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N Á V R H 

n a   u z n e s e n i e 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  

 

mení a dopĺňa 

uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 99/2018 zo dňa 27. 

augusta 2018, k návrhu na spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia Prešovského 

samosprávneho kraja“ v rámci OP KŽP, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39 v časti schvaľuje  

nasledovne: 

 

vypúšťa sa text v bode 3.: 

výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 15 000 € 
(5%), ktorá je stanovená zo sumy celkových oprávnených výdavkov projektu t.j. 300 000 €. 

  

a nahrádza a dopĺňa sa textom: 

3. Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu zo zdrojov PSK. Výška celkových oprávnených 
výdavkov projektu je stanová v objeme 300 000 €, 5% spolufinancovanie v objeme 15 000 €. 

 

      4. Financovanie neoprávnených výdavkov v maximálnom objeme 22 192 € z rozpočtu PSK. 

  
Body 1. a 2. uznesenia ostávajú nezmenené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa  
 

Názov projektu: „Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja"  

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39 

Predmetom návrhu je zmena uznesenia zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 

kraja č. 99/2018 zo dňa 27. augusta 2018 k návrhu na spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková 

stratégia Prešovského samosprávneho kraja“ v rámci OP KŽP, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-

39 v časti schvaľuje  nasledovne: 

 

vypúšťa sa text v bode 3.: 

výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 15 000 € 
(5%), ktorá je stanovená zo sumy celkových oprávnených výdavkov projektu t.j. 300 000 €. 

  

a nahrádza a dopĺňa sa textom: 

3. Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu zo zdrojov PSK. Výška celkových oprávnených 
výdavkov projektu je stanová v objeme 300 000 €, 5% spolufinancovanie v objeme 15 000 €. 

 

      4. Financovanie neoprávnených výdavkov v maximálnom objeme 22 192 € z rozpočtu PSK. 

  
Body 1. a 2. uznesenia ostávajú nezmenené. 

 

V rámci prípravy verejného obstarávania bola určená predpokladaná hodnota zákazky v súlade so 

zákonom o verejnom obstarávaní tak, aby bola platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania. 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená prieskumom trhu dňa 27.09.2019 vo výške 259 400 € 

bez DPH, t.j. 311 280 € s DPH. Táto hodnota je o 11 280 € vyššia ako maximálna výška žiadaného 

príspevku na projekt. Zároveň mzdové výdavky projektu predstavujú 10 911,60 €. 

 

V tomto zmysle je potrebné uznesenie zmeniť. 

 

O navrhovanej zmene uznesenia rozhodne zastupiteľstvo vyššieho územného celku nadpolovičnou 
väčšinou prítomných poslancov.  

 

Prílohy: 

1. Uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 99/2018 zo dňa 27. augusta 2018  

 



Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program 

Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako 

riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 06. 04. 2018 výzvu 

zameranú na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území s kódom výzvy OPKZP-PO4-

SC441-2018-39. 

V rámci špecifického cieľa 4.4.1. Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich                          

s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území sú pre danú výzvu oprávneným žiadateľom aj 

subjekty územnej samosprávy, t. j. aj vyššie územné celky. 

 

Všeobecný rámec 

 

Regionálna nízkouhlíková stratégia vo všeobecnosti bude predstavovať ucelený krátko  a strednodobý 

strategický dokument, ktorý definuje aktivity PSK zamerané na znižovanie emisií CO2. Stratégia bude 

spracovaná v nadväznosti na činnosť PSK ako koordinátora celoeurópskej iniciatívy Dohovoru 

primátorov miest a starostov obcí. Prešovský kraj zaznamenáva vysoký záujem o oblasť obnoviteľných 

zdrojov energie, zelených technológií a energetickú účinnosť. Zároveň PSK vníma túto oblasť ako 

potenciál pre rozvoj svojho územia, ktorý povedie aj k tvorbe nových pracovných príležitostí. 

Energetické a environmentálne potreby v kraji ako aj európske trendy v oblasti klimatických zmien 

viedli Prešovský kraj k podpísaniu Dohovoru primátorov a starostov.  

