
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 

   

 

 
    
    
    

Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva na deň 
12.12.2019 

 
                              Materiál č. 13 

  
     

N á v r h 
na schválenie žiadosti o projekt  v rámci Programu SK – Klíma 

 s názvom „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov“ 
  

 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 
Mimo plánu zasadnutí MsZ  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 

 schvaľuje: 
 

- text uznesenia v prílohe 
 

 

 
    

Predkladá:    
Ing. Juraj Popjak, 
prednosta MsÚ 

 
 
 

    

Spracovateľ:    
Ing. Zuzana Graveczová,  
útvar stratégií a projektového manažmentu 
Ing. Ján Novotný, vedúci odboru rozvoja mesta 

 
 
 

    

Spravodajca:    
Ing. Ján Novotný, 
vedúci odboru rozvoja mesta 

 
 
 

    

Prerokované:    
-  na porade primátora dňa 02.12.2019 
- v mestskej rade dňa 05.12.2019 

 
       

Prizvať:       
Ing. Eva Barbuľáková,  
vedúca oddelenia školstva a športu 

       

V Bardejove 05.12.2019 
 
 



Dôvodová správa 
  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca Programu SK- Klíma 
v rámci Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021 a Nórskych finančných mechanizmov 2014 – 
2021 vyhlásilo dňa 29.11.2019 otvorenú výzvu s kódom ACC01 a ACC02 na predkladanie žiadostí 
o projekt Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované 
miestnymi orgánmi v mestských územiach. 

Výzva je zameraná na podporu systematického plánovania a realizácie opatrení zameraných 
na zmierňovanie (mitigáciu) a prispôsobovanie sa (adaptáciu) zmene klímy v katastrálnom území obcí 
SR, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi v zmysle podmienok výzvy. Hlavným cieľom je podpora 
systematického spájania mitigačných a adaptačných opatrení v mestskom území, ktoré spoločne a vo 
verejnom záujme prispievajú k udržateľnej kvalite života obyvateľov miest a kvalite životného 
prostredia v mestách v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy. 
 
Základné informácie o výzve: 
Dátum vyhlásenia výzvy: 29.11.2019 
Dátum uzatvorenia výzvy: 31.01.2020, 15:00 hod. Žiadosť o projekt sa vypracúva v anglickom 
jazyku na predpísanom formulári, ktorý tvorí Prílohu č. 1 výzvy. 
Maximálna výška žiadaného grantu: 1 400 000 EUR 
Minimálna výška žiadaného grantu:    500 000 EUR 
Spolufinancovanie: najmenej 5 % 
Výška alokácie: 4 176 838 EUR (ACC01) a 5 152 207 EUR (ACC02). 
Platby v rámci projektov majú formu zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby. 
Výška zálohovej platby na projekt sa určí v Projektovej zmluve. 
Oprávnení žiadatelia:  
Obce s počtom obyvateľov viac ako 15 000.  
Oprávnený žiadateľ môže predložiť v rámci tejto výzvy iba jednu žiadosť o projekt, oprávnená dĺžka 
realizácie projektu je maximálne 36 mesiacov. Projekt musí byť ukončený do 31.12.2023.  
 
Oprávnení partneri:  
Akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne 
organizácie založené ako právnická osoba v prispievateľských štátoch, v prijímateľských štátoch alebo 
v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným 
prijímateľským štátom a všetky medzinárodné organizácie alebo subjekty alebo ich agentúry, aktívne 
zapojené a účinne prispievajúce k implementácii projektu. 
 
Oprávnené aktivity - projekt musí obsahovať nasledovné povinné aktivity:  

 Tvorba akčného plánu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy a  
 Realizácia konkrétnych opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v súlade 

s akčným plánom.  
 
Za oprávnené sú považované opatrenia, ktoré sú realizované za účelom dosiahnutia cieľa, výstupu 

a výsledkov programu, t. j. sú na prospech obyvateľov žijúcich v danom meste a prispievajú k 
zlepšeniu kvality ich života, vrátane zvýšenia efektívnosti verejných služieb z hľadiska reakcie na 
zmenu klímy. Konkrétne opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy nie sú 
taxatívne stanovené, je však podmienkou, aby reagovali na reálne potreby cieľového územia a boli 
merateľné prostredníctvom indikátorov uvedených v kapitole 2 výzvy. 

 
Mesto Bardejov pripravuje žiadosť o projekt s názvom: „Zmierňovanie a prispôsobenie sa 

zmene klímy v meste Bardejov“.  Obsahom pripravovanej žiadosti o grant je okrem tvorby akčného 
plánu aj realizácia samotných opatrení zameraných na zmierňovanie zmeny klímy a súčasne aj 
opatrení na prispôsobovanie sa zmene klímy. Opatrenia sa budú realizovať v areály ZŠ Bartolomeja 
Krpelca, ako aj mimo neho. Budú zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti budov, plošné 
zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry, zvyšovanie odolnosti verejných budov voči prehrievaniu, 
znižovanie podielu výskytu tzv. tepelných ostrovov, budovanie technických prvkov na 
spomalenie/usmernenie odtoku dažďovej vody a jej udržanie v krajine mimo kanalizačnú sústavu, 
podpora environmentálnej zodpovednosti obyvateľov. 

 
 
 



Príloha 
 
 

 
 

Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje: 
 

a)   predloženie žiadosti o projekt s názvom  „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene 
klímy v meste Bardejov“ v rámci Programu SK – Klíma a Finančného mechanizmu 
EHP 2014 – 2021 resp. Nórskych finančných mechanizmov 2014 – 2021, ktorého ciele sú 
v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta, 
 

b)   zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5 % t. j. 73 700, - EUR 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške                 
1 473 700, -  EUR, 
 

c)  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú 
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 
 


