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Súlad s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín
2022, s výhľadom do roku 2040.
V Trenčíne dňa 07.11.2019

na roky 2016 –

Dôvodová správa

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 zverejnilo dňa 2.8.2019 výzvu
v rámci prioritnej osi 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
investičnej priority: 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské
oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých
cieľom je zmiernenie zmeny klímy, Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a
opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 5 000 000 EUR.
SO je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF4 oprávnený kedykoľvek zmeniť indikatívnu
výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu formou usmernenia k výzve.
Za zmenu indikatívnej výšky alokácie sa nepovažuje postupné znižovanie disponibilných finančných
prostriedkov vyčlenených na výzvu z dôvodu postupného schvaľovania ŽoNFP. Aktuálne disponibilná
(zostávajúca) indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je pravidelne
aktualizovaná na webovom sídle www.op-kzp.sk.
V prípade, že existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, SO
bezodkladne zverejní túto informáciu webových sídlach www.op-kzp.sk a www.siea.sk v súlade s
pravidlami podľa kap. 5 tejto výzvy. Súčasťou tejto informácie je aj upozornenie o plánovanom
uzavretí výzvy, pričom informácia je zverejnená najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom
uzavretia výzvy. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu, skutočný dátum uzavretia výzvy bude
zverejnený na webových sídlach www.op-kzp.sk a www.siea.sk s ohľadom na objem žiadaného NFP
v predložených ŽoNFP nad aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov
vyčlenených na výzvu, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia
jednotlivých hodnotiacich kôl.
Poskytovanie príspevkov podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „NFP“) na základe predkladanej ŽoNFP a za podmienok ustanovených vo výzve a
súvisiacich dokumentoch.
Žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť viacero žiadostí o poskytnutie NFP, za splnenia podmienok
ustanovených vo výzve a súvisiacich dokumentoch.
NFP sa poskytuje zo zdrojov EFRR a štátneho rozpočtu, pričom maximálna intenzita pomoci nesmie
presiahnuť stanovený strop pre jednotlivé typy žiadateľov uvedených v tabuľke nižšie.
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované v súlade
s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF, a to nasledovne:

Žiadateľ
Subjekty ústrednej správy
Subjekty územnej samosprávy

Miera príspevku zo zdrojov
OP KŽP z celkových
oprávnených výdavkov v %
(NFP)
EFRR
ŠR
85
10
85
10

Výška spolufinancovania zo
zdrojov prijímateľa v %

V rámci tejto výzvy sa uplatňujú nasledovné spôsoby financovania:
 refundácia,
 predfinancovanie,
 kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov financovania,

5
5

v súlade s pravidlami uvedenými Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho
fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 v platnom
znení.
Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok.
Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy.
Schvaľovanie žiadostí o NFP prebieha systémom hodnotiacich kôl (alebo aj „posudzovaných
časových období“).
Možnosť priebežného predkladania žiadostí o NFP nie je obmedzená stanovenými termínmi
uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o NFP na SO
kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Termíny uzavretia prvých dvoch hodnotiacich kôl sú
stanovené v tabuľke nižšie. Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 3 mesiacov, pričom
tento interval zohľadňuje predpokladaný počet prijatých ŽoNFP a primeraný časový limit na
schvaľovanie žiadostí o NFP.
S cieľom optimalizovať proces schvaľovania žiadostí o NFP si SO vyhradzuje právo počas
trvania výzvy aktualizovať konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl, resp. upraviť
interval pre uzavretie hodnotiacich kôl. Aktualizácia termínov hodnotiacich kôl sa považuje za
zmenu formálnych náležitostí výzvy.
Stanovené hodnotiace kolá
Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 1

Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 2

31.10.2019

31.01.2020

Termín uzavretia
hodnotiaceho kola n
Posledný pracovný deň
každého tretieho
nasledujúceho mesiaca

