
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 

   

 

 

    

    

    

Na rokovanie mimoriadneho 

mestského zastupiteľstva 

na deň 27.10.2021 

 

                              Materiál č. 11 b) 
  

     

N á v r h 

na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

pre projekt 

„Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov“ 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 

Mimo plánu zasadnutí MsZ  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 

 schvaľuje 

 

- text uznesenia v prílohe č. 1 

 

    

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 08.10.2021 

- na rokovaní Mestskej rady dňa 21.10.2021 

 
       

Prizvať:       

 

Ing. Miroslav Grus, vedúci oddelenia výstavby 

       

V Bardejove 20.10.2021 
 

 

 



Dôvodová správa 

  

 

 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program 

Kvalita životného prostredia konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 13.07.2021 výzvu 

s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(ďalej ŽoNFP) na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.  

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy s uzávierkou prvého hodnotiaceho kola 29.10.2021, 

uzávierky ďalších kôl sú v posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca.  Žiadateľ je oprávnený v 

rámci výzvy podať viacero ŽoNFP. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 44 000 000 

EUR, pričom 30 000 000 EUR je vyčlenených pre subjekty územnej samosprávy. 

 

 

Základné informácie o výzve: 

Oprávnené aktivity: 

A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov  

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 

budov (administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa) 

realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu: 

a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií; 

b) modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, 

výťahov za účelom zníženia spotreby energie; 

c) inštalácia systémov merania a riadenia; 

d) zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho 

zásobovania teplom (ďalej len „CZT“); 

e) inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove. 

 

 

Intenzita pomoci:  95% (85% EFRR, 10% ŠR), spolufinancovanie žiadateľa  5 %. 

• Výška alokovaných prostriedkov na výzvu (zdroje EÚ): 30 000 000 € (pre územnú samosprávu) 

• Oprávnené miesto realizácie projektu:  celé územie SR okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj. 

• Spôsob financovania: predfinancovanie, refundácia alebo ich kombinácia   

• Minimálna výška NFP na projekt: 100 000 € 

• Maximálna výška NFP na projekt (pre subjekty územnej samosprávy): 1 000 000 € 

 

 

Jediným oprávneným výdavkom v rámci žiadosti o NFP je výdavok za Stavebné práce. Žiadateľ je 

povinný ku dňu predloženia ŽoNFP ukončiť verejné obstarávanie na všetky hlavné aktivity projektu, t. j. 

uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom. Splnenie predmetnej skutočnosti bude overené v konaní o 

ŽoNFP. Stavba (verejná budova), na ktorej dochádza k realizácii projektu, musí byť vo výlučnom 

vlastníctve, v podielovom spoluvlastníctve alebo v správe žiadateľa. Žiadateľ je zároveň povinný disponovať 

právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. 

právoplatné stavebné povolenie), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie. 

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Finančná spôsobilosť na 

spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky minimálne vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a NFP. Zároveň je prijímateľ počas realizácie projektu 

povinný zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné.  

 

 

Mesto Bardejov pripravuje projekt:  

 

Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov 

 

Predmetom projektu sú stavebné úpravy MŠ za účelom zníženia energetických nákladov. Projekt 

rieši výmenu drevených zdvojených vonkajších okien a dverí za plastové šesťkomorové s izolačným 

trojsklom, ktoré musia byť certifikované v súlade so zhodou vyhovujúcim technickým normám z dôvodu 



prestupu tepla. Je navrhnuté zateplenie vonkajšieho muriva a strechy polystyrénom a minerálnou vlnou. 

Taktiež je potrebné upraviť klampiarske konštrukcie, sokel, vnútorné omietky pri výmene okien, premaľovať 

celé upravované steny a vymeniť parapetné dosky.  

Gestorom projektu bude Oddelenie výstavby Mestského úradu v Bardejove. 

 

 

 

Rozpočet pripravovanej ŽoNFP: 

- Celkové oprávnené náklady:     579 593,35 EUR  

- Požadovaná výška NFP:          550 593,35 EUR 

- Spolufinancovanie:                     29 000,00 EUR 

 

 



 

 

 

 

 

  

Príloha č. 1 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje: 

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. 

gen. L. Svobodu 15, Bardejov " realizovaného v rámci výzvy  OPKZP-PO4-SC431-2021-68, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % t.j. 

29 000 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 579 593,35 EUR, 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

 

 

 

 

 


