
PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
 

Číslo: 23 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 16.09.2019 

 

 

Názov materiálu: Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Trebišov 

 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

 

 

  

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jeho spolufinancovanie pre projekt: 

„Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Trebišov“, kód výzvy:  

OPKZP-PO4-SC441-2018-39. 

 

Výška celkových výdavkov na projekt:              26 000,00 € 

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:   26 000,00 € 

Výška maximálneho celkového spolufinancovania  

projektu z celkových oprávnených výdavkov (5%):     1 300,00 € 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor  

Spracovala: PaedDr. Jana Zelko, PhD., referent pre regionálny rozvoj 

 

  

V Trebišove 20.08.2019   

 

 

PhDr. Marek Čižmár, v. r. 

              primátor 



Dôvodová správa 

 pre projekt „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste 

Trebišov“ 

 

  

V roku 2018 bola zverejnená výzva Ministerstva životného prostredia SR na vypracovanie 

strategického dokumentu, ktorý by mal obsahovať oi. bilanciu spotreby, celkovú stratégiu, 

plánované aktivity a opatrenia, koncepciu budúceho vývoja, smart opatrenia v šetrení energie, 

osvetlení pre obce a mestá s počtom obyvateľov nad 2500. Operačný program Kvalita životného 

prostredia poskytuje nenávratný finančný príspevok pre mestá, ktorého predmetom podpory je 

vypracovanie a implementácia lokálnych nízkouhlíkových stratégií s posúdením stavu 

zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, vrátane energie používanej v 

doprave. Dôraz je kladený 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. Vypracované nízkouhlíkové 

stratégie budú bonifikované v hodnotiacom procese v rámci predkladania  ďalších žiadostí 

o nenávratnú pomoc a verejné finančné zdroje. Nevyužitý finančný príspevok bude mať za 

následok vypracovanie stratégie z vlastných zdrojov. Posledný termín predkladania projektu 

OPKZP-PO4-SC441-2018-39 je 30.9.2019.  

Vedenie Mesta Trebišov reaguje na výzvu predložením žiadosti o podporu formou 

príspevku s projektom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Trebišov“.  

Mesto Trebišov sa bude uchádzať o podporu vo výške 26 000,00 EUR, ktorá je 

referenčnou hodnotou  pre mestá s počtom obyvateľov do 30 000. Spoluúčasť mesta na 

financovaní bude predstavovať 5% zo schváleného príspevku, sumu 1 300 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: PaedDr. Jana Zelko,PhD., referent pre regionálny rozvoj 

V Trebišove  20.08.2019 

 


