
Projekt  
 

Inštalácia kotlov na spaľovanie biomasy v kotolni Mier 4, Spišská Nová Ves  
 

Správa o pokračovaní prípravy projektu a návrh na odsúhlasenie nových 
podmienok kofinancovania projektu 

 
 

Mesto Spišská Nová Ves má v Akčnom pláne rozvoja mesta na rok 2008 zakomponovaný 
projekt  pod názvom „ Energetické zhodnocovanie biologických odpadov“.  
 
Na základe základných informácií vyplývajúcich z NSRR SR a Programového manuálu OP 
Životné prostredie, nositeľom aktivity a prípravy projektu bolo Mesto Sp.N.Ves v participácii 
a spolupráci EMKOBEL s.r.o a Lesy mesta s.r.o,  čo znamenalo aj vydanie právoplatných 
povolení pre danú investíciu na subjekt Mesto Sp.N.Ves. 
 
V OP ŽP – opatrenie 3.2 „ Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane 
podpory obnoviteľných zdrojov energie“ však došlo k zásadným zmenám (stiahnutá 
a znovuobnovená Výzva MŽP SR), spresneniam, ktoré boli nezávisle konzultované 
s viacerými subjektmi vrátane Ministerstva ŽP SR, a ktoré sa týkajú najmä oprávnenosti 
žiadateľa uchádzať sa o NFP zo zdrojov EÚ. 
 
Na základe nových usmernení MŽP SR oprávneným žiadateľom pre tento projekt môže byť 
len organizácia s licenciou na výrobu tepla a spĺňajúca podmienky malého a stredného 
podnikateľa, čo pre danú projektovú aktivitu vrátane výroby drevnej štiepky spĺňa  
EMKOBEL s.r.o Sp.N.Ves. 
 
Pri zmene žiadateľa zo subjektu verejnej správy na podnikateľský subjekt sa však 
menia aj podmienky kofinancovania projektu z 5% na 30 %. Čiže Emkobel s.r.o ako 
žiadateľ sa na základe Finančnej analýzy môže uchádzať o max. 70% oprávnených 
nákladov projektu (presnejšia čiastka bude spresnená na základe výsledkov Finančnej 
analýzy, garantovaná je finančná čistka, o ktorú sa môže uchádzať žiadateľ je 50 % 
z celkových nákladov stavby s odôvodnenou možnosťou navýšenia na celkom 70 %).  
 
V súčasnosti je pre projekt vypracovaná Techicko-ekonomická štúdia realizovateľnosti stavby 
pod názvom „ Inštalácia kotlov na spaľovanie biomasy v kotolni Mier 4, Spišská Nová Ves“ , 
z ktorej vyplýva celkový náklad projektu na 196 000 000 Sk.  
 
Z toho 30% kofinancovanie Mestom Sp.N.Ves predstavuje čiastku 
58 800 000,- Sk.     
 
Projekt má byť vypracovaný a podaný najneskoršie 15. januára 2009 s potrebnou zmenou 
územných a stavebných povolení z investora Mesto Sp.N.Ves na investora a žiadateľa 
EMKOBEL s.r.o a súčasťou záväzných príloh musí byť dokladovaný záväzok 30 % 
kofinancovania projektu schválený v MsZ 11.decembra 2008. 
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