
 

 

 

 
 

 

                    
 

Mestskej časti Košice – Staré Mesto bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

pre projekt s názvom „Rozvoj energetických služieb pre vybrané objekty vo vlastníctve a 

správe mestskej časti Košice – Staré Mesto“ v rámci Operačného programu Kvalita životného 

prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, 

Investičná priorita 4.4 – Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské 

oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, 

ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy, Špecifický cieľ 4.4.1 – Zvyšovanie počtu miestnych plánov 

a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.  

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC441-2019-53/AA41 

bola podpísaná dňa 29.09.2020, na centrálnom registri zmlúv zverejnená dňa 01.10.2020 a účinná 

je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t. j. 02.10.2020. 

  

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s 

nízkouhlíkovou stratégiou, a to prostredníctvom vypracovania energetického auditu 9 budov vo 

vlastníctve a správe mestskej časti Košice – Staré Mesto, vypracovaného za účelom identifikácie a 

návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby. 

Prípravou energetického auditu bude môcť mestská časť Košíc – Staré Mesto v budúcnosti 

realizovať také energetické opatrenia na predmetných budovách, ktoré budú pre tieto budovy vhodné 

a efektívne z environmentálneho aj ekonomického hľadiska, čím sa zabezpečí zníženie energetickej 

náročnosti týchto budov a zlepšenie kvality ovzdušia znížením emisií. Týmito opatreniami sa tak 

skvalitní život obyvateľov mestskej časti Staré Mesto, ako aj celého mesta Košice.  

Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu, ktorý bude navrhovať energetické 

opatrenia pre 9 budov vo vlastníctve alebo správe mestskej časti a každé navrhované opatrenie 

bude obsahovať vyjadrenie k jeho realizovateľnosti formou GES. 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2020. Plánovaný termín ukončenia realizácie 

projektu: 04/2021. 

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu  57 629,20 EUR. 

 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 54 747,74 EUR. 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Investícia do Vašej budúcnosti 


