
 

 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
 

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa: 26.09.2019   

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  

  

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej 
úrovni - financovanie spoluúčasti  
 

Predkladá: 

Ing. Ján Lach 

Poslanec MZ 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

1. s ú h l a s í 

s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok vo výzve s kódom 

OPKZP-PO4-SC441-2019-53 pre projekt s názvom „ 

Rozvoj energetických služieb na regionálnej 

a miestnej úrovni“ 

u k l a d á 

predložiť žiadosť o NFP na SIEA                             

Z:  kancelária primátora                                            

T: podľa pokynov výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-

53 

2. s c h v a ľ u j e  

Spolufinancovanie mesta Rožňava pre žiadosť o NFP 

s názvom „Rozvoj energetických služieb na 

regionálnej a miestnej úrovni vo výške minimálne 

5% z celkových oprávnených  výdavkov žiadosti o 

NFP, maximálne však 3 000 EUR. 

 

 

 

 

Prerokované : 

V komisii výstavby 

Dňa 11.09.2019 

 Uznesenie č. 23 /09/2019-3.2.12. - 

komisia výstavby, územného 

plánovania, životného prostredia a 

miestnych komunikácií odporúča 

schváliť finančnú spoluúčasť Mesta 

Rožňava vo výške 5% rozpočtu projektu 

na rozvoj energetických služieb na 

miestnej a regionálnej úrovni 

 

vo finančnej komisii 

dňa 11.09.2019 

Finančná komisia po prerokovaní 

predloženého materiálu odporúča MZ 

schváliť zámer prípravy žiadosti na 

projekte rozvoj energetických služieb na 

miestnej a regionálnej úrovni. Odporúča 

dopracovať finančné vyčíslenie projektu 

a následne predložiť na nasledujúce 

zasadnutie komisie. 

 

 

Vypracoval : 

Ing. Ján Lach 

 
 

Materiál obsahuje: 

Dôvodovú správu 

 



 

Kontrolu správnosti uznesenia 
vykonala:  

JUDr. Katarína Balážová 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k  materiálu 

 
Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni - 

financovanie spoluúčasti  
Legislatívne východiská:  

Prijaté uznesenia MZ 

a ich realizácia: 

 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet 

mesta: 

3000€ 

Nároky na pracovné 

miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta 

Súlad návrhu na 

uznesenie s právnymi 

predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí  

   
Na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni je vyčlenených päť 

miliónov eur. 

Verejnoprávne inštitúcie, ako sú napríklad verejné vysoké školy, tiež subjekty územnej 

samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie 

verejného sektora môžu získať podporu na vypracovanie energetických auditov, ktoré im 

pomôžu identifikovať opatrenia vhodné na financovanie prostredníctvom garantovaných 

energetických služieb. 

Výzvu zameranú na rozvoj energetických služieb, ktoré umožňujú financovať energeticky 

efektívne opatrenia z úspor nákladov na energiu, vyhlásila SIEA 2. augusta 2019. 

Z Operačného programu Kvalita životného prostredia je na tento účel vo výzve 

týkajúcej sa budov v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja vyčlenených päť 

miliónov eur. 

Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt je 5-tisíc eur, maximálna 200-tisíc eur. 

Nenávratný finančný príspevok môže pokryť maximálne 95 percent oprávnených výdavkov 

na projekt. 

Výzva dáva najmä prevádzkovateľom budov príležitosť, aby si prostredníctvom 

energetických auditov overili, ktoré opatrenia je vhodné splácať z úspor nákladov na energiu 

a ktoré si vyžadujú iný spôsob financovania. Teraz majú možnosť získať detailný prehľad o 



energetickej náročnosti budov, ich častí, ale napríklad aj verejného osvetlenia. Môžu sa tak 

systematicky začať pripravovať na ich obnovu. Podporované sú dva druhy aktivít – 

spracovanie energetických auditov a príprava projektov garantovaných energetických služieb 

(GES). Všetky žiadosti musia obsahovať prvú z oprávnených aktivít, ktorou je spracovanie 

účelového energetického auditu. V nich majú audítori navrhnúť úsporné opatrenia a zároveň 

identifikovať, či sú vhodné na financovanie prostredníctvom GES tak, aby boli splnené 

požiadavky Eurostatu a projekt GES sa nezapočítaval do verejného dlhu. 

 

Praktické odporúčania na posúdenie, či sú splnené požiadavky Eurostatu, budú zverejnené na 

podstránke národného projektu Odborne o energii v časti určenej pre energetických audítorov. 

