
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa 26.04.2012  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na pristúpenie Bratislavy k Dohovoru primátorov  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apríl 2012

Predkladateľ : 
 

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 

primátor 
   

 

Zodpovedný: 

 

JUDr. Dušana Višňovská 

poverená funkciou 

riaditeľky magistrátu 

 
 

Spracovateľ : 

 

Ing. Miroslav Muška 

referent OKUS 

Materiál obsahuje: 
 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodovú správu 

3. Návrh riešenia 

4. Výpis zo zasadnutia Mestskej rady 

hlavného mesta SR Bratislavy  

dňa 12.04.2012 



 2 

                                                                                                                                            kód uzn.: 35.1 

                                                                                                                                                            1.5.2 

                                                                                                                                                            22.1 

 

 

 

Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

 

A. schvaľuje 

 

prístup k „Dohovoru primátorov a starostov“ 

 

B. splnomocňuje 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

 

vykonať všetky kroky potrebné k podpisu „Dohovoru primátorov a starostov“. 

 

                                                                                                                          T: 31.12.2012                     
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Dôvodová správa 
 

 

Takmer sústavný rast cien fosílnych palív, environmentálne dôsledky ich extenzívneho 

využívania, vysoká závislosť na dovoze energetických zdrojov a s tým spojené riziká dávajú 

do čoraz väčšej pozornosti otázky efektívnosti využitia existujúcich zdrojov, znižovania 

energetickej náročnosti a orientáciu na obnoviteľné zdroje. Je potrebné celú túto problematiku 

chápať ako nevyhnutnosť a zároveň výzvu na komplexné riešenia s cieľom otvoriť priestor na 

realizáciu jednak úsporných opatrení, ktoré môžu znamenať nové investície, nové stimuly 

rozvoja podnikania, nové pracovné príležitosti ale aj priestor podpory inováciám kde 

nachádzajú uplatnenie najmä mnohé výskumné kapacity. 

Inštitút dohovoru primátorov má slúžiť v širšom význame ako nástroj implementácie 

novej Energetickej politiky EÚ, ktorá si okrem znižovania CO2 o 20% stanovila za cieľ do 

roku 2020 dosiahnuť podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE)  na hrubej spotrebe energie 

v EU vo výške 20%, ako aj ušetriť aspoň 20% energie k tomu istému roku. Tieto ambiciózne 

ciele realizuje EÚ prostredníctvom relevantných smerníc, nariadení, programov a nástrojov. V 

rámci SR ide o energetickú legislatívu, stratégiu energetickej bezpečnosti SR, Stratégiu 

vyššieho využitia OZE a Akčný plán energetickej efektívnosti SR. 
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Návrh riešenia 
 

 

I.  Ciele Dohovoru primátorov a starostov. 

 

Iniciatíva „Dohovor primátorov a starostov“ je záväzkom miest a obcí v oblasti 

znižovania emisií CO2, a to prostredníctvom zvyšovania energetickej efektívnosti 

a využívania čistých technológií na výrobu a spotrebu energie. Cieľom Dohovoru primátorov 

a starostov je prispievať k znižovaniu emisií CO2 nad rámec záväzkov EÚ. Celá iniciatíva je 

postavená na dobrovoľnom záväzku. V rámci EÚ sa doň zapojilo viac ako 2 800 miest a obcí. 

Na Slovensku prijali tento dohovor zatiaľ dve mestá – Nitra a Moldava nad Bodvou. 

Podmienkou pre vstup k dohovoru je záväzok, že znížia emisie CO2 o viac ako 20% do roku 

2020 a pripravia Akčný plán trvalo udržateľnej energetiky, ktorý bude obsahovať opatrenia na 

dosiahnutie tohto cieľa 

Dohovor primátorov a starostov je iniciatíva Európskej komisie, ktorá má zjednotiť 

primátorov európskych miest pri výmene skúseností a dobrých príkladov z oblasti udržateľnej 

energie a ich uvedenia do praxe. Je reakciou na globálne otepľovanie. Hlavným cieľom je do 

roku 2020 na území pristupujúcich miest a obcí znížiť emisie CO2 o 20 percent využívaním 

obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovaním energetickej efektívnosti. V rámci Dohovoru je 

