
Žiadosť o poskytnutie NFP na projekt: "Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre 

región Zamaguria a Predmaguria."  

OP Kvalita životného prostredia: špecifický cieľ - 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení 

súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území oprávnený typ aktivity:  

A. Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre 

mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej 

energetiky, kde je podpora zameraná na produktivitu:  

A1 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 

OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií 

skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia;  

 regionálna alebo lokálna nízkouhlíková 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 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 3:  

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo uvedený materiál a schvaľuje:  

a) predloženie žiadosti o NFP na Slovenskú inovačnú a energetickú 

agentúru, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava v rámci výzvy OPKZP–PO4–

SC441–2018– 39 na realizáciu projektu „Vypracovanie regionálnej 

nízkouhlíkovej stratégie pre región Zamaguria a Predmaguria.“, ktorý je 

realizovaný mestom Spišská Stará Ves,  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci,  

c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu vo výške 

5% (2.771,00 €) zo strany mesta Spišská Stará Ves z celkových 

oprávnených výdavkov (55.415,00 €). 


