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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA DŇA 24.06.2015 
 

K bodu:      Informácia o príprave predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného 
        finančného príspevku na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste 
                             Nemšová, spolufinancovanie 
       (pre stávajúce, doteraz nezrekonštruované svietidlá verejného osvetlenia)  
Spracoval:             Ing. Andrea Ondrejičková – projektový manažér 
Schválil:             Ing. Iveta Jurisová – prednostka úradu 
Predkladá:         Ing. František Bagin – primátor mesta 
Počet výtlačkov:    20 
Rozdeľovník:         členovia MsZ – 13 x 
          primátor mesta 
          prednostka MsÚ 
          MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, životného prostredia a  
           kultúry 
           MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku 
           MsÚ – odd. výstavby a územného plánovania 

- hlavný kontrolór 
- vedúci VPS m. p. o. 

 
Materiál obsahuje: - Informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie,  
             
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu: 
 
1. Berie na vedomie 
    Informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na   
    rekonštrukciu verejného osvetlenia  
 
2.  Schvaľuje 

 a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu:        
     „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nemšová, II. etapa“, ktorý je realizovaný 
      mestom Nemšová 
 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 
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Informácia  o príprave predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Nemšová 

 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňa 30.04.2015 zverejnilo na svojej webovej 

stránke Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu 
obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy: KaHR-22VS-1501. 
Základným cieľom poskytnutia pomoci je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest 
a obcí SR a dosiahnutie úspory energie. 
Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je: 5 000 000 Eur, 
Výška pomoci na projekt:  nesmie byť nižšia než 10 000 Eur a vyššia než 750 000 Eur. 
Projekt je nevyhnutné zrealizovať do: 31.decembra 2015. 
Hodnotenie žiadostí: priebežné, t.z. po predložení žiadostí budú riadiacim orgánom hneď 
hodnotené. 
 
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. svetelno-technická štúdia: 4,50 Eur/svetelný bod, ktorý je predmetom projektu 
b. svetelno-technické meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po 

rekonštrukcii  (záverečné meranie): 19,00 Eur/svetelný bod, ktorý je predmetom 
projektu 

 
V Zmysle vyššie uvedeného Mesto Nemšová má záujem predložiť Žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku  na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 
 
Dôvod podania žiadosti: 
V programovom období rokov 2007- 2013 nám bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok na 
projekt: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nemšová“ vo výške 207 892,28Eur. 
Realizáciou projektu bolo celkovo vymenených a doplnených 286 ks svietidiel. Zároveň boli 
inštalované nové rozvádzače verejného osvetlenia so súmrakovým spínačom v počte 7 ks. Výmena 
a doplnenie sa týkalo ulíc: Janka Palu, Ľuborčianska, Púchovská, SNP, Trenčianska, Závadská, Nová 
Nemšová, Železničná, Borovského, Družstevná, Školská, Slovenskej armády, Podhorská, Rybárska, 
PD Vlára, Moravská. Nová vetva verejného osvetlenia je vybudovaná na hrádzi pri IBV Vlárska 
v počte 21 ks svietidiel. 
Nakoľko však vyššie uvedený projekt neriešil komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia 
v rámci mesta Nemšová, zostávajúca nerealizovaná časť by bola predmetom novej žiadosti, kde sa 
uvažuje s výmenou pôvodných svietidiel za nové, energeticky menej náročné svietidlá v počte do 
300 ks.  
V súčasnosti sme zadali vypracovanie svetelno-technickej štúdie. Termín stanovený na jej odovzdanie 
je 24. jún 2015 a termín na podanie žiadosti je plánovaný na 30.06.2015. V prípade, že stanovený 
termín vypracovania svetelno-technickej štúdie nebude dodržaný, prehodnotíme predloženie 
Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na tento rok. 
  
 



 
 
 
 
Predpokladaný celkový rozpočet projektu: 
- Vypracovanie svetelno-technickej štúdie: 2 500,-Eur (pri predpokladanom počte 300 ks svietidiel x 
4,50 oprávnený výdavok na 1 svietidlo = oprávnených 1350 Eur, rozdiel 1150 výdavok mesta) 
- vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP vrátane realizácie verejného obstarávania: 2 450 Eur (nie 
je oprávnený výdavok – t.z., že je hradený mestom) 
- stavebné práce: rekonštrukcia verejného osvetlenia: 340 000,- Eur (oprávnený výdavok) 
- vypracovanie svetelno-technické meranie po rekonštrukcii:  5 700,- Eur (300 svietidiel x 19 Eur)-
oprávnený výdavok do 5700 Eur 
Spolu: 350 650,- Eur 
 
Financovanie projektu: 
 
Poskytovateľ – Ministerstvo hospodárstva 
Poskytovateľ poskytne nenávratný finančný príspevok vo výške maximálne 95% zo sumy 
oprávnených výdavkov: 329 697,50 Eur (95 % zo sumy 347 050 Eur(1 350+340 000+5700)) 
 
Žiadateľ – mesto Nemšová: 
Výška spoluúčasti žiadateľa je 5 % zo sumy oprávnených výdavkov: 17 352,50 Eur (5% zo sumy 
347 050 Eur) 
Neoprávnené výdavky: 3600 Eur (1 150,- Eur rozdiel v cene za vypracovanie svetelno-technickej 
štúdie+2 450,- Eur za vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP a verejného obstarávania) 
Celkové predpokladané výdavky mesta Nemšová: 20 952,50 Eur 
 
Výška spolufinancovania bude upresnená po zrealizovaní súťaže verejného obstarávania 
rekonštrukčných prác. 
 
Žiadateľ má možnosť žiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 3 spôsobmi: 
1: žiadosť o platbu predfinancovaním  - predložiť riadiacemu orgánu neuhradenú faktúru, najneskôr 
však do 15.10.2015, pričom proces predfinancovania bude trvať 1,5 mesiaca od predloženia žiadosti o 
platbu 
2: žiadosť o platbu refundáciou – predloženie uhradených faktúr – žiadosť o platbu môže byť 
predložená najneskôr 31.12.2015 – proces refundácie trvá 2,5 mesiaca 
3. kombinovaná žiadosť o platbu – najskôr  predfinancovaním, následne refundáciou 
V prípade realizácie projektu by sme postupovali kombinovaným systémom financovania. 
 
Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 


