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Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov   

 

a)  berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o pristúpení k implementácii grantu ELENA  (European Local Energy 

Assistance), 

 
b)  schvaľuje     

 

1. Pristúpenie k Žiadosti Prešovského samosprávneho kraja o technickú pomoc „ELENA“ 

financovanú cez grant z programu Inteligentná Európa – CIP (ďalej len „grant ELENA“).  

 

2. Spolufinancovanie oprávnených výdavkov „grantu Elena“ vo výške 10 % technickej 

pomoci zodpovedajúcej podielu vo vzťahu k plánovaným investíciám v meste Svidník, 

a to v období predpokladaného trojročného trvania implementácie „grantu ELENA“.  

 

3.  Zabezpečenie vyhlásenia verejného obstarávania a podpisu zmluvy s dodávateľom 

v období do troch rokov od podpisu zmluvy o „grant ELENA“ a  následnú realizáciu 

naplánovaných investícií. 

 

4.   Poskytovanie súčinnosti a spolupráce s Prešovským samosprávnym krajom, 

projektovými partnermi a implementačnou jednotkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 

 

Ciele EÚ 2020 - agenda „3x20“ v oblasti energetiky a ochrany klímy Európskeho 

spoločenstva do roku 2020 sú:  

a) o 20% zvýšiť energetickú efektívnosť,  

b) o 20% zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie,  

c) o 20% znížiť emisie CO2. 

 

Európska komisia spustila v roku 2008 Dohovor primátorov a starostov, ktorý je otvorený pre 

všetky mestá a obce v Európe s cieľom zapojiť miestne samosprávy a občanov do rozvoja 

a implementácie energetickej politiky Európskej únie. Dohovor tvorí záväzok signatárskych 

miest prekročiť ciele EÚ zníženia emisií CO2 cez opatrenia týkajúce sa energetickej účinnosti, 

obnoviteľných zdrojov energie a čistej dopravy. 

 

Dňa 27. februára 2012 bola podpísaná dohoda o partnerstve medzi Generálnym riaditeľstvom 

pre energetiku Európskej komisie (ďalej DG ENER) so sídlom na Rue de Mot 24, BE-1040 

Brusel, Belgicko v zastúpení Jean - Arnold Vinois, poverený riaditeľ pre vnútorný 

energetický trh a Prešovským samosprávnym krajom (ďalej PSK) so sídlom na Námestí 

mieru 2, Prešov, Slovenská republika v zastúpení Petrom Chudíkom, predsedom Prešovského 

samosprávneho kraja týkajúca sa Dohovoru primátorov a starostov v Prešovskom kraji.  

 

Európska únia prostredníctvom viacerých mechanizmov, programov a finančných nástrojov 

(fondov) podporuje miestnych a regionálnych aktérov (obce, mestá, mikroregióny, vyššie 

územné celky) v snahe dosiahnuť energetickú bezpečnosť s cieľom znížiť množstvo 

skleníkových plynov, znížiť energetickú náročnosť verejných  budov a systémov verejného 

osvetlenia a tiež zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie. 

V posledných dvoch rokoch bolo preto z jej štruktúr iniciovaných viacero podporných 

programov. Ich cieľom je mobilizovať, podporiť, posilniť (najmä finančne a technicky) obce, 

mestá a regióny – za účelom dosiahnutia vyššie uvedených cieľov.  

 

Jedným z týchto nástrojov je iniciatíva ELENA (European Local ENergy Assistance  - 

Európska miestna energetická pomoc) financovaná cez grant z programu Inteligentná Európa 

– CIP. Obce a mestá, ktoré pripravujú investičné projekty v oblasti energetickej efektívnosti 

a obnoviteľných zdrojov energie, môžu využívať grant z prostriedkov ELENA na prípravu 

týchto projektov. ELENA financuje náklady týkajúce sa technickej podpory pre prípravu 

veľkých investičných programov (nad 50 mil. EUR) v regiónoch a mestách a jej cieľom je až 

do výšky 90 % pokryť náklady na prípravu štúdií uskutočniteľnosti, energetických auditov, 

projektových dokumentácií a verejného obstarávania. Maximálne trvanie podporeného 

projektu grantu ELENA  je maximálne 3 roky.  

 

 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

V rámci mesta Svidník sú objekty, ktoré je potrebné rekonštruovať a zatepliť s cieľom 

zníženia spotreby tepla a elektrickej energie na ich prevádzku a tým prispieť k naplneniu 

cieľov EÚ 2020 - agenda „3x20“ v oblasti energetiky a ochrany klímy Európskeho 

spoločenstva do roku 2020. 



