
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 

   

 

 

    

    

    

Na rokovanie mimoriadneho 

mestského zastupiteľstva 

na deň 27.10.2021 

 

                              Materiál č. 11 f) 
  

     

N á v r h 

na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

pre projekt 

„Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca 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:    

Mgr. René Semanišin 

vedúci odboru školstva a kultúry 

 

 

 

    

Prerokované:    

- na porade primátora dňa 08.10.2021 

- na rokovaní Mestskej rady dňa 21.10.2021 

 
       

Prizvať:       

 

 

       

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 

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 energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov 
Predmetom projektu je úspora energie na prevádzku časti budov Základnej školy B. Krpelca v Bardejove. 

Celý projekt pozostáva z objektov A, B, C, D, H, E, F, G. Časti A, B, C a D sa financujú v rámci Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Program SK-Klíma v rámci projektu: Zmierňovanie a 

prispôsobovanie sa zmene klímy, kód výzvy: ACC01. Predmetom pripravovanej žiadosti budú zostávajúce 

objekty. 



 

 

Úspora energie podľa súčasných požiadaviek si vyžaduje zlepšenie tepelno-izolačných vlastností stavebných 

konštrukcií a to výmenu starých drevených okien a časti plastových okien. 

Navrhované je zateplenie objektov Základnej školy. Obvodové steny budú zateplené kontaktným 

zatepľovacím systémom z minerálnej vlny. Strop v podstrešnom priestore bude izolovaný izoláciou z 

minerálnej vlny. Podlahy nad nevykurovanými priestormi budú doplnené tepelnou. Navrhované je aj 

vybúranie okapového chodníka z betónových tvárnic a obkop okolo objektu pre uloženie tepelnej izolácie 

základových konštrukcií minimálne do hĺbky 500mm pod terén. 

Taktiež je navrhovaná výmena strešných krytín, vrátane strešného plášťa, pôvodnej tepelnej izolácie a 

podbitia na všetkých objektoch. Budú vymenené pôvodné klampiarske prvky a podbitie striech. 

Pôvodné staré zdvojené okná, resp. kovové dvere budú vymenené za plastové okná s izolačným trojsklom. 

Existujúce plastové okná a dvere s izolačným dvojsklom budú zachované. Navrhované sú nové elektrické 

rozvody vrátane výmeny osvetlenia za nízkoenergetické. Vymenené budú aj koncové prvky elektro- viď. 

projektová dokumentácia, časť ELI. Navrhované sú nové rozvody TÚV a rekonštrukcia strojovní v každom 

objekte. Budú vymenené liatinové radiátory za nové panelové s termostatickými ventilmi- viď. projektová 

dokumentácia, časť UVK. Navrhuje sa inštalácia núteného vetrania so spätnou rekuperáciou odpadového 

tepla v celom objekte F jedáleň -SO 05 a objekte G- telocvičňa- SO 06. Vetranie bude zabezpečené 

decentrálnymi rekuperačnými vetracími jednotkami vrátane regulátorov. 

  

Gestorom projektu bude Oddelenie školstva a športu Mestského úradu v Bardejove. 

 

 

Rozpočet pripravovanej ŽoNFP: 

- Celkové oprávnené náklady:     1 052 632,00 EUR  

- Požadovaná výška NFP:          1 000 000,00 EUR 

- Spolufinancovanie:                        52 632,00 EUR 

 

 



 

 

 

 

  

Príloha č. 1 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje: 

 

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizáciu projektu s názvom 

“Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov” realizovaného v rámci výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov, kód 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 

maximálne 5%, t.j. 52 632,00 EUR z maximálnych celkových oprávnených výdavkov projektu         

1 052 632 EUR s DPH. 

 

d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

 

 

 


