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9 Správa o predloženi žiadosti o nenávratný finan~ný prispevok 
snmom Vydanie:j 

"Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prdov led technológiou" 
Mesto Prešov 

Návrh na 


UZNESENIE 


z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 


dňa: 8.6.2015 	 číslo: ...12015 

k Správe o predložen[ žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom 
"Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov led technológiou" 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

berie na vedomie 

Správu o predloženi žiadosti o nenávratný finančný prlspevok s názvom 
"Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov led technológiou" 

a schval'uje 

I. predloženie žiadosti o nenávratný 	finančný príspevok (NFP) v rámci opatrenia 2.2. OP 
KaHR na realizáciu projektu: "Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov led 
technológiou", ktorý bude realízovaný v meste Prešov; 

2. 	zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. 	zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinaneovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkainí poskytnutia pomoci. 
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Komisia Mostsk6ho zastuplf8rstva mesta Preiov fInananá,I:;, Stranaplánovacla a správy mestských organizácii 111 

Mesto Prelov 

UZNESENIE 
zo 7. zasadnutia 


Komisie Mestského :castuplterstva mesta Preiov finančneJ, plllnov8CeJ a spnWy 

mestskgeh organldcll 


dňa: 1.6.2015 číslo: 2312015 

Komisia Mestského zastuplter_tva mesta Prešov flnananá, plánovacia il správy 
me,takých organkielI 

po prerokovan! Správy o predlohu! žiadosti o ."DáVl"IItný n"'~DÝ pn'p"vok '!lÁzvom 
"Model'1lÚiácia verejného osvetlenia v meste Prelov led techDOlóglou" 

prijíma uZDesenie, ktorým v uvedenej veci zallJfma toto 
STANOVISKO 

dlla: 1.8.2015 1':1910: 23/2015 

Komisia Mestlikého zutupltel'stva mcsta Prelov financná, plánovacia a oprávy mcsbkých 
orpnizádí 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prelov 

"hvállť 

- predloŽIlnie žiadosti o nenávratný finančný prispevol< (NFP) v rámci opatn=nia 2.2. OP KaHR 
na realizáciu projektu: "Modemizileia verejného osvetlenia v meste Pr~v led technoI6giou". 
ktorý bude realizovaný ""meste Prešov; 

- l!Abezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoei; 
- zabezpečenie fmančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rol.ditllu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 

H···················r······
Ing. Stanislav Kahanec Mgr. Mic~Majda!< 
predseda komisie overoyat!4' 

. , 
Ing. ~iLant.ukáč 
oVeTOVllter. 
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Správa o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
s názvom "Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov Vydanie: 1 'CJ 

led technológiou" a návrh rozpočtového opatrenia č. 7 
Mesto Preoov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 1. mimoriadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj 

dňa:02.06.2015 číslo: 2912015 

k Správe o pred/olen/ž/adosti o nenávratný finančný prfspevok s názvom "Modernlzácia 
verejného osveUenia v meste Pre!ov led technológlouU a návrh rozpočtového opatrenia Č. 7. 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj 

po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujlma toto 

STANOVISKO 

dňa: 02.06.2015 číslo: 29/2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre podnikaterskú činnosť a strategický rozvoj 

berle na vedomie 
Správu o predloženi žiadosti o nenávratný finančný prlspevok s názvom ,Modernizácia verejnéhO osvetlenia 
v meste Pre~ov led technol6glou' a návrh rozpoetového opatrenia Č. 7. 

8 odporúča Mestskému z8stupltarstvu mssta Preiav schváliť 
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný prlspevok (NFP) v rámci opatrenia 2.2. OP KaHR na 

realizáciu projektu: ,Modernizácia verejného osvetlenia v meste Pre§ov led teclmol6glou', ktorý bude 
realizovaný v meste Pre!lov; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomocI. 

... ,,,..........,." .. , .... , ....,.. "",.",., .. 

Ing. Marta Kollárová. PhD. 
predsednlčka komisie 

.... " .......... , ... " ...: ... , ...... " ...", .... 
Ing. Magdaléna Artimová 

sekrelérka komisie 
overovate/ia :zápisnice: ..... c ccc ....... " .... c ...
~(."."'Cť ... 

