
 

 

        

 

 

 

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 zabezpečenia spolufinancovania projektu: Rozvoj energetických 

služieb v meste Dunajská Streda v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 

Vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení 

energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby 

Javaslat a projekt társfinanszírozásának biztosítására: Energetikai szolgáltatások 

fejlesztése Dunaszerdahely városában az OPKZP-PO4-SC441-2019-53 kódú felhíváson 

belül: Speciális célú energiaaudit kidolgozása az energiahatékonysági intézkedések 

azonosítása és javaslata céljából, garantált energiaszolgáltatás formájában 

 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:   Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:   Ing. Ľubomír Dömény, vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

Felelős:       

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

 

  

  s c h v a ľ u j e 

zabezpečenie spolufinancovanie projektu: Rozvoj energetických 

služieb v meste Dunajská Streda v rámci v rámci výzvy s kódom 

OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Vypracovanie účelového 

energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení 

energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej 

energetickej služby. 

 

 

Apríl 2021 

2021. április 



 

 

Dôvodová správa 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia informovala žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy s 

kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 zameranej na Rozvoj energetických služieb na 

regionálnej a miestnej úrovni v termíne uzavretia nasledujúceho hodnotiaceho kola, t.j. 

30.4.2021.  

Dôvodom uzatvorenia výzvy je predpoklad naplnenia disponibilnej indikatívnej výšky 

finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nebude možné predkladať 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 

Správa z energetického auditu bude obsahovať návrh opatrení s rozpočtom,  na dosiahnutie 

požadovanej energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda: 

Zariadenie pre seniorov na ul. Generála Svobodu, Zariadenie pre seniorov na Nám. 

Priateľstva, Denné centrum pre dôchodcov, MŠ Nám. Priateľstva, MŠ Nám. SNP, MŠ na 

Széchenyiho ul., ZŠ Smetanov háj, MŠ Ružový háj, MŠ Eleka Benedeka, MŠ ul. Jesenského, 

MŠ Rybný trh, Vermesova vila  

  

 

Vypracovanie energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej 

efektívnosti budov je podmienkou pre podanie žiadostí o finančné príspevky zamerané na 

znižovanie energetických náročností budov s cieľom zlepšenia a ochrany životného 

prostredia. 

 

Celkové náklady na vypracovanie energetického auditu:  ...................................... 

Financovanie z vlastných prostriedkov 5%, t.j.:    ...................................... 

 

Vypracoval: Ing. Ľubomír Dömény, vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

 

 

 

 

 

 


