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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP na SO v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia, výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na realizáciu
projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“, ktorý je
realizovaný Mestom Žilina,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa, t. j. Mesta
Žilina do výšky 200 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre
Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v zastúpení Ministerstva životného
prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP vyhlásila dňa 7. 12. 2015 výzvu na
predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na zníženie energetickej náročnosti verejných
budov.
Typ výzvy je „otvorená“, t. z. že Sprostredkovateľský orgán výzvu uzavrie v prípade
vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, alebo na základe rozhodnutia SO,
hodnotiace kolá budú uzatvárané 15. 1. 2016, 15. 3. 2016 a ďalšie v intervale 2 mesiacov od
termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.
Maximálna doba realizácie projektu je 24 mesiacov.
Výška nenávratného finančného príspevku nesmie byť nižšia ako 70 000 EUR a vyššia
ako 2 000 000 EUR. Celková výška oprávnených výdavkov projektu sa neznižuje a teda
celková výška oprávnených výdavkov predstavuje 100 %, ak plánovaná úspora energie na
vykurovanie dosiahne viac ako 50 %. Celková výška oprávnených výdavkov sa zníži o 5 %,
ak plánovaná úspora energie na vykurovanie dosiahne viac ako 40 %, ale nepresiahne 50 %.
V návrhu na uznesenie je uvedená maximálna suma spolufinancovania 200 000 EUR, čo je
krajná alternatíva, že by žiadaná suma bola maximálna možná, teda 2 000 000 EUR
a plánovaná úspora by vyšla menej ako 50 %.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.

VLASTNÝ MATERIÁL
Cieľom projektu podávaného v rámci uvedenej výzvy je energetické zhodnotenie
budovy MsÚ v Žiline, resp. zníženie jej energetickej náročnosti prostredníctvom viacerých
aktivít. Ide o výmenu presklených častí fasády, zateplenie obvodového plášťa a časti strechy,
výmena výťahov, prípadne ďalších aktivít za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti
s prihliadnutím na fakt, že zvýhodňované budú komplexné projekty.
V súčasnosti sa spracováva energetický audit, ako východiskový dokument pre
stanovenie oprávnených aktivít projektu. Na základe výsledkov auditu bude spracovaná
projektová dokumentácia, ktorá určí presný rozsah rekonštrukcie tak, aby bola dosiahnutá čo
najväčšia plánovaná miera úspory energie na vykurovanie.
Výdavky vynaložené na rekonštrukciu priestorov nesúvisiacich s energetickou
efektívnosťou sú neoprávnené.

