
Verejné 
osVetlenie
Komplexné riešenie od SSE zahŕňa 
vypracovanie technického návrhu, výstavbu, 
prevádzku a údržbu verejného osvetlenia 
bez finančnej spoluúčasti obce.

MÁ AJ VAŠA OBEC OSVETLENIE, KTORÉ:
  Nespĺňa zákonom stanovené technické normy?
  Ohrozuje bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a obyvateľov?
  Zaťažuje váš rozpočet vysokými nákladmi na prevádzku?
  Vyžaduje vysoké náklady na údržbu?

SSE VÁM PONÚKA RIEŠENIE: VYSOKOKVALITNÉ OSVETLENIE 
VYUŽÍVAJÚCE NAJMODERNEJŠIE TECHNOLÓGIE, KTORÉ 
NEZAŤAŽÍ OBECNÝ ROZPOČET.

VÝHODY:

Veľkoodberatelia
www.sse.sk 

Zvýšenie intenzity osvetlenia.

Predĺžená životnosť svietidiel.

Rovnomerné osvetlenie priestoru.

Inteligentný stmievací systém.

Zvýšenie atraktivity obce.

Časová regulácia s astroriadením.

Priateľské k životnému prostrediu.

Nízka náročnosť na údržbu.

Zvýšenie bezpečnosti v obci.

Príjemné svetlo s jednoduchším

rozoznávaním farieb.



Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Tel.: +421 41 5192 421, +421 907 804 066, fax: +421 41 5192 506
E-mail: poprenda@sse.sk, www.sse.sk

Veľkoodberatelia

SSE VÁM DODÁ KOMPLEXNÚ SLUŽBU
A VYRIEŠI VAŠE PROBLÉMY S VEREJNÝM OSVETLENÍM.

REFERENCIE: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V PORÚBKE
„Verejné osvetlenie prešlo kompletnou rekonštrukciou, boli vymenené všetky svietidlá. Celkový počet svetelných bodov sme 
rozšírili z pôvodných 51 na 77 kusov. Projekt bol vypracovaný pre našu obec na mieru, t. j. každé svietidlo bolo vybraté podľa 
toho, aká intenzita osvetlenia je na danom mieste potrebná. Osvetlenie je navyše možné lokálne regulovať. Sme spokojní, 
pretože Porúbka je opäť o niečo modernejšia a najmä bezpečnejšia,“ hovorí Ing. Milan Janura, starosta obce Porúbka.

  Nulová počiatočná investícia obce.
  SSE vybuduje nové osvetlenie na vlastné náklady.
  Obec platí iba za svetlo, o nič viac sa nestará.
  SSE ako vlastník osvetlenia zabezpečí jeho bezproblémovú prevádzku.
  SSE vykoná pravidelnú údržbu a opravy osvetlenia.
  Inštalácia na pôvodné stožiare bez nutnosti zemných prác.
  V prípade záujmu má obec možnosť odkúpiť osvetlenie.

SPOLUPRACUJTE SO SSE A ZÍSKAJTE:
  Spoľahlivého, stabilného a finančne silného partnera.
  Jedinečnú službu na slovenskom trhu.
  Riešenie šité na mieru podľa vašich individuálnych požiadaviek.
  Najlepší pomer medzi cenou a kvalitou.
  Najmodernejšiu technológiu od top dodávateľov.

1. Predstavíme 
vám nezáväzný 
technicko- 
-ekonomický 
návrh riešenia.

2. Vypracujeme 
súťažnú cenovú 
ponuku
pre verejné 
obstarávanie 
vyhlásené 
obcou.

3. V prípade 
úspešnosti
s vami 
podpíšeme 
zmluvu
o poskytovaní 
služby.

4. Vybudujeme 
novú 
osvetľovaciu 
sústavu
bez obmedzenia 
fungovania 
súčasnej.

5. Zabezpečíme 
skúšobnú 
prevádzku 
a efektívne 
nastavenie.

6. Naplno 
využívate 
všetky benefity 
služby od SSE.

JEDNODUCHÁ IMPLEMENTÁCIA SLUŽBY
OD SSE SPOČÍVA V NIEKOĽKÝCH KROKOCH:

ÚSPORA SO SLUŽBOU OD SSE
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Úspora zákazníka

Náklady na službu verejného
osvetlenia od SSE

Súčasné náklady na elektrinu a údržbu verejného osvetlenia

VÝHODY SLUŽBY OD SSE:

PRED REKONŠTRUKCIOU

PO REKONŠTRUKCII


