnická osoba založená mestom /dcérska spoločnosť 

mesta/ Stará Turá predkladá  Mestskému zastupiteľstvu Informácia o výberovom konaní na 

prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie spoločnosti AQUATUR, a.s.  v súlade 

s Uznesením č. 15-XXII/2016. 

 

  



Uznesenie číslo – XXXIII/2017 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017 „Informácia o 

výberovom konaní na prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie spoločnosti 

AQUATUR, a.s. “ a túto informáciu 

b e r i e   n a   v e d o m i e. 

 

  



1. Informácia o výberovom konaní na prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie spoločnosti AQUATUR, a.s.   

 

 Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s. Stará Turá uzavrela dňa 01.01.2008 

Zmluvu o nájme a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií (ďalej len 

Infraštruktúra) so spoločnosťou PreVaK, s.r.o. s platnosťou do 31.12.2017. 

 V tejto súvislosti požiadala spoločnosť AQUATUR, a.s. Mestské zastupiteľstvo zmysle Zásad 

o hospodárení s majetkom mesta o súhlas spočívajúci v zabezpečení všetkých úkonov v súvislosti 

s výberovým konaním a výberom nového prevádzkovateľa Infraštruktúry vrátane organizácie 

a vyhodnotenia výberového konania a uzatvorením zmluvy s vybraným prevádzkovateľom 

infraštruktúry. Mestské zastupiteľstvo svojim uznesením č. 15-XXII/2016 túto žiadosť schválilo 

s tým, že všetky úkony súvisiace s výberovým konaním musí schváliť primátor mesta Stará Turá ako 

osoba oprávnená konať za jediného akcionára Spoločnosti.  

 Dňa 20.02.2017 predložila spoločnosť AQUATUR, a.s. návrh Koncesnej zmluvy 

o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na obdobie 2018 až 2027 Ministerstvu 

životného prostredia v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia (ďalej len SAŽP)  na 

odsúhlasenie po predchádzajúcom súhlase primátorky Mesta Stará Turá. SAŽP dňa 06.03.2017 

poslala stanovisko s pripomienkami k návrhu predloženej Koncesnej zmluvy, ktoré boli do 

Koncesnej zmluvy v plnom rozsahu zapracované.  

 Dňa 15.06.2017  spoločnosť AQAUTUR, a.s. oslovila spoločnosť AD Consult, a.s. 

o zabezpečenie výberového konania prevádzkovateľa Infraštruktúry, vrátane vypracovania metodiky 

výberu a projektového riadenia výberového konania. Mandátna zmluva na zabezpečenie uvedených 

činností bola podpísaná dňa 11.09.2017. 

 V súlade s podpísanou Mandátnou zmluvou a uznesením Mestského zastupiteľstva č. 15-

XXII/2017 udelil jediný akcionár spoločnosti AQUATUR, a.s. súhlas s uskutočnením výberového 

konania v zmysle týchto dokumentov: 

 Písomné odôvodnenie zadania zákazky 

 Manuál k procesu výberu prevádzkovateľa Infraštruktúry 

 Koncesná zmluva o prevádzkovaní Infraštruktúry 

 Dokumentácia výberového konania na výber prevádzkovateľa Infraštruktúry  

 

 Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 22.11.2017 do 09:00 hod. Do tohto termínu 

predložili spoločnosti ponuky, ktoré museli obsahovať tieto náležitosti: 

 Podpísaná Koncesná zmluva s uvedením výšky peňažného plnenia 

 Krycí list ponuky 

 Referenciu o prevádzkovaní Infraštruktúry 

 Výpis z OR alebo iný relevantný dokument 

 

Predstavenstvo spoločnosti AQUATUR, a.s. dňa 20.11.2017 s predchádzajúcom súhlasom 

jediného akcionára spoločnosti a schválením dozornou radou spoločnosti menovalo týchto členov 

hodnotiacej komisie: 