 

Aktívna úloha PSK pomôže zaangažovať mestá a obce do Dohovoru s cieľom naštartovať dlhodobý a 

udržateľný energetický rozvoj na území regiónu. Význam energetických/klimatických partnerstiev 

narastá aj vzhľadom na čo najrýchlejšie rozvinutie a zavedenie technológií s nízkymi emisiami CO2. 

Dohovor má pre signatárov vypracovanú jednotnú metodiku, ktorá predstavuje transparentný postup pre 

všetkých zúčastnených. Platná metodika Dohovoru vychádza z praktických skúseností signatárov a 

opiera sa tak o  technický a vedecký základ, a to SECAP - akčného plánu pre udržateľnú energiu a 

zmenu klímy, vďaka ktorej môžu orgány miestnej správy porovnávať svoje výsledky s výsledkami iných 

porovnateľných orgánov. 

 

Pri návrhu opatrení bude rešpektovaný existujúci regulačný rámec tvorený sústavou strategických 

dokumentov na úrovni SR, legislatívnych predpisov SR, EÚ a strategických dokumentov PSK (Dohoda 

o partnerstve - Dohovor primátorov a starostov v Prešovskom kraji z roku 2012, PHSR PSK na roky 

2014 – 2020 atď.). 

 

Z pohľadu obsahovej štruktúry dokumentu bude Stratégia v súlade s Prílohou č. 2 Príručky pre žiadateľa 

o nenávratný finančný príspevok.  



Intenzita pomoci:  max. 95%  

Výška pomoci:   10 000 – 300 000 € 

Časová oprávnenosť: max. 18 mesiacov 

Žiadatelia:  subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a 

nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie; 

 neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné 

služby (subjekt vedený v ústrednom registri n.o.) 

 

Predpokladaná výška rozpočtu projektu pre Prešovský samosprávny kraj: celková 

výška projektu: 322 191,60 €.  

Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu zo zdrojov PSK. Výška celkových 
oprávnených výdavkov projektu je stanová v objeme 300 000 €, 5% spolufinancovanie 
v objeme 15 000 €. 
 
Financovanie neoprávnených výdavkov v maximálnom objeme 22 192 € z rozpočtu PSK. 
 

Zdôvodnenie 

Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie je potrebné z týchto dôvodov: 

1. jednou z úloh, ktoré PSK prijalo pri zapojení sa do Dohovoru primátorov miest a starostov obcí je 

zabezpečenie spolupráce s mestami a obcami pri vypracovaní politík a riadení programov, teda 

vypracovať nízkouhlíkovú stratégiu vo forme akčného plánu energetickej efektívnosti, resp. inej 

stratégie, stanovujúcej opatrenia PSK v oblasti energetickej efektívnosti a využívania OZE, tak aby 

vedenie miest a obcí získalo komplexnú podporu u koordinátora, ktorý predstavuje vzor dobrých 

riešení; 

2. súčasťou nízkouhlíkovej stratégie PSK bude indikatívny zoznam projektových zámerov, resp. 

projektov, ktoré budú riešiť energetickú modernizáciu budov v pôsobností PSK; 

3. nízkouhlíková stratégia bude riešiť rozpracovanie možnosti využitia komponentov inteligentných 

budov (Smart Building) s dôrazom na komponenty energia a životné prostredie, mobilita a budovy 

v PSK; 

4. nízkouhlíková stratégia slúži na zavedenie energetického manažmentu na jednotlivých úrovniach, 

rešpektujúc zásady zvyšovania energetickej efektívnosti a efektívneho nakladania s verejnými 

prostriedkami v oblasti energetiky; 

5. nízkouhlíková stratégia slúži, resp. bude v budúcnosti slúžiť ako povinná príloha pri dotačných a 

úverových programoch, zameraných na financovanie zvyšovania energetickej efektívnosti a 

využívania obnoviteľných zdrojov energie (napr. aktuálne výzvy, ktoré riešia certifikáciu 



energetického a environmentálneho manažérstva pre všetky typy území - OPKZP-PO4-SC441-

2018-39 a 35); 

6. nízkouhlíková stratégia poslúži ako odborný podklad pre vypracovanie projektových energetických 

hodnotení a tepelno-technických posúdení v etape prípravy projektových dokumentácií 

zatepľovania budov, ich energetickej modernizácie, rozvoja výstavby a budovania novej výstavby; 

7. vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie a aplikáciou navrhnutých opatrení pri implementácii 

projektov zvýši PSK renomé samosprávneho kraja v rámci EÚ, nakoľko väčšina európskych 

regiónov nedisponuje nízkouhlíkovými stratégiami. 

