Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 16.6. 2015
Názov materiálu : ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE
PROJEKT: „Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany“
Obsah materiálu : - Dôvodová správa
Návrh na uznesenie : Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:
A/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR
na realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany“, ktorý je
realizovaný Mestom Piešťany a ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
mesta Piešťany a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
B/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
C/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
Stanoviská komisií MsZ Piešťany:
Komisia pre financie a podnikanie
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta
Komisia pre výstavbu a dopravu

Spracovateľ : Mgr. Jarmila Vilčeková, referát stratégie
Predkladateľ : Ing. Dáša Reháková, prednostka MsÚ

Dôvodová správa:
Dňa 30.4.2015 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.2 –
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva
v oblasti energetiky, kód výzvy KaHR–22VS–1501. Výška alokácie stanovená MH SR je
5 000 000 EUR. Výzva bude platná do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na
výzvu, alebo do uplynutia termínu na predkladanie žiadostí o NFP, t.j. 30. septembra 2015,
podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. Doba fyzickej realizácie projektu je maximálne do
31.12.2015.
Návrh znenia uznesenia je povinnou prílohou č. 8 žiadosti o NFP uvedenej v Príručke MH SR
pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód výzvy KaHR–22VS–1501 potvrdenie o zabezpečení finančných zdrojov spolufinancovania projektu.
Z vecného hľadiska sú oprávnené výdavky na:
1. obstaranie nových svietidiel, svetelných zdrojov, elektrorozvádzačov a riadiaceho a
monitorovacieho systému sústavy verejného osvetlenia a ich častí
2. demontáž pôvodných svietidiel/svetelných zdrojov a to vrátane výložníka alebo inej
podpornej konštrukcie (nie nosnej konštrukcie),
3. montáž nových svietidiel/svetelných zdrojov a to vrátane výložníka alebo inej podpornej
konštrukcie (nie nosnej konštrukcie)
4. technickú obnovu pôvodných alebo inštalácia nových elektrorozvádzačov
5. úpravu, resp. inštaláciu (centralizovaného alebo decentralizovaného) riadiaceho a
monitorovacieho systému sústavy verejného osvetlenia
6. výmenu a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných)
7. svetelnotechnickú štúdiu
8. svetelnotechnické meranie vlastností verejného osvetlenia po rekonštrukcii
Mesto Piešťany zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie na výmenu 409
svietidiel v týchto lokalitách:
Sídlisko A. Trajan – 163 svietidiel
Žilinská ul. – 57 svietidiel
Bratislavská ul. – 111 svietidiel
Pod Párovcami – 78 svietidiel

