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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

schvaľuje  

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 229/2020 zo dňa 15.06.2020 bod 2. a 3., 

ktorých pôvodný text sa nahrádza týmto znením: 

 

2. Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa stanovené z celkových oprávnených výdavkov 

28 580,00 EUR v sume maximálne 18 270,00 EUR. 

3. Financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu 

Výška celkových výdavkov na projekt: 28 580,00 EUR 

Výška nenávratného finančného príspevku: 18 270,00 EUR 

Výška spolufinancovania: 10 310,00 EUR 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor  

Spracovala: Mgr. Michaela Dučová, referent pre regionálny rozvoj 

 

  

 

V Trebišove 19. 11. 2020   

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 



Dôvodová správa pre projekt 

Vypracovanie energetického auditu na verejné osvetlenie v Trebišove 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia vyhlásilo výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 so 

zameraním na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni. Mesto Trebišov 

koncom mesiaca jún 2020 predložilo žiadosť o NFP s celkovou maximálnou výškou oprávnených 

výdavkov projektu: 28 580,00 EUR. Na základe výzvy na doplnenie žiadosti o NFP je potrebné 

zmeniť výšku celkových oprávnených výdavkov projektu v Uznesení mestského zastupiteľstva č. 

229/2020.  

Zmena vznikla z dôvodu ešte neukončeného prieskumu trhu pred zasadaním mestského 

zastupiteľstva schvaľujúceho tento projekt, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.06.2020. Na základe 

prieskumu trhu predstavujú celkové oprávnené výdavky sumu 28 580,00 EUR. Ako sme 

v predchádzajúcej dôvodovej správe uvádzali, pri audite verejného osvetlenia je k žiadosti o NFP 

potrebné priložiť doklad o zúčtovaní energie za posledný kalendárny rok, čo predstavuje sumu 

182 701,20 EUR. Percentuálny limit na takýto audit je vo výške max. 10%  z nákladov na energiu 

za kalendárny rok pred podaním žiadosti o NFP, čo predstavuje max. výšku žiadaného 

nenávratného finančného príspevku v sume 18 270,00 EUR. Z tohto dôvodu sa spoluúčasť zo 

zdrojov prijímateľa navýšila na 10 310,00 EUR. 

 

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 28 580,00 EUR  

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 18 270,00 EUR 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 10 310,00 EUR 

 

Realizácia tohto projektu umožní komplexné vypracovanie účelového energetického auditu 

v meste zameraného na verejné osvetlenie, ktoré je zastarané, neefektívne  a predstavuje pre mesto 

vysoké finančné náklady týkajúce sa spotreby a samotnej údržby. Audit bude vypracovaný odborne 

spôsobilou osobou za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti. Výsledkom 

bude písomná správa z energetického auditu, ktorú mesto Trebišov zverejňuje na svojom webovom 

sídle po dobu udržateľnosti projektu, čo predstavuje minimálne 5 rokov po finančnom ukončení 

projektu. Na základe tohto auditu plánuje mesto následne postupovať aj pri samotnej rekonštrukcii 

verejného osvetlenia. V prípade vyhlásenia výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia býva tento 

audit povinnou podmienkou. 

 

 

Spracovala: Mgr. Michaela Dučová, referent pre regionálny rozvoj 

V Trebišove 19. 11. 2020 

 