RNDr. Zuzana BJlän,á'rová. PhD . 

." ..... , ..... 
Mgr. ~raJ Hum{J 
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Vydanie: l I

Správa o predloženi žiadosti o nenávratný finančný prísp~vok 
s názvom 

StranaIMesto Prešov "Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov led techn~lógiou" i 
111 

Dôvodová správa 

Správa o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom ,jModernizäcia 
verejného osvetlenia v meste Prešov led technológiou" je predložená v zmfsle Smernice 
primátora mesta Prešov SP-ll Postupy pre spracovanie, financovanie a ifPlementäciu 
projektových zámerov apodľa aktuálnej výzvy na podanie žiadosti o NFP č. 'KaHR-22VS
1501 v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast'iPrioritná os 2 
Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre Ihestä a obce a 
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. 

Správa o predložení žiadosti o NFP bola predložená: 
i 

1.6.2015 na Komisii Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančnej, plánovacej 
a správy mestských organizácii; 

- 2.6.2015 na Komisii Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre podnikateľskú 
činnosť a strategický rozvoj. I 

Správa obsahuje: 

- Návrh uzneserna Mestského zastupiteľstva mesta Prešov: 
povinná vríloha ŽoNFP; 

- Stanoviská z komisii MsZ mesta Prešov, na ktorých bola Správa .predložená; 

- Návrhový listy pripravovanej žiadosti o NFP; 

- Informačný leták MH SR. 
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• 
Ziadosť o poskytnutie podpory formou NFP/dotácie na rok 2015 

Názov projektu: "Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prdov 
led technológiou" 

Operat'ný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
Prioritná os: 2 Energetika 
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá 

a obce a poskytovanie poradenstva v ohlastl energetiky 

Výzva č.: KaHR-22VS-1501, zverejnená 30.04.2015 
Uzávierka výzvy: do vyčelJlania finančných prostriedkovalokovaných na výzvu 

(5000000 €), alebo do 30. septembra 2015 

Gestor programu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Celkový rozpočet projektu: 790 000,00 € 

Vlastné zdroje: 40000,00 € (min. 5 % spolufinancovanie) 

Požadovaná dotácia: 750000,00 € 

Termin realizácie: maximálne do 31.12.2015 

Miesto realizácie: Prešov 

Zámery, ciele a výsledky: Cierom poskytnutia pomocI Je zlepšenie technického stavu 
verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie. 

Cieľové skupiny: obyvatelia mesta Prešov 

Prepojenie na PHSR: ~pecifieký ciel' C. 4 Životné prostredie 
Zlepšovať životné prostredie v meste, vytváraním podmienok pre 
znižovanie spotreby energii, využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie a zniŽOvanie negatívnej záťaže dopravy a v súlade s 
energetickou koncepciou mesta. 

Stav: pripravovaný projekt, podať ku dňu 15.06.2015. 

Doplňulúee informácie: 

V prípade mesta Prešova pôjde o výmenu l 170 ks svietidiel o príkone 83 W (70 W svetelný 
zdroj + straty predradnikovej časti svietidla) za nový svetelný zdroj. LED svietidlo o prlkone 
27 W. Zároveň bude realizovaná výmena 4 ks RVO ( rozvádzačov verejného osvetlenia ) 
vrátane riadiaceho systému a realizovaný upgrade jestvujúceho riadiaceho systému - úprava na 
nastavenie nových parametrov sústavy. 

F - MsÚ/SNJI/12/1 
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V prlpade poskytnutia NFP sa objem vložených investlcif mestom (spoluúčast') vráti 
v podobe usporenej čiastky za nákup elektriny už v prvom roku. 

S ohľadom na skutočnosť, že mesto Prešov je členom ELENA - European Local Energy 
Assistance Facility (Európsky nástroj pomoci v oblasti lokálnej energie) číslo zmluvy ELENA 
2012-044, bude celý projekt zru.1rešený prostredníctvom VÚC - PSK, ktorý bude hradiť 
náklady na svetelno-technickú štúdiu (nevyhnutná prlloha žiadosti o NFP), ako aj náklady na 
spracovanie žiadosti a verejné obstarávanie. 

