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 Dôvodová správa 

              
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program 
Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“) konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej 
len ,,RO “) zverejnila dňa 18.12.2019 v rámci Prioritnej osi: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičnej priority: 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z 
obnoviteľných zdrojov, Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej 
konečnej energetickej spotrebe SR výzvu kód: OPKZP-PO4-SC411-2019-61 na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na výstavbu zariadení na využitie 
vybraných druhov OZE.  
 
           Výzva OPKZP-PO4-SC411-2019-61 je otvorená. SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade predpokladu vyčerpania1 
finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho 
rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov alebo z 
dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie OP KŽP. Upozornenie o 
plánovanom uzavretí výzvy spolu s dôvodom uzavretia výzvy bude zverejnené na webovom sídle 
www.op-kzp.sk najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Zároveň bude táto 
informácia zverejnená aj na webovom sídle www.siea.sk. 
 
 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.  
 

Projekt s názvom „Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v meste 
Trenčín“ rieši fotovoltický solárny systém na ohrev pitnej vody na tri objekty v meste Trenčín a to 
športovú halu, krytú plaváreň a zimný štadión P.D. v Trenčíne. 
Solárny systém bude pracovať ako ostrovný systém, bez dodávky elektriny do siete. Všetka elektrina 
vyrobená vo fotovoltických paneloch sa spotrebuje na ohrev vody v navrhovaných zariadeniach. Výkon 
fotovoltickej elektrárne bude cez riadiace MPPT jednotky a riadiaci rozvádzač RH_FVE vyvedený na 
DC špirály vyhrievacích jednotiek v zásobníku TÚV. Zároveň PD rieši: rozloženie a zapojenie panelov, 
nosnú konštrukciu panelov, trasu a typ kabeláže, riadenie výkonu elektrárne a jeho vyvedenie do 
zásobníkov, bezpečnostné vypínanie a prepojenie s bleskozvodom a ochranné pospájanie. 
 
 Mesto Trenčín plánuje podať dve Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z nasledujúceho 
dôvodu. K dátumu podania Žiadostí o NFP je potrebné doložiť povolenia na uskutočnenie stavby 
(stavebné povolenie, ohláška drobnej stavby).  

K prvej Žiadosti o NFP (krytá plaváreň, športová hala) sú v súčasnosti vydané ohlášky na oba 
objekty, pri druhej Žiadosti o NFP na objekt zimného štadióna je nevyhnutné doložiť ako prílohu 
právoplatné stavebné povolenie. V prípade, že by sa nestihlo vydať právoplatné SP na objekt zimného 
štadióna v čase podávania prvej Žiadosti o NFP, budeme druhú Žiadosť o NFP podávať dodatočne.  
 

 Žiadosť o NFP na projekt „Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE 
v meste Trenčín“ – Krytá plaváreň, Športová hala 

 
Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov projektu „Výstavba zariadení na využitie 
vybraných druhov OZE v meste Trenčín“ - Krytá plaváreň, Športová hala vo výške 138 823,76 Eur 
bola vyčíslená na základe rozpočtu stavby a prieskumu trhových cien. 
 

 Žiadosť o NFP na projekt „Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE 
v meste Trenčín“ – Zimný štadión P.D. v Trenčíne 

 
           Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov projektu „Výstavba zariadení na 
využitie vybraných druhov OZE v meste Trenčín“ – Zimný štadión P.D. v Trenčíne vo výške 369 
487,43 Eur bola vyčíslená na základe rozpočtu stavby a prieskumu trhových cien. 
 

Finančné krytie projektov vo výške spolufinancovania mesta Trenčín je  v návrhu Programového 
rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 – 2022 v programe 1: Manažment a plánovanie.  Požadovaná 

http://www.siea.sk/


forma prijímania NFP bude formou systému predfinancovania, čo nevytvorí zásadnejší tlak na 
prechodnú potrebu finančných prostriedkov na celú investíciu s následnou refundáciou 95 % 
oprávnených výdavkov zo strany poskytovateľa NFP.  

 
 

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 

1. Schvaľuje 
 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Výstavba zariadení na využitie 
vybraných druhov OZE v meste Trenčín“ – Krytá plaváreň, Športová hala 
realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 6 941,19 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 

2. Schvaľuje 
 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Výstavba zariadení na využitie 
vybraných druhov OZE v meste Trenčín“ – Zimný štadión P.D. v Trenčíne 
realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta Trenčín a platným Programom hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 18 474,37 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 

B. 
 

Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov s montážou na tri objekty 
mesta Trenčín: Krytá plaváreň, Športová hala, Zimný štadión P.D. v Trenčíne, ktorá je zameraná na  
osadenie fotovoltického solárneho systému na ohrev pitnej vody na týchto objektoch. 

 
Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy 
aplikovať postupy verejného obstarávania. 
 
Predpokladaná hodnota tejto zákazky  na obdobie trvania zmluvy je max: 392 945,6 € bez DPH. 

 
Uskutočnenie tejto zákazky je finančne kryté  rozpočtom mesta Trenčín na rok 2020.    



 
V zmysle čl. 3 ods.5 písm. a) podpísmena a) bod 18 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Trenčín, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie, ak 
predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako: 
 
a) 70.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín podľa písmena d) tohto 
odseku, 
b) 70.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 k 
zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších prepisov, 
c) 180.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 
d) 221.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,  
e) 260.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
 
pričom zámer vyhlásiť verejné obstarávanie musí byť prerokovaný mestským zastupiteľstvom v štádiu 
pred oficiálnym oznámením vyhlásenia verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladám návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné 
obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov s montážou na tri objekty mesta Trenčín: Krytá 
plaváreň, Športová hala, Zimný štadión P.D. v Trenčíne. 

 
Súčasťou každej zmluvy bude odkladacia podmienka účinnosti získania nenávratného finančného 

príspevku t. z., že zmluvy budú uzavreté v závislosti od toho, na ktoré objekty mesto Trenčín získa 
nenávratný finančný príspevok. 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 

3. Schvaľuje 
 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov s montážou na tri 
objekty mesta Trenčín: Krytá plaváreň, Športová hala, Zimný štadión P.D. v Trenčíne s predpokladanou 
hodnotou zákazky maximálne: 392 945,60 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný 
obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie kúpnych zmlúv pre jednotlivé objekty. 
 