potrebné do jedného roka od pristúpenia vypracovať strategický dokument tzv. Akčný plán 

trvalo udržateľnej energie, ktorého súčasťou je vyhotovenie energetickej bilancie mesta, 

emisnej inventúry, analýz a návrhov opatrení v jednotlivých  sektoroch: budovy, doprava, 

verejné osvetlenie, centrálne zásobovanie teplom, miestna produkcia elektriny, územné 

plánovanie, verejné obstarávanie a spolupráca s občanmi a zainteresovanými skupinami. Do 

roku 2020 má pristupujúce mesto zabezpečiť implementáciu navrhnutých opatrení 

a pravidelný monitoring svojich aktivít. Najväčší potenciál úspor energie majú doprava 

a budovy a tiež centrálne zásobovanie teplom, ale na dosiahnutie stanovených cieľov je 

potrebné do iniciatívy zapojiť každý sektor.  

Celková odhadovaná výška rozpočtu na realizáciu jednotlivých opatrení je napríklad 

pre Bratislavu približne 750 mil. eur. Financovanie sa má zabezpečiť prostredníctvom 

grantov, dotácií, formou partnerstiev ESCO atď.  

opatrenia môžu byť zamerané na tieto oblasti: 

  

 Udržateľný urbanistický rozvoj, ktorý prispeje k úspore energie,  

 Obnova existujúcich a výstavba nových budov v nízkoenergetickom a pasívnom 

štandarde,   

 Čistejšia doprava – rozvoj verejnej dopravy, podpora cyklistickej dopravy,  

 Zvyšovanie energetickej účinnosti pri výrobe energie,   

 Úsporné verejné osvetlenie,  

 Využívanie a rozvoj centrálneho zásobovania teplom,   

 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a kogenerácie tepla a elektrickej energie,  

 Verejné obstarávanie s dôrazom na energetickú efektívnosť, 

 Komunikácia a spolupráca s občanmi a miestnymi partnermi 

  

 

II. Dôvody pristúpenia.  

 

 Medzivládny panel o klimatických zmenách potvrdil, že klimatické zmeny sú 

faktom a že využívanie energie na ľudskú činnosť je za tieto zmeny vo veľkej miere 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1552&pr=0.1&w_id=3511&tstamp=1330943664&pid=817&cd=e9f5b30f8aad1a0873c78f46a843b3a6&f=1
http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1591&pr=0.02&w_id=4517&tstamp=1330943664&pid=817&cd=b2d7eb01ac0fedcd72650df88820e7d6&f=1
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zodpovedné; 

 Európska únia prijala 9. marca 2007 Energetickú a klimatickú politiku „Energia 

pre meniaci sa svet“, ktorý ju jednostranne zaväzuje znížiť do roku 2020 emisie CO o 

20 %, ako výsledok 20-percentného nárastu energetickej efektívnosti a 20-percentného 

podielu energie z obnoviteľných zdrojov v skladbe energetických zdrojov; 

 Akčný plán Európskej únie pre energetickú efektívnosť uvádza ako prioritu 

spustenie iniciatívy ‘Dohovor primátorov a starostov’; 

 Výbor regiónov zdôrazňuje, že je potrebné spojiť úsilie na miestnej a regionálnej 

úrovni, nakoľko riadenie na viacerých úrovniach je účinným nástrojom na zlepšenie 

efektívnosti akcií v oblasti boja proti klimatickým zmenám, a podporuje preto zapojenie 

regiónov do Dohovoru primátorov a starostov; 

 chceme dodržiavať odporúčania Charty z Lipska o trvalej udržateľnosti európskych 

miest, týkajúce sa nevyhnutnosti zvýšiť energetickú efektívnosť; 

 sme si vedomí Aalborských záväzkov na základe viacerých súčasných snáh o 

trvalú udržateľnosť v mestách, ako aj procesov Agendy 21; 

 uznávame, že miestne a regionálne samosprávy majú spoločnú zodpovednosť za 

boj proti globálnemu otepľovaniu spolu s národnými vládami a musia sa v tejto oblasti 

zaviazať bez ohľadu na záväzky ostatných strán; 

 obce a mestá sú priamo a nepriamo zodpovedné (prostredníctvom spotrebných 

tovarov a služieb) za viac ako polovicu emisií skleníkových plynov pochádzajúcich z 

