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NÁVRH  

na spolufinancovanie projektu  
„Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve PSK"  

v rámci OP KŽP, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 
 

 

 

 

 

 
Predkladá:       Návrh na uznesenie: 

Ing. Vladimír Grešš - v prílohe materiálu 

vedúci Odboru majetku a investícií 

Úradu PSK 

 

Spracoval: 

Ing. Vladimír Grešš 

Mgr. Katarína Imríchová 

Odbor majetku a investícií 

 

Odsúhlasil: 

Ing. Bystrík Mucha 

riaditeľ Úradu PSK 

 

V Prešove dňa 28.11.2019 



N Á V R H 

n a   u z n e s e n i e 
 

 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
 

1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Vypracovanie energetického 
auditu pre budovy vo vlastníctve PSK“ realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-
SC441-2019-53, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom Prešovského 
samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020;  
 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy; 
 

3. predfinancovanie a spolufinancovanie projektu zo zdrojov PSK:  
Predpokladaná výška oprávnených výdavkov projektu v objeme 210 500 EUR; 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 
výdavkov – 5 %: 10 525 EUR; 
Výška príspevku v objeme 199 975 EUR.  
 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov resp. prípadných 
výdavkov, o ktoré bude a znížená výška celkových oprávnených výdavkov spojených s 
realizáciou projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa  
 

Názov projektu: „Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve PSK " 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 

 

Intenzita pomoci: max 95% 

Celkové oprávnené výdavky: 210 500 EUR 

Výška príspevku: 199 975 EUR 

Spolufinancovanie PSK: 10 525 EUR 

 

Energetický audit je jeden z nástrojov energetického riadenia v súlade s politikou EU v 

oblasti klimatických zmien a znižovania produkcie CO2. Tvorí tzv. energetický pasport budov 

a technických zariadení budov, ktorý je základom pre rozhodovanie o realizácii úsporných 

opatrení s cieľom znížiť spotrebu energie a produkciu emisií CO2. 

Vypracovanie energetických auditov budov je v súlade s realizovanými 

a pripravovanými aktivitami PSK zameraných na energetickú efektívnosť budov a zariadení 

v jeho majetku. V rámci realizácie projektu CuRI I. v komponente Energetická efektivita  v 

spolupráci so svetovou bankou vznikla požiadavka zo strany expertov identifikovať konkrétne 

projekty na úspory energie, ktoré by bolo možné financovať formou GES. Predmetná výzva je 

zameraná na vypracovanie energetických auditov so zameraním na identifikáciu a návrh 

opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovaných energetických 

služieb, čo umožní naplnenie vyššie uvedeného záväzku PSK v rámci CuRI I. komponent 

Energetická efektivita. 

 

Prínosy: 

- využitie energetických auditov ako podklad pri príprave prípadných budúcich žiadostí 

o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ, alebo pri príprave projektov formou 

garantovaných energetických služieb  

- využitie energetických auditov pri príprave projektových dokumentácií no obnovu 

budov a energetických zariadení budov v majetku PSK. 



- zhodnotenie existujúceho technického stavu budov, technických zariadení budov a 

prevádzky budov a energetických zariadení z hľadiska spotreby energie.   

- súčasťou energetického auditu je ekonomické a environmentálne posúdenie opatrení na 

zníženie spotreby energie v budovách a energetických zariadeniach budov 

- návrh opatrení na zníženie spotreby energie v budovách a návrh opatrení na zníženie 

produkcie emisií CO2 

- postup realizácie opatrení zameraných na úspory energie 

- podklad pre plánovanie investícií do budov pre ďalšie rozpočtové obdobie 

- technické údaje o budovách a technických zariadeniach budov pre plánovaný 

informačný systém PSK 

- podklad pre energetický manažment PSK 

- zber a aktualizácia údajov o budovách a technických zariadeniach budov 

 

 


