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Možnosti financovania verejného osvetlenia v    
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Slovenská sporiteľňa, a.s. je najväčšia komerčná banka na Slovensku. 
Poskytuje komplexné finančné služby obohatené o produkty dcérskych 
a kooperujúcich spoločností pre takmer 2,5 milióna klientov. 
Má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov, 
vkladov klientov a v počte obchodných miest a bankomatov. 

• 270 obchodných miest, 
• 8 SPORO centier bývania 
• 8 firemných centier
• 637 bankomatov
• 2,5 mil klientov
• 3 905 zamestnancov

Aktuálny profil SLSP
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Možnosti financovania projektov 
verejného osvetlenia

Klasický investičný úver – stredo/dlhodobá
investícia
Zmluvné verejno-súkromné partnerstvo (PPP) 
Bezregresné odkúpenie pohľadávky od 
dodávateľa 
Grantová schéma financovania energeticky 
úsporných projektov v komunálnej sfére v 
spolupráci s EBRD
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Možnosti financovania projektov 
verejného osvetlenia – investičný úver

Stredno/dlhodobý úverový vzťah medzi 
veriteľom (peňažný ústav) a dlžníkom – subjekt 
územnej samosprávy
Úver sa spláca v zmysle vopred dohodnutých 
obchodných podmienok a vopred dohodnutého 
splátkového kalendára
Objem investície sa započítava do celkovej 
úverovej angažovanosti v zmysle  rozpočtových 
pravidiel pre územnú samosprávu
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Možnosti financovania projektov verejného 
osvetlenia – zmluvné PPP projekty

Zmluvné partnerstvo medzi subjektom verejnej správy a 
súkromným a partnerom za účelom zabezpečenia 
kvalitnej verejnej infraštruktúry a verejnej služby
Dlhodobosť spolupráce – koncesie do 30 rokov
Rozdelenie rizík projektu – v prvej fáze najmä na 
súkromnom partnerovi – financovanie, spracovanie 
projektu, výstavba/rekonštrukcia, prevádzka, údržba
Verejný partner platí za tzv “dostupnosť“ vopred 
dohodnuté čiastky v čase poskytnutia koncesie
Náklad na projekt nevstupuje do celkovej úverovej 
angažovanosti
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Možnosti financovania projektov 
verejného osvetlenia - forfaiting

Bezregresné odkúpenie pohľadávky dodávateľa 
(postupcu) peňažnému ústavu (postupníkovi) za 
vopred dohodnutý diskont
Veriteľom v zmysle postúpenej pohľadávky sa 
stáva peňažný ústav, ktorému dlžník spláca dlh 
v zmysle pôvodne dohodnutých obchodných 
podmienok a splátkového kalendára
Takto postúpený dlh sa nezapočítava do 
celkovej úverovej angažovanosti v zmysle 
rozpočtových pravidiel, účtuje sa ako dlhodobý 
záväzok
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Možnosti financovania projektov verejného 
osvetlenia – grantová schéma EBRD

Slovenská sporiteľňa, a.s. v roku 2010 ako jediný 
peňažný ústav  podpisala program podpory projektov
energetickej efektívnosti miest a obcí na Slovensku 
financovaný zo zdrojov Európskej banky pre obnovu a 
rozvoj (EBRD) v rámci odvetvia „energetická
úspornosť v komunálnej sfére“.

Alokovaný objem zdrojov v programe je 10 miliónov 
EUR na roky 2010-2012
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Základná charakteristika

mestá a obce
spoločnosti vo vlastníctve miest a obcí poskytujúce komunálne 

služby
súkromné spoločnosti poskytujúce komunálne služby
ESCO spoločnosti (energetické služby, úspory energie)

Investície, ktoré zabezpečia menšiu energetickú náročnosť
v komunálnej infraštruktúre,  vrátane budov.

Napr. obnova verejných budov s cieľom úspory energie (školy, 
nemocnice, komunálne administratívne budovy), zdokonalenie 
dodávok tepla, projekty na verejné osvetlenie, nízkorozpočtové
projekty na verejnú prepravu, malé projekty s využitím 
alternatívnych zdrojov energie (solárna, termálna energia, 
odpadová voda na vyhrievanie verejných budov)

Oprávnené subjekty: 

Oprávnené projekty: 
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Základná charakteristika

Oprávnené investície musia dosiahnuť minimálnu úsporu energie 
v závislosti od typu projektu: 

30% úspora energie pre projekty financovania oprávnených 
budov 

25% na iné projekty

Investície do nových projektov, kde už boli dosiahnuté
požadované energetické normy, nákup nehnuteľností

Technické parametre:  

Výnimky: 
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Základná charakteristika

Maximálna výška investície je 5 miliónov EUR.

Maximálna výška úveru je 5 miliónov EUR. Je možné
prefinancovať až 100% investičných nákladov projektu.

Po úspešnej realizácii projektu je klientovi vyplatený grant 
v rozpätí 10–20% z výšky úveru podľa nasledovnej schémy:

Investičné stimuly: 

Veľkosť projektov:



11

Základná charakteristika

Projekty úspory energie (mimo budov)
grant 10% z výšky úveru pri úspore 25-35%
grant 15% z výšky úveru pri úspore 36-50%
grant 20% z výšky úveru pri úspore 50%+

Projekty pre komunálne budovy
Výšky grantu závisí od počtu oprávnených opatrení
implementovaných spoločne, konkrétne:
1. výmena bojlerov s/bez automatických kontrolných systémov, 
výmena čerpadiel, rekonštrukcia mechanických služieb, tepelné
izolácie v zariadeniach
2. výmena okien a zateplenie budov
3. tepelná izolácia skeletov budov
4. solárne tepelné inštalácie

grant 10% pri zavedení 1 opatrenia
grant 15% pri zavedení ktorýchkoľvek 2 opatrení súbežne
grant 20% pri zavedení ktorýchkoľvek 3 opatrení súbežne
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Postup pri realizácii projektu

zhodnotenie oprávnenosti klienta a projektu 
pre poskytnutie úveru z úverovej linky EBRD

uskutočnenie energetického auditu u klienta a 
vypracovanie plánu racionálneho využitia  

energie partnerskou konzultačnou 
spoločnosťou

poskytnutie úveru bankou

realizácia projektu klientom v zmysle plánu 
racionálneho využitia energie

verifikácia ukončeného projektu klienta v 
zmysle plánu racionálneho využitia

energie nezávislým energetickým expertom a 
vyplatenie grantu pri úspešnej realizácii

projektu
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Kontaktné osoby

Ivica Bachledová
Riaditeľka,  oddelenie verejný sektor
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tel.: + 421 2 486 24070
Email: bachledova.ivica@slsp,sk

Alena Sekulová
Vzťahový manažér, oddelenie verejný sektor
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tel.: + 421 2 486 24065
Email: sekulova.alena@slsp.sk