využívania energie na ľudskú činnosť; 

 záväzok EÚ znížiť emisie sa podarí splniť, len ak sa na ňom budú podieľať miestni 

aktéri, občania a ich združenia; 

 miestne a regionálne samosprávy sú pre občanov najbližšími predstaviteľmi 

verejnej správy, musia byť lídrom a ísť príkladom; 

 mnohé z opatrení v oblasti dopytu po energii a obnoviteľných zdrojov energie 

potrebných na riešenie problémov zmeny klímy spadajú do kompetencie miestnych 

samospráv, alebo by ich nebolo možné realizovať bez ich politickej podpory; 

 členské štáty EÚ môžu využiť účinné decentralizované opatrenia na miestnej 

úrovni s cieľom splniť svoj záväzok znížiť emisie skleníkových plynov; 

 miestne a regionálne samosprávy v celej Európe obmedzujú emisie znečisťujúcich 

látok spôsobujúcich globálne otepľovanie prostredníctvom programov energetickej 

efektívnosti, ktoré zahŕňajú aj trvalo udržateľnú mestskú mobilitu prostredníctvom 

podpory obnoviteľných zdrojov energií 

 

 

 

III. Financovanie. 

  

Mestá a obce môžu využívať niekoľko finančných mechanizmov tak na financovanie 

prípravy tohto akčného plánu, ako aj na realizáciu samotných opatrení, ktoré povedú 

k dosiahnutiu ich cieľa do roku 2020. 

 

 

IV. Finančné schémy. 

 

Na miestnej, regionálnej a národnej úrovni je k dispozícii množstvo zdrojov financovania 

vrátane: 

 vlastných zdrojov miestnych samospráv 
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 zdrojov partnerov miestnych samospráv 

 obecných a krajských dotácií 

 verejno-súkromných partnerstiev 

1) Štrukturálne fondy a Kohézny fond  

Vzhľadom na blížiace sa tretie obdobie financovania zo štrukturálnych fondov v rokoch 

2014 – 2020 je potrebné aktívne vstupovať do procesu nastavenia pravidiel 

a oprávnenosti prostriedkov aj pre Bratislavský kraj tak aby Bratislava bola 

oprávneným prijímateľom 

Európsku kohéznu politiku tvoria tri hlavné finančné nástroje: 

 Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 

 Európsky sociálny fond (ESF) 

 Kohézny fond (CF) 

  

2) Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) na zlepšenie energetickej účinnosti a 

využitie obnoviteľných zdrojov energie v existujúcich budovách 

3) Technická pomoc JESSICA 

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Spoločná 

európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach) je iniciatívou, ktorú 

vyvíja Európska komisia a Európska investičná banka v spolupráci s Rozvojovou bankou 

Rady Európy. 

4) Technická pomoc JASPERS 

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Spoločná pomoc na 

podporu projektov v európskych regiónoch) poskytuje pomoc 12 stredoeurópskym a 

východoeurópskym členským štátom EÚ pri príprave veľkých projektov financovaných cez 

Štrukturálne fondy a Kohézny fond. Cieľom je zvýšiť počet a kvalitu projektov posielaných 

na schválenie službami Komisie. Poradenstvo JASPERS, ktoré je poskytované bezplatne, je 

zamerané na urýchlenie čerpania dostupných fondov. 
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5) Program spolupráce INTERREG IV A 

Program podporuje cezhraničnú spoluprácu pozdĺž všetkých vnútorných hraníc EÚ. Cieľom 

je posilniť výmenu skúseností medzi európskymi regiónmi a nachádzať spoločné riešenia 

vyskytujúcich sa problémov. 

 

6) Programy spolupráce INTERREG IV B 

V rámci tohto typu spolupráce sú povolené pilotné projekty, príprava investícií a menšie 

investície. 

 

7) Medziregionálna spolupráca (INTERREG IV C): Projekty sú zamerané výhradne na 

výmenu skúseností a niektoré menšie pilotné iniciatívy – metodiky testovania a nástroje. 

Investičné aktivity nie sú podporované. 

