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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 25. 08. 2022 číslo 22022

K bodu: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zníženie energetickej
náročnosti objektu Administratívna budova VPS � Liptovský Mikuláš"
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 � 2020 a
Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória k tomuto projektu

Mestské zastupiteľstvo

1/

2/

berie na vedomie

informáciu o tom, že mesto predložilo dňa 28.2.2022 žiadosť o nenávratný finančný príspevok

(ŽoNFP) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 � 2020, kód výzvy:
OPKZP-PO4-SC431-2021-68, na realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti

budovy objektu Administratívna budova VPS � Liptovský Mikuláš" v požadovanej výške celkových

oprávnených výdavkov 396 853,24 EUR, z toho požadovaná výška nenávratného finančného

príspevku (NFP) 3/7 010,58 EUR...

informáciu o schválení tejto ŽoNFP Rozhodnutím Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

(SIEA) ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program kvalita životného prostredia,

doručeným mestu dňa 20.5.2022, pričom celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške
344 958,35 EUR a nenávratný finančný príspevok vo výške maximálne 327 710,43 EUR (ďalej len

„Rozhodnutie"),

V
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3/

1/

2/

3/

informáciu o tom, že mesto sa odvolalo voči Rozhodnutiu o neoprávnených výdavkov projektu,

avšak SIEA, vzmysle Rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiu o schválení ŽoNFP zo dňa

19.7.2022, napriek zohľadneniu argumentov uvedených v odvolaní, naďalej trvá na správnosti

svojho Rozhodnutia o vyčíslených neoprávnených výdavkoch,

schvaľuje

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu vo výške spolu

69 142,81 EUR z rozpočtu mesta, z toho povinné spolufinancovanie oprávnených výdavkov

projektu predstavuje sumu 17 247,92 EURa financovanie vyčíslených neoprávnených výdavkov

predstavuje sumu 51 894,89 EUR,

ad

zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas

rozpočtového provizória k projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy objektu
Administratívna budova VPS � Liptovský Mikuláš"

Rozpočtové
opatrenie
v súlade sE

O FK EK S 14 písm.
ov

EO

Názov Suma v eura)/b)/ c)!NM O

d) Zák. č.OOO
CL

583/2004O

Z.z.
Transfer z ERDF ( 85% )

3AA1 322001 b)
- Projekt "Zníženie 293215 €
energetickej náročnosti
budovy VPS"
Transfer z ŠR (10% )-

BSAA2 322001 b)
Projekt "Zníženie 34 496 €
energetickej náročnosti
budovy VPS"
Nákup pozemkov -

43 01.1.1 711001 03 a) Baťova ulička -11157€1

(vyvlastnenie)
Realizácia nových1

43 04.7.4 717001 17 a) stavieb - spoluúčasť na -19 843 €2

projektoch
Realizácia nových
stavieb - Novostavba

43 04.7.4 717001 17 a) Komunitného centra v -13 000 €2
meste Liptovský
Mikuláš, VZ 5%
Realizácia nových
stavieb - Revitalizácia43 04.7.4 717001 17 a) vnútrobloku Nábrežie -24 000 €2

Dr. A. Stodolu, VZ 5%

3



b)
c)
d)

1/

2/

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky,
povolené prekročenie a viazanie príjmov
povolené prekročenie a viazanie výdavkov.
povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

odporúča

primátorovi mesta

pripraviť rozpočtovú zmenu, resp. návrh rozpočtu na rok 2023, súvisiacu s realizáciou a financovaním

projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy objektu Administratívna budova VPS � Liptovský
Mikuláš"

uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Zníženie energetickej
náročnosti budovy objektu Administratívna budova VPS � Liptovský Mikuláš" s poskytovateľom ktorým

je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská inovačná

a energetická agentúra (SIEA).

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2022

Realizácia nových
stavieb - Mikroprojekt

43 04.7.4 717001 17 a) "Rozvoj cyklistickej -1 143€2

infraštruktúry v N.Targu
a L.Mikuláši"
Rekonštrukcia a
modernizácia -Projekt

43 04.7.4 717002 17 17 248 €a) "Zníženie energetickej2
náročnosti budovy VPS",
(5%, VZ)
Rekonštrukcia a
modernizácia -Projekt

43 04.7.4 717002 17 a) "Zníženie energetickej 51 895 €2
náročnosti budovy VPS",
(neoprávnené výdavky)
Rekonštrukcia a
modernizácia -Projekt

3AA1 04.7.4 717002 17 c) "Zníženie energetickej 293215 €2
náročnosti budovy VPS",
(85%, ERDF)
Rekonštrukcia a
modernizácia -Projekt

3AA2 04.7.4 717002 17 c) "Zníženie energetickej 34 496 €
náročnosti budovy VPS",
(10%, ŠR)

a)
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Dôvodová správa

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia zverejnila dňa 13.07.2021 Výzvu číslo OPKZP-PO4-SC431-2021-68 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej „NFP") so zameraním na
zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