Žiadateľ je o výsledku konania o predloženej žiadosti o NFP informovaný rozhodnutím SO o
schválení ŽoNFP s alebo bez podmienky vo výroku rozhodnutia, o neschválení ŽoNFP alebo
rozhodnutím o zastavení konania o ŽoNFP.
SO zabezpečí pre všetky žiadosti o NFP schvaľované v rámci príslušného hodnotiaceho kola vydanie
rozhodnutia najneskôr v termíne do 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného
hodnotiaceho kola (príklad priebehu zaraďovania priebežne predkladaných žiadostí o NFP do
príslušných hodnotiacich kôl je uvedený v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v
rámci 53. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 (ďalej len
„Príručka pre žiadateľa“), v Kapitole 4 Schvaľovanie žiadostí o NFP. Príručka pre žiadateľa tvorí
prílohu č. 2 výzvy. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie
chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa, keďže dňom odoslania žiadosti na doplnenie chýbajúcich
náležitostí žiadateľovi sa plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia prerušuje. Prerušená lehota plynie
ďalej dňom doručenia chýbajúcich náležitostí SO. Uvedená lehota na vydanie rozhodnutia môže byť
predĺžená v prípade udelenia výnimky zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných
fondov Centrálnym koordinačným orgánom v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3 písm. d). Informáciu o
dôvodoch nedodržania termínu ako aj o novom predpokladanom termíne vydania rozhodnutia, SO
zverejní na webových sídlach www.opkzp.sk a www.siea.sk, v ITMS2014+ a zároveň individuálne na
kontaktné e-mailové adresy žiadateľov uvedené v ŽoNFP. Pri nedodržaní oznámeného
predpokladaného termínu SO opakovane zabezpečí informovanosť žiadateľov za rovnakých
podmienok.
Mesto Trenčín, vychádzajúc z platných rozvojových dokumentov – Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja mesta Trenčín
na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040 a textu
zverejnenej výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 spracovalo a podalo žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na projekt „Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie v meste Trenčín“ s termínom
do 31.10.2019 (termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola).

Projekt s názvom „Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie v meste Trenčín“ v rámci
výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a
miestnej úrovni bude prioritne zameraný na vypracovanie účelového energetického auditu za účelom
verejného osvetlenia a prípravu projektu garantovanej energetickej služby (ďalej len ,,GES“) pre
verejné osvetlenie.
Projekt, ako aj samotná výzva je zameraná na podporu mesta a iné verejné subjekty, aby prijímali
nízkouhlíkové stratégie s jasnými cieľmi a s dôrazom na ochranu životného prostredia, čo je
základným predpokladom systematického znižovania emisií skleníkových plynov so zohľadnením
regionálnych a lokálnych podmienok v súlade so smernicou 2012/27/EÚ o energetickej
efektívnosti.
Príprava projektu GES (garantovanej energetickej služby) na sústavu verejných budov v meste
Trenčín bude realizovaná na základe výsledkov z písomnej správy z energetického auditu, ktorú
žiadateľ zverejňuje na svojom webovom sídle po dobu udržateľnosti projektu. Výsledkom prípravy
projektu je uzavretie Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (alebo oznámenie o
výsledku verejného obstarávania).
V rámci projektu bude realizovaná jedna hlavná aktivita projektu a to: „Rozvoj energetických služieb
na regionálnej a miestnej úrovni“. Predmetom podpory v rámci tejto aktivity bude vypracovanie
účelového energetického auditu s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z
úspor nákladov na energiu. Z toho vyplývajú dve podaktivity, ktoré sú v rámci projektu naplánované
a to :
C1. Vypracovanie účelových energetických auditov
C2. Príprava projektu GES
Miestom realizácie projektu je katastrálne územie mesta Trenčín.
Projekt je naplánovaný na obdobie 06/2020 do 06/2021.
Merateľné ukazovatele stanovené poskytovateľom budú nastavené pre projekt tak, aby sme
zabezpečili ich naplnenie a tým aj naplnenie miery príspevku projektu k špecifickému cieľu v rámci
výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53.
Zoznam použitých skratiek:
DPH – daň z pridanej hodnoty
EÚ- Európska únia
IROP – Integrovaný regionálny operačný program
MPaRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MFO – mestská funkčná oblasť
NFP - nenávratný finančný príspevok
PO – prioritná os
PHRaSR - program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
PRM – program rozvoja mesta
SC – špecifický cieľ
ŽoNFP – žiadosť o nenávratný finančný príspevok
COV – Celkové oprávnené výdavky
ESRR – Európsky fond regionálneho rozvoja
ŠR – Štátny rozpočet
EŠIF – Európske štrukturálne a investičné fondy

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Schvaľuje
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
„Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie v meste Trenčín“ v rámci výzvy
OPKZP-PO4-SC441-2019-53 vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne
do výšky 3 416,60 EUR
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Trenčín.