Porovnanie výsledkov súčasnej a navrhovanej sústavy verejného osvetlenia: 

I 
pôvodná 
štruktúra 

i nová 
štruktúra 

ťlspora 
úspora 

v% 

inštalovaný prlkon (kW) 
i 97,11 31,59 65,52 67,47% 

ipočet svetelných miest l 170 l 170 

ipriemerný prlkon na svetelné miesto (W) 33,00 27,00 56,00 67,41'10 

! ročná spotreba energie (kWh) pri svieteni 3 900 hodJrok 378729 123201 255523 67,47% 

ročná spotreba energie (kWh) pri použiti regulácie 93222 28S 507 75,39% 

ročná úspora EE za rok pri cene 0,1702 €/kWh bez DPH 64459,63€ 15 366,40 € • 48593,28 € 75,390/. 

zníženie množsrva C02 (Vr) 242,39 59,66 182,73 75,39% 
i 

ťlspora energie GJ / rok 136,342 33,560 102,78 75,39% I 

Skutočné náklady budú definitívne až po spracovaní svetelno-technickej štúdie, ako aj na 
základe výsledku verejného obstarávania. 

F - MsÚ/SP·O 1112/1 



Ciorpodpoty 
2lepšen:e technického stavu \/'Crejného osvetic1ia miesI il obcí a do
siahnutie úspory energie 

Zdro)o podpory: 
Eur6pskyfond regionálneho roz'Joía a ~tátny rozpočet SR. 

výlka podpory: 
95% ZcelkO'vých oprávnených výdavkov projektJ 
Ma.. vý\k. pomoc;: 750000 EUR 
~in. '..-yška pomoc1: tO 000 EUR 

Opdvnonliladotello 
Všetky obce a mes1á Slovenskej republiky m;(T10 územia Brat:sla.vsk.ého 
Si'I"T'Osp1á'me-ho ,<raja. 

Spolufinoncovanlo obc. (me.to) 

S% zcelkov'ich oprávnených výdavkov proíektu 

+celá hodnota neoprávnených výdavkov 

Sy.t6m platl'b 
refundácia, predfi:1ancovan;e alt'bo ich kombinácia 

DI.ponlbUn"d'o)o 
S000 000 EUR 
+možncst podstatného navý~enja zdrojov v prípade z~ného 


záujmu a kvalitných projektov 


U.lrilo,ka .ýzvy 
30. 09. lO; Salebo do vyčerpania zdrojov 

(~ia toho, ktorá skutotnosť n3stane skôr) 


Ukonlonl. proJoktu 	 • 
Projekt je nevyhnutné ukončiť najneskôr do 31. 12. 2015 a to vrátane 

úhradyyYdavkov súvisiacich s p,ojektom dodávatefom. 


c..ovj op".....nosfvýd••ko. 

Oprávne1ým; výdavkam! S0 výdavky vyDaložeľ1é na vykonané práce, 

slJžby. dodávky tovaru nalskór od 30. 04.l015 (dátum vyhlásenía 

'/ÝZVY)do31.12.201S. 


Opr6vnoruloktlvlty 
L 	výmena pÔVOdných svíetidicl/sve~e!ných zdrojov existuJjcej verej~ 

nej osvetrovaceJ sústavy za nove, technicky vyspeleJ~je, energeticky 
me'"lej nároené svietidlá/svetelné zdroje, 

2 	doplnenie nových techniCKY vyspelých, er;ergetió:.y menej r:ároč
nY'ch svietidie! na uŽ vybudované svetelné body sústavy verejného 
osvetienia, resp. na už v'/~Jdova!"lé nosné konštrukcie, 

3. 	 technická obnova pôvod ných, a!ebo in!talácla nOvých elektroroz~ 
vádllJčCN systému verejného osver!er.!a v spojitosti s aktlviwu 1 al 
alebo l 

4, 	 úprava,lnšta!ácia fiadiaceho, resp, mO:litorovacieho systému verej~ 
ného osvetlenia v Spof!tostf sôktivh:ou 1a/alebcl2. 