V stanovom termíne na predkladanie žiadostí o NFP, mesto ako oprávnený žiadateľ predložilo dňa
28.2.2022 žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti
objektu Administratívna budova VPS � Liptovský Mikuláš".
Predmetom projektu je administratívna budova VPS so súpisným číslom 1730, k.ú. Liptovský Mikuláš, parc.
č. 5571/3, LV č. 7868. Vlastníkom budovy je mesto.
Cieľom projektu je zníženie spotreby energie administratívnej budovy VPS prostredníctvom optimálnej
kombinácie opatrení na úsporu energie vyplývajúcej z energetického auditu. Rozsah projektu zahíňa:

1. Zlepšenie tepelných vlastností obalových konštrukcií, ato zateplením celej stavby kontaktným
zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 200 mm, výmenu výpiní otvorov
z pôvodných na plastové s min. 8 komorovým profilom s izolačným trojsklom a hliníkovým klipom.

2. Rekonštrukciu vykurovania, spočívajúca v celkovom vyregulovaní vykurovacej sústavy, pričom
nedôjde k zmene vykurovaniu ani typu kotla.

3. Rekonštrukciu osvetlenia, výmenou starých žiarivkových svietidiel za nové, úspornejšie LED svietidlá.
Realizáciou takto navrhovaných aktivít sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti budovy. Predpokladá sa,
že budova dosiahne značné úspory na jej vykurovanie. Predpokladaný pokles je zo súčasných 138
kVWh/m?2.rok na plánovaných 39,57 kVWh/m?.rok, čo predstavuje úsporu energie na vykurovanie 71,39%.
Budova sa po realizácie navrhovaných aktivít zatriedi pre miesto spotreby globálneho ukazovateľa � spotreby
primárnej energie do kategórie A1.

Celkové výdavky projektu sú 396 853,24 €. Žiadaná výška NFP zo dňa 28.2.2022 je 377 010,58 €,
čo predstavuje 95% výdavkov projektu.

C

Dňa 20.5.2022 bolo mestu doručené priložené Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP s celkovou
výškou NFP 327 710,43 €. Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 344 958,35 €. Výška
celkových oprávnených výdavkov projektu bola znížená o 51 894,89 €. Riadiaci orgán v konaní identifikoval
výdavky, ktoré podľa odôvodnenia uvedeného v rozhodnutí o schválení NFP nespíňajú podmienky
oprávnenosti výdavkov definovaných vo výzve. Za neoprávnené výdavky riadiaci orgán označil tie, ktoré podľa
neho priamo nesúvisia so znižovaním energetickej náročnosti verejných budov a to:

a) Zelená strecha
b) Zelená vegetačná stena
c) Slnolamy
d) Vyregulovanie vykurovania

Voči rozhodnutiu sa mesto v stanovenom termíne odvolalo. V priloženom Odvolaní proti
rozhodnutiu o neoprávnených výdavkoch projektu zo dňa 30.5.2022 mesto argumentuje, že všetky
výdavky projektu majú priamy súvis so znížením energetickej náročnosti budovy, sú nevyhnutné na realizáciu
projektu a dosiahnutie jeho cieľov. Odvolaním sme požadovali, aby boli všetky výdavky projektu uznané ako
oprávnené v plnej výške 396 853,24 €.

Dňa 20.7.2022 bolo mestu doručené priložené Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu
o schválení ŽoNFP. Riadiaci orgán po opätovnom preskúmaní dôvodov odvolania dospel k záveru, že
výdavky súvisiace so zelenou strechou, zelenou vegetačnou stenou, slnolamy a vyregulovanie vykurovania
považuje za neopravené, pretože priamo nesúvisia so znížením energetickej náročnosti a preto naďalej trvá
na správnosti Rozhodnutia o schválení ŽoNFP zo dňa 20.5.2022, t. j. výdavky vo výške 51 894,89 €
pokladá za neoprávnené.

Na základe tohto Rozhodnutia o odvolaní sú z celkových výdavkov projektu vo výške 396 853,24 €
označené za celkové oprávnené výdavky projektu výdavky vo výške 344 958,35 €. Riadiaci orgán tak
schvaľuje výšku NFP vo výške 327 710,43 €. Mesto je povinné spolufinancovať projekt vo výške spolu
69 142,81 € z toho 17 247,92 € na povinné 5%-né spolufinancovanie oprávnených výdavkov a 51 894,89 €
na neoprávnené výdavky.

Návrh Zmiuvy o poskytnutí NFP bol doručený mestu na podpis dňa 9.8.2022, termín na doručenie
podpísaných rovnopisov na SIEA je do 20 kalendárnych dní od jeho doručenia.
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