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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, výzvy KaHR–22VS–1501 na realizáciu

a) predloženie

projektu „Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina“,
ktorý je realizovaný Mestom Žilina,

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program
konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 30. apríla 2015 výzvu s kódom
KaHR-22VS-1501 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných
príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ na rekonštrukciu a modernizáciu verejného
osvetlenia v mestách a obciach.
Termín uzavretia výzvy je 30. 9. 2015, jedná sa však o výzvu priebežnú, t. z. že
konanie o žiadosti sa začne individuálne pri každej predloženej žiadosti o NFP. Doba
fyzickej realizácie projektu je maximálne do 31. 12. 2015.
Výška nenávratného finančného príspevku nesmie byť nižšia ako 10 000 EUR a vyššia
ako 750 000 EUR. Pri podiele spolufinancovania 85% Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, 10% štátneho rozpočtu SR a 5% spolufinancovania žiadateľa to znamená, že ak by
Mesto Žilina žiadalo maximálnu možnú výšku NFP, jeho spolufinancovanie by bolo
39 473,70 EUR.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.

VLASTNÝ MATERIÁL
Cieľom projektu podávaného v rámci uvedenej výzvy je modernizácia verejného
osvetlenia na hlavných ťahoch a trakčnom vedení, kde dôjde k výraznej energetickej úspore.
Po schválení žiadosti o poskytnutie NFP je Mesto Žilina pripravené zabezpečiť realizáciu
uvedeného projektu.
Projektová dokumentácia v rozsahu svetelnotechnická štúdia bude vypracovaná
v najbližšom období, na základe tejto dokumentácie bude možné určiť presný rozsah
modernizácie, presnú výšku celkových výdavkov na projekt ako aj spolufinancovanie zo
strany Mesta Žilina. Z projektovej dokumentácie vzíde taktiež časová náročnosť modernizácie
VO, nakoľko fyzicky musí byť projekt ukončený do 31. 12. 2015, a samotnej realizácii
predchádza schvaľovací proces žiadosti o NFP ako aj výber zhotoviteľa, bude už pri príprave
tejto dokumentácie citlivo zvážený rozsah plánovaných aktivít.
Oprávnenými aktivitami sú:
1. výmena pôvodných svietidiel, resp. svetelných zdrojov existujúcej verejnej osvetľovacej
sústavy za nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné svietidlá, resp. svetelné
zdroje,
2. doplnenie nových technicky vyspelých, energeticky menej náročných svietidiel na už
vybudované svetelné body sústavy verejného osvetlenia, resp. na už vybudované nosné
konštrukcie,
3. technická obnova pôvodných, alebo inštalácia nových elektrorozvádzačov systému
verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2
4. úprava, inštalácia riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia v
spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2.
5. výmena a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných) v spojitosti s aktivitou 1
a/alebo 2,
6. vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu:
a. svetelnotechnická štúdia,
b. svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po
rekonštrukcii (záverečné meranie),
Medzi neoprávnené aktivity patria hlavne výmena a doplnenie nových nosných
konštrukcií a výmena a doplnenie podzemných káblových rozvodov.

