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N á v r h 

na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt  „Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste 

Trenčín“  v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a 

hospodársky rast, prioritná os č.2.2. Energetika, Opatrenie č.2.2 - Budovanie a 

modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie 

poradenstva v oblasti energetiky, Kód výzvy KaHR-22VS-1501; na schválenie 

spolufinancovania projektu „Komplexná modernizácia časti verejného 

osvetlenia v meste Trenčín“  a na schválenie zámeru vyhlásiť verejné 

obstarávanie potrebné k realizácii projektu „Komplexná modernizácia časti 

verejného osvetlenia v meste Trenčín“    

  

 

 

Predkladá:      Návrh na uznesenie: 

Mgr. Richard Rybníček    na samostatnej prílohe 

primátor mesta          

     

 

 

Spracoval:       

Henrieta Ševčíková, MBA  
Vedúca kancelárie primátora 

 

 

 

 

V Trenčíne, 23.6.2015 



Dôvodová správa:  

Dôvodom uchádzania sa o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 
programu Konkurenciaschopnosť a hospodársky rast, prioritná os č.2.2. Energetika, 
Opatrenie č.2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a 
obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky,  je snaha o získanie financií 
na výmenu morálne zastaraných a vysoko energeticky náročných svietidiel 
s ortuťovými výbojkami za LED svietidlá. Mesto Trenčín zareagovalo na výzvu 
Ministerstva hospodárstva SR o získanie nenávratného finančného príspevku na 
modernizáciu časti verejného osvetlenia. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je do 
vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo do uplynutia termínu 
na predkladania žiadosti o NFP, t.j. 30.9.2015, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 
skôr. V rámci celého procesu je potrebné vypracovať svetelno-technickú štúdiu určenej 
oblasti modernizácie verejného osvetlenia. Na základe pasportu verejného osvetlenia 
boli vybraté oblasti výmeny ortuťových svetelných bodov. Jedná sa o cca 350 
svetelných bodov na cca 20 uliciach v meste Trenčín. Na základe vypracovanej 
svetelno-technickej štúdie je možné podať žiadosť o získanie NFP na Ministerstve 
hospodárstva. Následne je potrebné začať proces verejného obstarávania na 
dodávateľa modernizácie. Jednou z najdôležitejších podmienok tejto výzvy je 
ukončenie všetkých prác do 31.12.2015. Žiadateľ je ďalej povinný zabezpečiť 
svetelnotechnické merania osvetľovacej sústavy po zrealizovaní rekonštrukcie 
a modernizácie verejného osvetlenia. 

Nakoľko v prípade mesta Trenčín sa jedná iba o výmenu svetelných bodov, t.j. výmenu 
morálne zastaraných a vysoko energeticky náročných svietidiel s ortuťovými výbojkami 
za LED svietidlá, je viac ako pravdepodobné, že Mesto môže byť úspešné pri získaní 
NFP.  

 

Návrh na uznesenie: 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v Trenčíne 

I. berie na vedomie 

 
a/ informáciu o zámere mesta predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v 
rámci Operačného programu Konkurenciaschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 
č.2.2. Energetika, Opatrenie č.2.2 - Budovanie a modernizácia verejného 
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti 
energetiky, Kód výzvy KaHR-22VS-1501, na realizáciu projektu s názvom 
„Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín“. 

 

II. schvaľuje  

a/ predloženie žiadosti o NFP vo výške 246.000,- € s DPH v rámci výzvy KaHR-22VS-
1501 za účelom realizácie projektu „Komplexná modernizácia časti verejného 



osvetlenia v meste Trenčín“, ktorého ciele sú v súlade s požiadavkami výzvy o 
nenávratný finančný príspevok;  

b/ zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov  
„Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín“ s 
predpokladanou hodnotou zákazky max.  236.778,- € s DPH, ktorú vyhlási Mesto 
Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie Zmluvy o dielo, 
príp. Kúpnej zmluvy; 

c/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;  

d/ financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 
t.j. vo výške 12.350,00 €. 

 

 

 

 

 


