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Schválenie dotácie 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie: 

úpravu uznesenia MsZ č. 130/2019 v bode d) a e) zo dňa 19.6.2019  

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

A) v znení poslednej vety bodu a)  v uznesení 130/2019 sa vypúšťa text a dodatku č. 21  

B) v znení bodu b) sa upravuje výška spolufinancovania na 214 219,- Eur 

C) vypúšťa sa bod c) pojednávajúci o uzavretí Dodatku č. 21 



 

 

D) upravuje sa znenie bodu d) z uznesenia 130/2019 v nasledovnom znení: 

d) poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nováky v prospech spoločnosti BENET, s.r.o. 

v hodnote 214 219,- Eur v nadväznosti na schválenú žiadosť o NFP s kódom výzvy 

OPKZP-PO4-SC451-2019-50 za účelom Výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

rozvodov tepla v prípade vlastných zdrojov mesta 

E) zrušenie bodu e) pojednávajúcom o prijatí investičného úveru do výšky 215 000,- Eur 

na zabezpečenie financovania spoluúčasti na projekte rekonštrukcie CZT 

 

 

Dôvodová správa:  

1) Pôvodné znenie uznesenia č. 130/2019 zo dňa 19. 06. 2019, ktoré je predmetom 

úpravy v tomto MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

a) podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na pripravovanú výzvu s prioritnou osou 

energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstva vo všetkých sektoroch a so špecifickým 

zameraním na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených 

na dopyte po využiteľnom teple, s kódom výzvy  OPKZP-PO4-SC451-2019-50 za účelom 

Výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla. Táto výzva bude predložená na 

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. V súlade 

s podmienkami výzvy bude o dotáciu žiadať spoločnosť BENET s.r.o. (Nám. SNP 974/28, 

972 71  Nováky) ako prevádzkovateľ tepelného hospodárstva mesta Nováky v zmysle 

príslušných ustanovení zákona o energetike, pričom táto spoločnosť má za účelom 

prevádzkovania energetických zariadení v meste uzavretú dlhodobú spoluprácu s mestom 

Nováky na základe Nájomnej zmluvy o prenájme energetických zariadení mesta zo dňa 30. 

12. 1997 aktuálne v znení dodatku č. 19 a dodatku č. 21 po schválení tohto návrhu uznesenia 

bodu c) v mestskom zastupiteľstve. 

b) výšku spolufinancovania v hodnote 214 842,83 Eur za predpokladu, že žiadateľ (t.j. Benet 

s.r.o) bude úspešný v pridelení grantu. 

c) uzavretie Dodatku č. 21 k Nájomnej zmluve o prenájme energetických zariadení mesta zo 

dňa 30. 12. 1997. 

d) žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nováky v prospech spoločnosti BENET, s.r.o 

v hodnote 214 842,83 Eur po schválení žiadosti o NFP s kódom výzvy OPKZP-PO4-SC451-

2019-50  za účelom Výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla v prípade 

vlastných zdrojov mesta. V prípade prijatia úveru mestom bude spolufinancovanie riešené 

v zmysle Dodatku č. 21 k Nájomnej zmluve o prenájme energetických zariadení mesta zo dňa 

30.12.1997. 

e) prijatie investičného úveru do výšky 215 000,-- € na zabezpečenie financovania spoluúčasti 

mesta na projekte Rekonštrukcia CZT.  

 

2) – v bode b) a d) sa upravuje výška spolufinancovania, ktorá bude hradená z vlastných 

zdrojov mesta, preto sa ruší aj bod e) pôvodného uznesenia, keďže v tejto veci mesto 

úver na spolufinancovanie nerieši a upravuje sa výška spolufinancovania v bode b) a d) 

 



 

 

Informácie od spoločnosti Benet, s.r.o.:  

Výška spolufinancovania 210 255,85€ bola vyčíslená z pôvodnej predpokladanej hodnoty 

zákazky cca 1,4mil €. Vzhľadom na nižšiu vysúťaženú sumu sa dodatkom č.1 menila zmluva 

o NFP, kde je to nasledovne: 

 

Vysúťažená suma: 1 289 000 € 

SIEA uznané oprávnené výdavky: 1 264 412,80 € 

             Z toho 85% plnenie SIEA: 1 074 750,88 € 

           Dofinancovanie mesto 15%:  189 661,92 € 

Neoprávnené výdavky podľa SIEA: 24 587,2 € 

Čiže dotácia mesta 15% + neoprávnené: 214 219 € (táto suma je aj na žiadosti o poskytnutie 

dotácie podanej 5.6.2020) 

 

Členovia komisie výstavby na zasadnutí dňa 17.6.2020 odporučili MsZ schváliť poskytnutie 

dotácie z rozpočtu mesta.  

 

 

 


