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Dôvodová správa k bodu č. 21/2
Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie
podľa aktuálnych výziev
Environmentálny fond vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie
na rok 2019 v rámci Oblasti L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov, vrátane zatepľovania.
Činnosť L5AP Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania Cieľom uvedenej činnosti je, v súlade so zákonom č. 414/2012 Z. z.
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákonom o Environmentálnom fonde, finančne podporiť aktivity a
opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi
zriadenými, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov1.
Uvedená činnosť podpory s označením L5AP (pričom „AP“ v označení znamená Akčný plán)
je zameraná na podporu realizácie aktivít v najmenej rozvinutých okresoch Slovenskej
republiky podľa zákona č.336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 313/2018 Z. z. Žiadosť o podporu formou
dotácie bude porovnávaná so zoznamom najmenej rozvinutých okresov platným v čase
predloženia žiadosti na Environmentálny fond.
V rámci činnosti L5AP je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,
2. zateplenie/výmena strechy,
3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia,
4. výmena otvorových výplní (okná, dvere),
5. modernizácia/výmena zdroja tepla (aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie, okrem
biomasy v oblastiach riadenia kvality ovzdušia) a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej
vody,
6. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia,
rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté
činnosťou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou
opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného
živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,
7. aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla (rekuperácia, výmenníky na
využitie odpadného tepla apod.),
8. kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Príloha č. 15

MESTO TISOVEC
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
tel. č. 047/5603888; www.tisovec.com
e-mail: mesto@tisovec.com

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť L5AP: 200 000 Eur
pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu
zo strany žiadateľa.
Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý
je dotácia požadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu.
Termín na predkladanie žiadostí je do 16.04.2019.
Predložením žiadosti plánujeme nadviazať na poskytnutú podporu z roku 2016 na realizáciu
projektu s názvom „Tisovec – rekonštrukcia základnej školy, objekt budova školy“ (budova
školskej jedálne, špeciálnych tried ZŠ a ZUŠ) vo výške 200 000,00 Eur, kedy finančné
prostriedky spolu so spoluúčasťou mesta vo výške 10 526,32 boli použité na výmenu výplní
otvorov – plastové okná, dvere a hliníkové vstupné dvere, zhotovenie novej strešnej krytiny
z trapézového poplastovaného plechu, zhotovenie nového krovu, rekonštrukcia plochej strechy
v átriu budovy školy.
V rámci Výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019
z Environmentálneho fondu sa chceme uchádzať o prostriedky na financovanie nasledovných
stavebných prác:
- zateplenie obvodového plášťa
Celkové oprávnené výdavky projektu sú:
z toho:
žiadaná dotácia z Environmentálneho fondu
spoluúčasť mesta

Spracoval: Ing. T. Tokár, v. r.
Dňa: 19. 03. 2019
Schválila: Mgr. I. Milecová, v. r.

42 249,29 Eur
40 110,00 Eur
2 139,29 Eur

