
 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:     /2017/20 

20. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

20. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci výzvy (OPKŽP, SIEA) na predkladanie žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku, zameranie: Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Prioritná os: 4 Špecifický cieľ: 

4.3.1 s názvom projektu: „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského v Dunajskej 

Strede“. 

 

Javaslat a Környezetvédelmi Operatív Program, Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség, A 

középületek energia költségeinek csökkentése, OPKZP-PO4-SC431-2017-19 megnevezésű, 4. 

prioritás, konkrét célkitűzés: 4.3.1 keretében benyújtott pályázati kérelemre vonatkozó 

társfinanszírozás jóváhagyásához, melynek címe: „Az energiafogyasztás csökkentése a Komenský 

utcai óvodában Dunaszerdadelyen“. 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:       Ing. Júlia Bubniaková, prednostka mestského úradu 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., vedúca útvaru primátora 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu: 

 

A/ Schvaľuje 

Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku Slovenskej inovačnej a 

energetickej agentúry, zameranie: Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, 

prioritná os: 4, špecifický cieľ: 4.3.1 s názvom projektu: „Zníženie 



energetickej náročnosti MŠ Komenského v Dunajskej Strede“, 

ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta 

B/Schvaľuje 

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci 

C/Schvaľuje 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, maximálne vo výške 25000,00 Eur (5 % z 

celkových oprávnených nákladov predloženého projektu) 

D/Schvaľuje 

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

z rozpočtu mesta  

E/Splnomocňuje 

Primátora mesta na realizáciu tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva 

F/Splnomocňuje primátora mesta v súvislosti so zabezpečením 

úloh vyplývajúcich z tohto návrhu uznesenia vykonať zmeny v 

rozpočte mesta na rok 2017 v prípade potreby aj nad rozsah 

kompetencie primátora mesta uvedenej v Rozpočtových pravidlách 

mesta Dunajská Streda zo dňa 29.6.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún 2017 

2017. június 



Dôvodová správa 

Operačný program  Operačný program Kvalita životného prostredia  

Prioritná os  4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch  

Investičná priorita  4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a 

využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných 

budov a v sektore bývania  

Špecifický cieľ  4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov  

Schéma štátnej pomoci  Neuplatňuje sa  

Fond  Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) 

 

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP, na 

realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. 

V rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, je 

pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita: 

A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na: 

 zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej 

kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu: 

 zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií; 

 modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, 

osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie; 

 inštalácia systémov merania a riadenia; 

 zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho 

zásobovania teplom (ďalej len „CZT“); 

 inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove. 

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky 

nasledovné podmienky: 

realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré sa nachádzajú na území jednej obce a, ktoré 

spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona o energetickej hospodárnosti 

budov, t. j.: 

 administratívne budovy, 

 budovy škôl a školských zariadení s výnimkou budov základných škôl v súlade § 27 ods. 

2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré sú v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a zároveň realizácia projektu sa týka verejných budov, 

ktoré bude v zmysle plánovanej reformy verejnej správy na národnej, resp. lokálnej 

úrovni preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor a realizáciou projektu nedôjde k 

zmene charakteru využitia budovy, opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté 

nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov; obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, 

minimálne energetickej triedy B, pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v 

budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie) bez ohľadu 

na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy. 

realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovane vo výške 

minimálne 30 %; 



projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie na využívanie palivovej dendromasy, ako 

jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania súladu s 

kritériami udržateľnosti jej využívania. 

Pod pojmom verejná budova sa pre účely tejto výzvy rozumie budova vo vlastníctve alebo v 

správe žiadateľa, ktorý je oprávnený v zmysle podmienok tejto výzvy. 

Oprávnené nie sú projekty, v rámci ktorých bude, v rozpore s príslušnou národnou legislatívou, 

navrhované odpojenie od účinných systémov CZT alebo inštaláciou obnoviteľných zdrojov 

energie sa zvýšia emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom v 

predmetnej lokalite. 

Mestská rada Dunajská Streda prerokovala predmetný návrh na svojom zasadnutí dňa 27.06.2017 

a odporúča ho schváliť. 

 


