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Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 

 
a) návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita 
životného prostredia pre projekt „Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území“, kód 
výzvy  OPKZP-PO4-SC441-2018-39, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu „Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území“ 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) výšku maximálnej podpory celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 46 500,- € 
v zmysle výzvy, 
 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. v maximálnej výške 2 325,- €, 
 
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
s c h v a ľ u j e 

 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného 
prostredia pre projekt „Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území“, kód výzvy  OPKZP-
PO4-SC441-2018-39, 
 
b zabezpečenie realizácie projektu „Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území“ 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) výšku maximálnej podpory celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 46 500,- € 
v zmysle výzvy, 
 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. v maximálnej výške 2 325,- €, 
 
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
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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 vyhlásila 6.4.2018 výzvu  č. 
OPKZP-PO4-SC441-2018-39 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku zameranú na podporu nízkouhlíkové stratégie pre všetky typy území. 
 
Hlavnou aktivitou projektu bude vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky 
typy území, najmä pre mestské oblasti v rátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí 
v oblasti tepelnej energetiky. V rámci uvedeného typu aktivity bude podpora zameraná na 
podaktivitu: Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie. 
Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie spĺňa podmienku oprávnenosti 
aktivít, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:  

• jej súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej 
energie;  

• dôraz je kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti 
s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia;  

• regionálna alebo lokálna nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov bude 
spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu 
udržateľného energetického rozvoja 

• ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť 
neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v 
oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a 
stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla 

• súčasťou projektu na vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo 
jej častí musí byť aj jej schválenie relevantnými orgánmi. 
 

Mesto Nitra sa do výzvy zapojí s projektom Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta 
Nitry.  Realizáciou projektu získa mesto Nitra kvalitne vypracovaný dokument – lokálnu nízkouhlíkovú 
stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie, čo 
zahŕňa o. i. prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, spracovanie špecifických údajov a 
podobne. Počet obyvateľov pre ktorých  bude lokálna nízkouhlíková stratégia vypracovaná je cca 79 
tisíc obyvateľov mesta. Dokument bude prioritne zameraný na nízkouhlíkové opatrenia najmä na 
energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energií s ohľadom na ochranu životného 
prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do 
ovzdušia. Súčasťou NÚS bude aj aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Nitra v oblasti tepelného 
hospodárstva. Finálny dokument bude podliehať schvaľovaniu relevantnými orgánmi.  
 
Materiál bol prerokovaný na Mestskej rade v Nitre, ktorá sa konala dňa 14.05.2019. 
 


