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Materiál č. 12 b)
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„ Zvýšenie energetickej účinnosti pavilónu „C“ a prechodovej chodby MŠ
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schvaľuje
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prednosta MsÚ

-
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-

V Bardejove 05.03.2018

text uznesení podľa príloh č.1 a č.2.

Dôvodová správa

1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako vyhlasovateľ zverejnilo dňa
01.02.2018 výzvu číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Účelom výzvy je podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky
podľa § 2 písm. e) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Základným cieľom je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky
(motorových a nemotorových) a ich povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných
právnych predpisov týkajúcich sa cestnej premávky na území Slovenskej republiky.
Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na podporu zlepšenia dopravnobezpečnostnej situácie, pri ktorej je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt
smerujúci k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných
nehodách s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky (chodcov,
cyklistov, detí a seniorov) a aktivít smerujúcich k viditeľnému zlepšeniu dopravnobezpečnostnej situácie v čo najkratšom čase.
Dotáciu možno poskytnúť na realizáciu opatrení situačnej prevencie
v rizikových úsekoch budovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku
dopravných nehôd v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ich umiestnenie a využiteľnosť z
hľadiska frekvencie cestnej premávky.
• Oprávnené aktivity sú:
o samostatné osvetlenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre
chodcov,
o optické zvýraznenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre
chodcov dopravnými gombíkmi.
Dotácia sa neposkytuje na zvislé dopravné značenie, ktoré nesúvisí s vyššie
uvedenými oprávnenými aktivitami.
• Dátum zverejnenia: 01. 02. 2018
• Termín uzávierky: 18. 03. 2018
• Trvanie projektu:
rok 2018
• Disponibilný objem zdrojov: 141 000,- eur
o Minimálna výška dotácie: 3 000,- eur, maximálna výška dotácie: 24 000,- eur
o Intenzita pomoci: 95%, spolufinancovanie žiadateľa 5 %.
•

Do termínu uzávierky Mesto Bardejov pripravuje projekt s názvom:
„Bezpečné priechody pre chodcov v Bardejove“.
o Obsahom projektu je vybudovanie technických zariadení na zníženie rizika vzniku
dopravných nehôd pri pohybe vozidiel a chodcov po telese cesty v rozsahu:
- samostatného osvetlenia plochy vodorovného značenia a
- optického zvýraznenia plochy vodorovného značenia dopravnými gombíkmi
na dvoch už existujúcich priechodoch pre chodcov:
- ul. Nábrežná pri Hotely Bardejov a
- ul. Komenského pri I. Základne škole.
o Celkové predpokladané náklady: 25 264 €
o Požadovaná dotácia: 24 000 €.

2. Environmentálny fond („EF“) každoročne do 30.06 zverejňuje na svojom webovom
sídle Špecifikáciu činností, na ktoré môže príslušný žiadateľ žiadať dotáciu prostredníctvom
Žiadosti o podporu formou dotácie. Na návrh Rady EF môže EF túto zverejnenú špecifikáciu
činností rozšíriť o nové činnosti, ktoré EF do siedmich dní zverejní na svojom webovom
sídle.
Dňa 26. 02. 2018 bolo na webovom sídle EF zverejnené rozšírenie špecifikácie činností o
podpory formou dotácie pre rok 2018 pre činnosti L4AP a L4:
• L4AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania (pre žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov),
• L4:
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania (pre žiadateľov mimo najmenej rozvinutých okresov).
Maximálna výška podpory formou dotácie v rámci oboch činností je 200 000,- €.
Maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu, ktorý je predmetom
žiadosti.
Aktivity projektu, na realizáciu ktorých žiadateľ žiada o podporu formou dotácie v rámci
predloženej žiadosti, je možné realizovať v období od 26. 02. 2018 maximálne však do 30.
11. 2018.
Základnou podmienkou pre uchádzanie sa o poskytnutie podpory z EF je predloženie
Žiadosti o poskytnutie podpory z EF vrátane požadovaných príloh.
Žiadosť musí byť predložená najneskôr v lehote do 29. 03. 2018 (vrátane), pričom
rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne EF, nie dátum odoslania tejto
žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti
odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie.
• Oprávnené aktivity sú:
o zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,
o zateplenie/výmena strechy,
o zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia,
o výmena otvorových výplní (okná, dvere),
o modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody,
o práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest
hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto
miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v
súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia,
rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta
dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,
o aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla (rekuperácia,
výmenníky na využitie odpadného tepla a pod.),
o kombinácia vyššie uvedených aktivít.
•

Do termínu uzávierky oddelenie školstva a TK MsÚ pripravuje projekt s názvom:
„Zvýšenie energetickej účinnosti pavilónu „C“ a prechodovej chodby
MŠ Gorkého 13, Bardejov“.
Obsahom projektu je zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmeny podlahy
v pavilóne „C“ a zateplenie obvodového plášťa spojovacej chodby, výmena okien, dverí
a zateplenie strechy spojovacej chodby.
o Celkové predpokladané náklady: 179 354 €
o Požadovaná dotácia: 170 386 €

Povinnou prílohou oboch žiadostí o poskytnutie dotácie sú schválené uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Bardejove o predložení žiadosti a zabezpečení finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektov.

Návrh na uznesenie

Príloha č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom „Bezpečné
priechody pre chodcov v Bardejove“ v rámci výzvy číslo I. Prezídia Policajného zboru
2018, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácií;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 1 264 EUR (5 % z oprávnených výdavkov projektu) t.j. vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu (25 264 EUR) a poskytnutej dotácie (24 000 EUR) v
súlade s podmienkami poskytnutia dotácii;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Príloha č. 2
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie
energetickej účinnosti pavilónu „C“ a prechodovej chodby MŠ Gorkého 13, Bardejov“ v
rámci výzvy na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na
činnosť L4AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania pre žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácií;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 8 968 EUR (5 % z oprávnených výdavkov projektu) t.j. vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu (179 354 EUR) a poskytnutej dotácie (170 386 EUR) v
súlade s podmienkami poskytnutia dotácii;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