 

8) URBACT: Európsky výmenný a učebný program pre mestá podporujúci udržateľný rozvoj 

miest. Mestá spolupracujú na tvorbe riešení hlavných problémov miest, čím znovu potvrdzujú 

svoju kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú zoči voči stále komplexnejším spoločenským zmenám. 

 

9) Program Inteligentná energia pre Európu (IEE) 

Program funguje formou každoročných výziev na predkladanie návrhov a financie z neho 

pokrývajú až 75 % oprávnených nákladov projektu. 

IEE považuje orgány miestnej samosprávy za svoju hlavnú cieľovú skupinu. Spolufinancuje 

projekty, ktoré prispievajú k úspechu iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov, najmä 

propagáciou, uľahčením vytvorenia sietí medzi orgánmi miestnej samosprávy, krajmi a ich 

miestnymi partnermi a poskytnutím technickej pomoci signatárom Dohovoru. 

 

10) Nástroj ELENA 

ELENA (European Local Energy Assistance – Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti 

energie) je nástrojom, ktorý poskytuje finančné príspevky na technickú pomoc. Do širokej 

škály opatrení oprávnených získať túto finančnú podporu patria: štúdie uskutočniteľnosti a 

prieskumy trhu, štruktúrovanie investičných programov, podnikateľské plány, energetické 

audity, príprava výberových konaní a zmluvných dojednaní a prideľovanie riadenia 

investičných programov novým zamestnancom. Cieľom je spojiť rozptýlené miestne projekty 

do systematických investícií a zabezpečiť ich výnosnosť. 

Opatrenia v akčných plánoch a investičných programoch obcí musia byť financované z iných 

prostriedkov, napr. cez úvery, poskytovateľov energetických služieb či štrukturálne fondy. 

 

11) ELENA-KfW 

Tento nový nástroj technickej pomoci začala Európska komisia realizovať v spolupráci s 

nemeckou skupinou KfW. Podporuje stredne veľké investičné projekty do výšky 50 miliónov 

EUR, ktoré sa zameriavajú na uhlíkové kredity. 
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12) ELENA-CEB 

Nástroj ELENA-CEB vytvorila Európska komisia v spolupráci s Rozvojovou bankou Rady 

Európy a bude poskytovať technickú pomoc na rozvoj investičných projektov zameraných na 

sociálne bývanie. 

 

13) Smart Cities  

Signatári Dohovoru, ktorí sa politicky zaviazali zmierňovať zmeny klímy a vytvorili celistvý 

akčný plán udržateľného energetického rozvoja pre svoje územia, môžu ťažiť aj z 

technologickej zložky európskej energetickej politiky. Iniciatíva Smart Cities bude 

podporovať obmedzené množstvo väčších technologicky zameraných projektov miest a 

regiónov, vrátane novátorských opatrení v oblasti udržateľného využívania a výroby energie, 

ako aj v oblasti mobility. 

Bude čerpať skúsenosti z iných iniciatív Európskeho strategického plánu energetických 

technológií (plánu SET), najmä z Európskej iniciatívy pre slnečnú energiu a z Európskej 

iniciatívy pre rozvodnú sieť elektrickej energie, ako aj z verejno-súkromného partnerstva EÚ 

pre budovy a zelené automobily, vytvoreného v rámci plánu hospodárskej obnovy Európy. 

 

14) Iniciatíva za udržateľnú energetiku 

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) podporuje projekty samospráv zamerané na 

udržateľnú energetiku v krajinách, v ktorých pôsobí. 

Oblasti podpory (napr. komunálna energetická infraštruktúra, doprava, trh s uhlíkom atď.) sú 

cielene zamerané na miestne samosprávy, miestne banky, malé a stredne veľké podniky a iné 

miestne subjekty. 

 

Ďalej sú to: 

Európsky nástroj pre energetickú účinnosť; 

Finančný nástroj pre samosprávy, atď 

 

 

 

V. Postupnosť krokov. 

 

Prekročiť ciele EU v oblasti znižovania emisií CO2 do roku 2020 na území našich 

samospráv ich znížením aspoň o 20 %, prostredníctvom prípravy a realizácie akčného plánu 

pre trvalo udržateľnú energiu v oblastiach, ktoré spadajú pod rozhodovaciu právomoc mesta. 

