
 

  

 
Materiál na rokovanie Materiál č.      /2021/21 

21. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

21. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh na schválenie strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia mesta 

Dunajská Streda“ realizovaného v rámci projektu s názvom „Spracovanie 

nízkouhlíkovej stratégie Mesta Dunajská Streda“. 

Javaslat a „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégia”jóváhagyására, amely a 

„Az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégia kidolgozása Dunaszerdahely város 

részére” megnevezésű pályázat keretén belül elkészült stratégiai dokumentum. 

 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá: Ing. Ľubomír Dömény, vedúci Technického a investičného odboru 

Felelős:  

 
 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

 
 

 s c h v a ľ u j e 

a)Strategický dokument:  

„Nízkouhlíková stratégia mesta Dunajská Streda“ na roky 

2021-2025 vyhotovená v rámci projektu Spracovanie 

nízkouhlíkovej stratégie Mesta Dunajská Streda a jej prílohu 

Koncepcia rozvoja mesta Dunajská Streda v oblasti tepelnej 

energetiky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Nízkouhlíkovej 

stratégie mesta Dunajská Streda. 

 
 

 

 

 

 

 

Apríl 2021 

2021. április 



Dôvodová správa 

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej žiadosť o poskytnutie NFP) 

z operačného programu Kvalita životného prostredia bola spracovaná na základe Výzvy č. 

OPKZP-PO4-SC441-2018-39. 

Výzva bola vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním 

finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia Slovenskej 

inovačnej a energetickej agentúry ako SO pre OP KZP konajúcej v zastúpení Ministerstva 

životného prostredia SR. 

Na základe vyššie uvedenej výzvy bola podaná žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu 

projektu pod názvom: „Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesta Dunajská Streda“ 

dňa 14.05.2019.  

Nízkouhlíkové stratégie tvoria strategický materiál pre trvaloudržateľnú budúcnosť – 

dokument vyjadruje dobrovoľnú iniciatívu miest znižovať emisie nad rámec záväzku EÚ, teda 

znížiť  produkciu emisií nad hranicu 20%. 

V nadväznosti na schválenú nízkouhlíkovú stratégiu alebo jej časti bude podporené 

zavádzanie systémov energetického manažmentu, ktoré umožnia verejným subjektom lepšie 

riadiť svoju spotrebu energie a najmä dlhodobo zabezpečiť kvalitu riadenia spotreby energie. 

Súčasťou stratégií musí byť posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami 

využiteľnej energie, vrátane energie používanej v doprave.  

Neoddeliteľnou súčasťou podporenej nízkouhlíkovej stratégie musí byť v prípadoch, ak je v 

predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, aj aktualizácia koncepcie 

rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky ak je aktuálna koncepcia v čase ukončenia projektu 

staršia ako 5 rokov a jej platnosť je kratšia ako je obdobie, pre ktoré sa vypracováva 

nízkouhlíková stratégia.  

Obsahom projektu bolo vypracovanie dokumentu prioritne zameraného na nízkouhlíkové 

opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie s 

ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií 

skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Neoddeliteľnou súčasťou 

stratégie je aj Koncepcia rozvoja mesta Dunajská Streda v oblasti tepelnej energetiky. 

Rozhodnutím riadiaceho orgánu zo dňa 23.08.2019 bola táto žiadosť schválená vo výške 

24700,00 EUR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC441-

2018-39/W165 medzi Mestom Dunajská Streda a Ministerstvom životného prostredia bola 

uzatvorená dňa 07.10.2019. 

Dňa 04.06.2020 bola uzavretá Zmluva o dielo so zhotoviteľom energium s.r.o., na 

vypracovanie a dodanie dokumentu (v písomnej forme v 5 vyhotoveniach, v elektronickej 

forme na CD alebo USB nosiči v jednom vyhotovení) vo výške 15840,00 EUR s DPH 

(výsledok verejného obstarávania). Skutočný začiatok realizácie aktivít projektu 

s zhotoviteľom strategického dokumentu bol 17.07.2020. Zhotoviteľ finálny dokument 

odovzdal dňa 31.03.2021. 

Odôvodnenie: 

Mesto zapojením sa do projektu získal odborne vypracovaný dokument, ktorý obsahuje: 

- posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, vrátane 

energie používanej v doprave 

- celkovú stratégiu, plánované aktivity a opatrenia energetickej efektívnosti pri zásobovaní 

teplom, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s 

produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. 

Dokument je vypracovaný s využitím metodiky akčného plánu udržateľného energetického 

rozvoja používanej v rámci Dohovoru starostov a primátorov. 

Mestá a obce so spracovanou nízkouhlíkovou stratégiou budú v ďalšej fáze podporované a 

bonifikované v hodnotiacom procese pri príprave a financovaní konkrétnych projektov 



nízkouhlíkových opatrení z dostupných dotačných programov t.z. že mesto získa dokument, 

ktorý bude okrem iného aj nevyhnutným predpokladom na podávanie ďalších žiadostí o 

poskytnutie NFP v oblasti energetickej efektívnosti a energetiky. 

Vecným ukončením projektu je schválenie dokumentu „Nízkouhlíková stratégia Mesta 

Dunajská Streda“ a jej Prílohy č. 1. „Koncepcia rozvoja mesta Dunajská Streda v oblasti 

tepelnej energetiky“ nielen orgánom štátnej správy na úseku starostlivosti o životné 

prostredie, ale aj v mestskom zastupiteľstve. 

Finálny dokument je zverejnený na webovej stránke Mesta Dunajská Streda, link: 

https://dunstreda.sk/files/nus_ds_210331_1.pdf,  

https://dunstreda.sk/files/krmvote_ds_210331.pdf,   

 

Vypracoval: Ing. Priska Pápayová, referent samostatného referátu verejného obstarávania, 

rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov 
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