5, výmena a doplnen'e káblO\l')ch rozvodov (nie podzemných) v spo~ 
Jtostl s aktiVItou 1 alalebo 2, 

6. 	 '-"y'pr3Covanie projektovej dokumemác~e v rozsahu: 
(1) 	 svete!notechn!cká štúdia, 
b) 	svetelnotechnické meranie \Aastnosti Qsvettovacej s~stav'l 

\I rozsahu projektI.. po rekon~trukcli (záveretné meranie), 

Op"..,né výd.vky 
1. 	 obstaranie nových svietidiel, svetelných zdrOjOV, elei(trorozvádza~ 

tov a riadiaceho a monito(Ovacieho ~ystému sJs:avy vt:fejného 
osvetlenia a ich časti, 

2. 	 demontáž pôvodných sViet:dieVsvere'ných zdrOJOV a :0 vráta')€" 'Iý-
ložrlka alebo lne] podpornej kOrŠHJkde (nie nosnej kon!m:kciet 

3. 	 montáž nových svietidiel/svetelných zdroJov a to vrátar:e výložr:fka 
a~ebO incj podpornej kon~tfJkcie (nie nosnej kor~uukcie), 

4, technickú obrovu pOvodných alebo if'štalácia f'ových eíek:roroz
vádzačov, 

5. 	 úpravu, tesp. inštalác:u (cei"\tra!izcvaného aiebo decentra1izO'\ľ.a
néhol riadiaceho a mon~tcrovaceho systému sj stavy verejného 
osvetlen:a, 

6. 	 výmenu a cop!r;eľ\!e káblový<:h rozvodov (rje podzemných), 
7. 	 sve~elnote<:hn!ckú štGdiu, 
8. 	 sYete!notechf'ické meranie vlastnos:! verejného osvet!en·(i po re

konŠ\rukcll 

Noopravnan.aktl.lty o neoprhnen' výdavky 
Za neopr,ivnené pre poskytnutie pomoci na zaklade tejtO vf7:vy sa 
považujú aktfvfty/výdavky súvisiace na;m,j s: pfldavan[m nových stfpov, 
resp nosnych kon~tI"uk(j( vere;ného osvetlenia avýmena a doplrcn'e 
podzemnych k<1blo....ych rozvodov. 

Podmienky poskytnuti. pomoci 

predloženie žiadosti apovinných prnoh, 

preukázar:ie úhfady: 


IO dani spravovaných dai'lový;n úradom, 
• poistného na zdravotné poistenie. 
• p::;.lsmého na sociálne polste....,ie a príspevkov .....aSOS, 


neporušenie záKazu n.elega1neho zamestnávania, 

preuk~zanie spolu~na ~cCJ\lania projektu, 

pr'eukázanie suhlasu vlastníKa: nehnuternosti (napr. st/pov) srealiz~
clou projektu. 

predlo!en!e právop4atliého stavebného povolenla (ak relEVantné 

v závis!osti od rozsahu proJektu), 

schválen:e programJ rozvoja obce {spoločného programlJ otx::~ 


a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, 

s;)lnerle mirimálnych tech;iickych požlad3v:'e(: ra verejné osvet
lenie. 

záväzok dosía~nut a udržal' úspon..: energie verejného osvetlen:a, 

v;mláserlle, že i:jadatel' má vysporiadané nranéné vzťahy so ~tát· 


nym rozpočtom, 


bezuhonnosť ~tatJtáfneho orgánu. pripadne splnomocnenej 

osoby. 

začať vereíné obstarávanie súvisiace sprojekJ:om do plMloženla 

liadosti o poskytnutie NFP 


$vtttlnottchnlcká štúdia 
Spracovaterom ~túdie ml<sf byť odborne spósoofla osoba. 

Studia musi zohradňova~ pož:adavky obsahovej náplne aminlmá!nycf1 

technIckých požiadaviek u:-tených poskytovaterom pomoC>. 

• '" ....... ' ............ , ••• ,. ,.... , •• , ..... "'" " •••• ,"' ....... 0." , .... ,".,. oo, , .. . 


Viac lnformkll 
\\MW.rnhY.sk/vyzv~tre'lIe-22-!<nd-»'ZVf"kahr~22vs·' 50l/145291 s 
Tel.: 02148 S4 23 11 
Fax: 02148543579 
e-ma!!: fondyeu@mhsrsk 