Merateľným ukazovateľom prvej oprávnenej aktivity je počet vypracovaných energetických 

auditov. Podporu tak môžu získať aj projekty, v ktorých audítori nenájdu opatrenia vhodné na 

realizáciu prostredníctvom GES.  Ak audítor identifikuje opatrenia vhodné na využitie GES, 

je možné realizovať aj druhú oprávnenú aktivitu, ktorou je príprava projektu GES. V rámci 

druhej aktivity budú preplatené náklady na prípravu podkladov pre obstaranie energetických 

úspor a vykonanie jedného verejného obstarávania.  Výsledkom v tomto prípade má byť 

uzavretie zmluvy, respektíve zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor. 

Ak má žiadateľ okrem podpory na prvú aktivitu záujem aj o podporu druhej aktivity, prikladá 

už k žiadosti hotový energetický audit, ktorý odporúčal využitie GES, náklady na jeho 

zhotovenie budú po kladnom vyjadrení z kontroly verejného obstarávania spätne preplatené. 

O podporu druhej aktivity nie je možné žiadať samostatne. 

 

Zhrnutie: 

 

 Vyhlásená výzva OP Kvalita životného prostredia  

 
53. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni  
(kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53)  

Oprávnení žiadatelia: subjekty územnej samosprávy, subjekty ústrednej správy  

Miera spolufinancovania: 5%  

Výška žiadaného NFP: min. 5 000 €, max. 200 000 €  

Termíny uzavretia hodnotiacich kôl: 31.10.2019, 31.01.2020  

Celková alokácia vyčlenená na výzvu: 5 mil.Eur  

Oprávnená aktivita: C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni  
– vypracovanie účelových energetických auditov s cieľom návrhu opatrení energetickej 

efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu (podpora rozvoja GES)  

Oprávnené podaktivity:  
C1. Vypracovanie účelových energetických auditov – povinná podaktivita  

C2. Príprava projektu GES – Príprava podkladov pre obstaranie energetických úspor a 

realizácia jedného VO na výber poskytovateľa GES 

 

Podaktivita C1: predpokladaný výška NFP = 60 000,- € z toho 5% spoluúčasť = 3 000,- € 

 

 

Komisia: Termín 

zasadnutia: 

Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   

Ochrany verejného poriadku:   

Cestovného ruchu 

a regionálnej politiky: 
  

Vzdelávania, kultúry, mládeže   

http://tender.sme.sk/


a športu: 

Výstavby, územného 

plánovania, životného 

prostredia a mestských 

komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská 

a správy mestského majetku: 

  

 

Čo je Garantovaná energetická služba? 

Garantovaná energetická služba (ďalej aj „GES“) pochádza z anglického výrazu Energy 

Performance Contracting (EPC), je zmluvná dohoda, ktorá umožňuje zvyšovať energickú 

efektívnosť (napr. budov) a financovať ju z budúcich úspor. Poskytovateľ GES sa zaväzuje 

vykonať opatrenia na budove (napr. výmena kotolne, okien, zateplenie), ktoré povedú 

k úspore energie a zároveň garantuje výšku tejto úspory. Prijímateľ GES namiesto platby za 

energiu platí za garanciu úspor. Benefitom pre prijímateľa GES sú nižšie výdavky 

na spotrebovávané GES majú veľa spoločného s PPP projektami (Public Private 

Partnership). Základným spoločným znakom je spolupráca medzi verejným a súkromným 

sektorom. Pri splnení radu podmienok, medzi ktorými dominuje najmä prenos väčšiny rizík 

projektu na súkromného partnera (poskytovateľa GES), realizujúceho daný projekt, možno 

GES vyňať zo súvahy verejnej správy. To znamená, že takýto projekt nemá vplyv 

na maastrichtský dlh počítaný metodikou ESA 2010. 

energie. 

 



 

Výhody GES z pohľadu štátu: 

 Okamžité zhodnotenie verejného majetku, bez potreby verejných zdrojov  

 Obnova verejných budov v kombinácií so šetrnejším prístupom k životnému 

prostrediu 

 Investíciu financuje súkromná spoločnosť – poskytovateľ GES, nie verejný subjekt 

 Projektové riziko (nedosiahnutie garantovaných energetických úspor) ostáva na strane 

poskytovateľa GES 

 Verejný subjekt investíciu spätne spláca iba z ušetrených výdavkov na energie 

 Žiadne energetické úspory = žiadne platby 

 

 
 