Záväzok a akčný plán budú ratifikované zastupiteľstvom; 

 

- pripraviť inventár (analýzu stavu) emisií, ako základ pre Akčný plán pre trvalo udržateľnú 

energiu; 

 

- predložiť zastupiteľstvom schválený Akčný plán pre trvalo udržateľnú energiu (ďalej len 

Akčný plán) v priebehu jedného roku odo dňa formálneho podpisu Dohovoru primátorov 

a starostov (ďalej len Dohovor); 

 

http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/+-Akcny-plan-udrzateľneho-+.html
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- prispôsobiť organizačnú štruktúru mesta (Energetická agentúra hlavného mesta), vrátane 

vyčlenenia primeraných ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť vykonanie potrebných akcii 

definovaných v Akčnom pláne a implementáciu systému znižovania emisií, zvyšovanie 

efektivity a účinnosti a zavádzanie obnoviteľných zdrojov do celého procesu; 

 

- mobilizovať občiansku spoločnosť na území mesta, aby sa podieľala na príprave a realizácii 

Akčného plánu, príprave politických opatrení potrebných na vykonanie a dosiahnutie cieľov 

tohto plánu. Akčný plán po spracovaní bude predložený sekretariátu Dohovoru do jedného 

roka po jeho podpísaní; 

 

- prinajmenšom každý druhý rok po predložení Akčného plánu predložiť sekretariátu 

Dohovoru monitorovaciu správu na hodnotiace, monitorovacie a komunikačné účely; 

 

- vymieňať si skúsenosti a know-how s ostatnými územnými celkami; 

 

- v spolupráci s Európskou komisiou a inými zúčastnenými stranami zorganizovať podujatie 

„Dni energie“ alebo „Dni signatárov Dohovoru“, umožniť občanom priamo využiť príležitosti 

a výhody, ktoré ponúka racionálne využívanie energie a pravidelne informovať miestne médiá 

o vývoji Akčného plánu; 

 

- navštevovať každoročnú európsku konferenciu primátorov a starostov o trvalo udržateľnej 

energii v Európe a prispievať k nej; 

 

- šíriť posolstvo Dohovoru na príslušných fórach; 

 

- akceptovať ukončenie nášho členstva v Dohovore na základe predošlého písomného 

oznámenia, ktoré vypracuje sekretariát Dohovoru v jednom z týchto prípadov: 

i) nepredloženie Akčného plánu do jedného roku od formálneho podpísania Dohovoru; 

ii) neplnenie celkového cieľa znižovania emisií CO2 stanoveného v Akčnom pláne kvôli 

nesplneniu alebo nedostatočnému plneniu Akčného plánu; 

iii) nepredloženie monitorovacej správy počas dvoch po sebe nasledujúcich období. 

VI. Kto je oprávnený pripojiť sa?  

Dohovor primátorov a starostov je otvorený všetkým miestnym samosprávam 

utvoreným demokraticky zo zvolených predstaviteľov, bez ohľadu na ich veľkosť a fázu 

realizácie ich energetických a klimatických politík. 

VII. Ako sa pripojiť? 

Ak sa orgány miestnej samosprávy chcú pripojiť k tomuto neustále rastúcemu hnutiu, 

mali by uplatniť tento postup: 

 Predložiť iniciatívu Dohovoru primátorov a starostov mestskému zastupiteľstvu; 

 Podpísať prístupový formulár oprávnenou osobou 
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 VIII. Kedy sa pripojiť? 

  

Orgány miestneho zastupiteľstva môžu Dohovor primátorov a starostov podpísať 

kedykoľvek, keďže neexistuje žiadna lehota. Slávnostné prijatia členov Dohovoru primátorov 

a starostov sa konajú raz ročne a zúčastňuje sa ich veľké množstvo primátorov a starostov, 

ktorí sa týmto verejným podpísaním zviditeľňujú v medzinárodnom meradle. 

IX. Prečo sa zapojiť? 

 - verejne prezentovať svoj nadštandardný záväzok v oblasti znižovania emisií CO2; 

 - vytvoriť alebo posilniť dynamické znižovanie emisií CO2 na území mesta; 

 - ťažiť z podpory a príkladov iných priekopníkov v tomto snažení; 

 - podeliť sa s ostatnými o odborné znalosti, ktoré získali v rámci svojho územia; 

 - spropagovať svoje územie ako priekopnícke; 

 - ťažiť z propagácie a podpory EÚ; 

 - stať sa oprávneným príjemcom finančnej podpory dostupnej signatárom Dohovoru; 

 - spropagovať svoje úspechy na internetovej stránke Dohovoru. 