 

Prínosy pre PSK: 

 

1. Zavedenie systému vyhodnotenia, monitorovania a plánovania úspor energií a zníženia emisií 

skleníkových plynov. 

2. Vytvorenie priaznivejšieho životného prostredia a kvality života.  

3. Postupné znižovanie nákladov za energie. 

4. Jasnejšie zameranie  dotačných schém pre nasledujúce obdobia. 

5. Rozvoj cezhraničnej spolupráce. 

6. Koordinovaný rozvoj územia pri udržaní a rozvoji konkurencieschopnosti regiónu. 

7. Mestá/obce a samosprávne kraje s vypracovanou NÚS budú do budúcnosti 

bonifikované v hodnotiacom procese v rámci predkladania žiadostí o nenávratnú 

a návratnú pomoc. 

 

Hlavné podmienky výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39 

Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú splnené 

všetky nasledujúce podmienky: 

•       jej  súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými  dostupnými formami využiteľnej energie; 

• dôraz je kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE 

s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových 

plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia; 

• regionálna nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov bude spracovaná                       

s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného 

energetického rozvoja, 

• ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť 

neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie aj stanovenie postupu následného 

optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla, 



• súčasťou projektu na vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí musí byť 

aj jej schválenie relevantnými orgánmi. 

 

V rámci tejto výzvy sa uplatňujú nasledovné spôsoby financovania: refundácia, predfinancovanie a 

kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov financovania. 

Projekt, ktorý je predmetom žiadosti o NFP, musí byť v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania 

vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov. 

 

Organizačné a finančné zabezpečenie 

Prípravu Stratégie bude zastrešovať Riaditeľ úradu PSK, ktorý je zároveň zodpovedný  za zabezpečenie 

komunikácie s relevantnými partnermi.  

Finančná spoluúčasť žiadateľa o NFP predstavuje čiastku 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

projektu. V súlade s uvedenou tabuľkou Referenčných hodnôt pre celkové oprávnené výdavky projektu 

bude PSK žiadať NFP vo výške 285 000 eur, z čoho vyplýva výška celkových oprávnených výdavkov 

projektu - 300 000,00 eur. 5%-né spolufinancovanie zo strany PSK  v tomto prípade predstavuje sumu 

15 000,00 eur. 

 

Návrh uznesenia bol prerokovaný vo finančnej komisii zriadenej pri Zastupiteľstve 

PSK  s odporúčaním na schválenie uznesenia zastupiteľstvom  samosprávneho kraja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 

  

U Z N E S E N I E   č. 99 / 2018 
 

zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 27. augusta 2018 

 

k návrhu na spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia PSK“ 
v rámci OP KŽP, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39  

______________________________________________________________ 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

  

s c h v a ľ u j e  

 

1. predloženie   žiadosti   o   NFP   v   rámci   výzvy  s  kódom  OPKZP-PO4-SC441-2018-39  

    za účelom realizácie projektu „Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja“ 

 

      2. realizáciu  projektu  po  schválení žiadosti o NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
          nenávratnej finančnej pomoci 
 
      3. výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume  
          15 000,00 eur (5 %),  ktorá  je  stanovená  zo  sumy celkových oprávnených výdavkov 
          projektu t. j. 300 000,00 eur. 

 

   V Prešove dňa 31. augusta 2018 

 

                                              PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 

 

Zapisovateľka:     Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.      PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
 

                                              PaedDr. Viera Leščáková v. r.  

     