3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 

 

Prešovský samosprávny kraja (PSK) ako územný koordinátor sa v spolupráci s mestami 

a obcami ako partnermi uchádza o technickú podporu v rámci iniciatívy ELENA  za účelom 

zníženia energetickej náročnosti verejných budov a verejného osvetlenia  a zníženia nákladov 

na spotrebu a výrobu energie. Týmto sa prispeje k zvýšeniu energetickej bezpečnosti 

a sebestačnosti miest, obcí, regiónu a EÚ ako celku. Partnermi PSK pri uchádzaní sa o 

technickú podporu v rámci iniciatívy ELENA je 15 miest a obcí, ktoré sa nachádzajú v 

regióne. Realizácia takto pripravených projektov bude následne financovaná predovšetkým zo 

štrukturálnych fondov Európskej únie, bankových zdrojov (komerčné banky, Európska 

investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj), prostredníctvom projektov verejno-

súkromného partnerstva (PPP) a doplnkovo z vlastných zdrojov.  

 

Podpora z iniciatívy ELENA v podstatnej miere prispeje k vytvoreniu právneho, technického 

a finančného rámca, ktorý zabezpečí spoluprácu samospráv, ktorá doteraz neexistovala. 

Výsledkom bude nová forma spolupráce, nové spoločne zdieľané pracovné metódy a finančne 

efektívna implementácia plánovaných projektov v regióne. Koordinácia týchto investícií 

napomôže k dosiahnutiu vyššej úrovne budúcich spoločných energetických projektov v tejto 

oblasti. Spolufinancovanie vo výške 10,00 % z vlastných zdrojov príjemcu pomoci 

zodpovedá podielu vo vzťahu k plánovaným investíciám, kde každý participujúci partner 

(mesto/obec) prispeje pomernou čiastkou v období predpokladaného trojročného trvania 

implementácie grantu ELENA. 

 

Pre mesto Svidník v zmysle stanovených kritérií % podielu investícií podľa počtu obyvateľov 

bol stanovený objem 1644696,00 EUR. Na tento objem boli za mesto Svidník vytypované 

investície podľa priloženej tabuľky. 

 

Na základe pokynov Environmentálnej energetickej agentúry, n.o. Prešov, ktorá zabezpečuje 

iniciatívu ELENA boli spracované energodotazníky k pripravovaným investičným zámerom 

mesta Svidník na projekty ELENA  v pôsobnosti mesta Svidník. Týkali sa zateplenia, výmeny 

okien a rekonštrukcie osvetlenia nasledovných objektov: 

a) Materská škola, Ul. 8 mája, 

b) Materská škola, Ul. Ľ. Štúra, 

c) Materská škola, Ul. gen. Svobodu, 

d) Základná škola, Ul. karpatská, 

a) Základná škola, Ul. 8. mája, 

b) Základná umelecká škola,   

c) Dom kultúry - obnova a modernizácia, 

d) Dobudovanie Domu európskej kultúry,  

e) Dom smútku,  

f) AB Duklastav, 

g) Prevádzková budova futbalového štadióna, 

h) Verejné osvetlenie mesta,  

i) Rekonštrukcia kotolne K3 na biomasu.  

 

Po zhodnotení objektov Environmentálnou energetickou agentúrou, n.o. Prešov bol pre mesto 

Svidník v zmysle stanovených kritérií % podielu investícií podľa počtu obyvateľov stanovený 

objem 1644696,00 EUR. Na základe prepočtov na realizáciu v rámci iniciatívy ELENA 

doporučené nasledovné projekty:  

 



a) ZŠ 8. mája + bazén (kombinovaný ohrev vody školského bazéna a dodávka tepla z 

novej vlastnej kotolne), predpokladané náklady na realizáciu:  476453,00 EUR, 

b) Dom kultúry Svidník (zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí za plastové, 

zateplenie a rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia osvetlenia vnútorných priestorov,  

rekonštrukcia vnútorných rozvodov ústredného kúrenia a výmena vykurovacích telies), 

predpokladané náklady na realizáciu: 923633,00 EUR, 

c) Prevádzková budova futbalového štadióna (zateplenie obvodového plášťa, výmena 

okien a dverí za plastové, zateplenie a rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia osvetlenia 

vnútorných priestorov, rekonštrukcia kotolne  s využitím solárneho systému na prípravu 

TUV, rekonštrukcia vnútorných rozvodov ústredného kúrenia a výmena vykurovacích 

telies), predpokladané náklady na realizáciu: 244610,00 EUR. 

 

Celkové predpokladané náklady sú vo výške 1644696,00 EUR. Z toho  spolufinancovanie 

oprávnených výdavkov „grantu Elena“ vo výške 10 % technickej je vo výške 164496,60 

EUR.  

 

 

 

 

 


