MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie mimoriadneho
mestského zastupiteľstva
na deň 18.06.2020

Materiál č. ...

Návrh
na schválenie dokumentu
„Nízkouhlíková stratégia mesta Bardejov“

Na základe:
Mimo plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
schvaľuje:
- text uznesenia v prílohe

Predkladá:
Ing. Juraj Popjak,
prednosta MsÚ
Spracovateľ:
Mgr. Alena Gibeľová
útvar stratégií a projektového manažmentu
Spravodajca:
Ing. Ján Novotný,
vedúci odboru rozvoja mesta
Prerokované:
- na porade primátora dňa 05.06.2020
- v mestskej rade dňa 12.06.2020
Prizvať:
- zástupca zhotoviteľa NOVACO s.r.o.
- JUDr. N. Hvizdošová, projektový manažér
- zástupca spoločnosti Bardterm, s.r.o.
V Bardejove 12.06.2020

Dôvodová správa
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 06.04.2018 výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok zameraných na podporu nízkouhlíkových stratégií, najmä pre
mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných
opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy.
Mesto Bardejov predložilo dňa 27.06.2018 žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre
projekt s názvom: „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov“.
Obsahom projektu je 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 aktualizácia Koncepcie
rozvoja mesta Bardejov v oblasti tepelnej energetiky.
Dátum realizácie projektu: 06/2019 - 06/2020.
Oprávnená aktivita A:
Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské
oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.
Podaktivita A1: Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie;
• jej súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej
energie;
• dôraz je kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie
OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií
skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia;
• regionálna alebo lokálna nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov bude
spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu
udržateľného energetického rozvoja,
• ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť
neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce
v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a
stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla,
• súčasťou projektu na vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo
jej častí musí byť aj jej schválenie relevantnými orgánmi.
Rozhodnutím riadiaceho orgánu zo dňa 07.11.2018 bola táto žiadosť schválená vo výške
49 748,64 EUR (z toho výška NFP 47 261,21 EUR). Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. KŽP-PO4-SC441-2018-39/Q887 medzi Mestom Bardejov a Ministerstvom životného
prostredia bola uzatvorená dňa 11.01.2019.
Dňa 02.05.2020 bola uzavretá Zmluva o poskytovaní služieb so zhotoviteľom NOVACO
s.r.o., Komplexné energetické služby, Bratislava na vypracovanie a dodanie dokumentu (v písomnej
forme v 5 vyhotoveniach, v elektronickej forme na CD alebo USB nosiči v jednom vyhotovení).
Po verejnom obstarávaní bol dňa 22.07.2019 uzavretý Dodatok č.1 k Zmluve o nenávratný
finančný príspevok, ktorým sa upravila výška celkových oprávnených výdavkov na 28 238,64 EUR (z
toho výška NFP 26 826,71 EUR).
Zber podkladov a spracovanie dokumentu prebiehali v úzkej spolupráci s oddeleniami MsÚ
a organizáciami zriadenými Mestom. V súvislosti s pandémiou koronavírusu však nebolo možné zo
strany zhotoviteľa odprezentovať spracovaný dokument osobne, bol preto v elektronickej podobe
zaslaný na pripomienkovanie v apríli 2020 (Nízkouhlíková stratégia) a v máji 2020 (Príloha č. 1.
Aktualizácia koncepcie v oblasti tepelnej energetiky). Materiál prešiel odborným posúdením
oddeleniami MsÚ a organizáciami zriadenými Mestom (s dôrazom na Bardterm, s.r.o.), vznesené
pripomienky boli zhotoviteľom zapracované do finálneho dokumentu, ktorý bol Mestu Bardejov
zaslaný dňa 27.05.2020.
Vecným ukončením projektu je schválenie dokumentu „Nízkouhlíková stratégia mesta
Bardejov“ a jej Prílohy č. 1. „Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Bardejov 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 Bardejov, link:
http://www.bardejov.sk/mestsky-urad/strategicke-a-rozvojove-dokumenty-mesta/koncepcie-aphsr.

Príloha č. 1

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje
nasledujúce strategické dokumenty, vypracované v rámci realizácie projektu s názvom
„Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov“, s kódom v ITMS2014+:
310041Q887:
-

Nízkouhlíková stratégia mesta Bardejov

-

Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Bardejov v oblasti tepelnej energetiky.