 Ing. Jaromír Ješko, predseda predstavenstva Spoločnosti 

 Ing. Richard Bunčiak, poslanec Mestského zastupiteľstva ako zástupca jediného 

akcionára vyhlasovateľa, člen komisie MsZ pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu 

 Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD., emeritný profesor Slovenskej technickej univerzity, zástupca 

akademickej obce v oblasti vodárenstva 

 Doc. Ing. Juraj Námer, PhD., zástupca projektového riadenia v rámci prípravy 

a implementácie projektu Rekonštrukcia mestskej ČOV Stará Turá financovaného zo 

zdrojov EÚ 

 Ing. Remo Cicutto, člen Rady Úradu pre verejné obstarávanie vymenovaný uznesením 

vlády Slovenskej republiky č. 567 zo dňa 26.09.2013, zástupca verejnej správy 

 



Hodnotiaca komisia zasadla 22.11.2017 o 10:00 hod. Členovia komisie zvolili za predsedu 

komisie Doc. Ing. Juraja Námera, PhD. Súčasne všetci členovia komisie podpísali formuláre čestného 

vyhlásenia ako aj potvrdenia prijatia funkcia člena hodnotiacej komisie. 

Komisia po kontrole formálnych náležitostí vylúčila 4 záujemcov pre nesplnenie súťažných 

podmienok, z toho 3 záujemcov z dôvodu ich nezáujmu a jedného z dôvodu nesplnenia požiadavky 

kvalifikačných predpokladov. Komisia ďalej hodnotila už len ponuky, ktoré splnili podmienky 

v plnom rozsahu. Hodnotiace kritérium na vyhodnotenie ponuky bola výška peňažného plnenia 

doplneného do čl. 25 ods. 1 Koncesnej zmluvy o prevádzkovaní Infraštruktúry. Komisia 

konštatovala, že vzhľadom na stanovené kritérium bol vybraný zmluvný partner na uzavretie 

Koncesnej zmluvy o prevádzkovaní Infraštruktúry, ktorým je spoločnosť PreVaK, s.r.o. Púchovská 

8, 831 06 Bratislava, s výškou peňažného plnenia 97 500,00 €. 

 

Poradie uchádzačov a ponúkané peňažné plnenie: 

 

1. PreVaK, s.r.o,  97 500 € bez DPH 

2. W-Control, s.ro., Poprad 85 321 € bez DPH 

3. Považská vodárenská spoločnosť, Považská Bystrica 80 000 € bez DPH 

4. 
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, 

a.s., Poprad 
72 128 € bez DPH 

5. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Trenčín 64 736 € bez DPH 

6. 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, 

a.s., Banská Bystrica 
64 412 € bez DPH 

7. ARKO Technology, a.s., Brno 62 550 € bez DPH 

8. 
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., 

Ružomberok 
57 600 € bez DPH 

- FERRMONT, spol. s r.o., Púchov 
Vylúčený/ záujemca nepredložil 

požadovanú referenciu 

- 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský 

Mikuláš 

Písomne oznámil, že sa nezúčastní 

súťaže 

- Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín 
Písomne oznámil, že sa nezúčastní 

súťaže 

- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina 
Písomne oznámil, že sa nezúčastní 

súťaže 

 

 

 

 

 

Dňa 29.11.2017 jediný akcionár Spoločnosti udelil súhlas na písomné oznámenie výsledkov 

výberového konania  všetkým uchádzačom a zároveň súhlasil so zaslaním návrhu Koncesnej zmluvy 

o prevádzkovaní infraštruktúry SAŽP. Následne boli dňa 30.11.2017 odoslané oznámenia 

o vyhodnotení predložených ponúk všetkým uchádzačom a súčasne návrh Koncesnej zmluvy 

o prevádzkovaní infraštruktúry SAŽP. 

Po schválení SAŽP návrhu Koncesnej zmluvy a udelením súhlasu jediného akcionára spoločnosti 

bude môcť byť podpísaná Koncesná zmluva zmluvnými partnermi. 

 

 

 