 

 

X. Energetický manažment.  

 

Založenie Energetickej agentúry hlavného mesta Bratislavy je podmienené aktuálnym 

stavom energetiky, ktorá je rozhodujúcim faktorom trvalo udržateľného hospodárskeho 

rozvoja štátu a jeho jednotlivých regiónov. Takmer sústavný rast cien fosílnych palív, 

environmentálne dôsledky ich extenzívneho využívania, vysoká závislosť na dovoze 

energetických zdrojov a s tým spojené riziká dávajú do čoraz väčšej pozornosti otázky 

efektívnosti využitia existujúcich zdrojov, znižovania energetickej náročnosti a orientáciu na 

obnoviteľné zdroje. Je potrebné celú túto problematiku chápať ako nevyhnutnosť a zároveň 

výzvu na komplexné riešenia s cieľom otvoriť priestor na realizáciu jednak úsporných 

opatrení, ktoré môžu znamenať nové investície, nové stimuly rozvoja podnikania, nové 

pracovné príležitosti ale aj priestor podpory inováciám kde nachádzajú uplatnenie najmä 

mnohé výskumné kapacity. Energetická agentúra má slúžiť v širšom význame ako stredisko 

implementácie novej Energetickej politiky EÚ, ktorá si stanovila za cieľ do roku 2020 

dosiahnuť podiel obnoviteľné zdroje energie (OZE)  na hrubej spotrebe energie v EU vo 

výške 20%, ako aj ušetriť aspoň 20% energie k tomu istému roku. Tieto ambiciózne ciele 

realizuje EÚ prostredníctvom relevantných smerníc, nariadení, programov a nástrojov. V 

rámci SR ide o energetickú legislatívu, stratégiu energetickej bezpečnosti SR, Stratégiu 

vyššieho využitia OZE a Akčný plán energetickej efektívnosti SR.  

Energetická agentúra hlavného mesta Bratislavy  sa bude venovať energetickej 

efektívnosti – rozumnému využívaniu energií, zvyšovaniu využívania OZE v nadväznosti na 

ochranu a skvalitnenie životného prostredia, spracovaniu a implementácii Akčného plánu 

Dohovoru. Táto myšlienka by sa mala stať záležitosťou všetkých obyvateľov a témou ich 

trvalého a rastúceho záujmu. Dôležitou súčasťou agentúry bude komunikácia s profesijnými 

organizáciami, podnikateľskou sférou, štátnou a verejnou správou a obyvateľmi mesta.  
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XI. Záver.   

 

Aké sú výhody? 

 

Prostredníctvom zapojenia sa do Dohovoru bude mať mesto možnosť využívať 

skúsenosti ostatných členov pri uplatňovaní princípov Dohovoru, implementácie jednotlivých 

krokov s cieľom dosiahnutia úspor energií, zvýšenie efektívnosti energetických systémov, 

zníženie emisií a zvýšenia podielu OZE. Ďalej je to využitie potenciálu finančných 

prostriedkov z rôznych zdrojov EU 

 

Sú nevýhody? 

 

Je to zvýšenie administratívnej náročnosti celého procesu získavania finančných 

zdrojov, ich použitia a zúčtovania. Vznikajú väčšie nároky na komunikáciu s EU, štátnou 

správou, odbornou verejnosťou a občanmi, tým vznikajú aj vyššie výdavky na tieto činnosti. 

 

A čo riziká? 

 

Hlavným rizikom je neoprávnené použitie finančných prostriedkov z fondov EU alebo 

ich nedostatočné manažovanie z pohľadu hospodárnosti a oprávnenosti. Dôsledkom tejto 

skutočnosti bude nutnosť vrátenia neoprávnených výdavkov alebo nevyplatenia 

požadovaných zdrojov. V tomto prípade bude mesto nútené nahradiť výpadok zdrojov 

z vlastných prostriedkov. Garanciu za vylúčenie uvedených prípadov musí niesť zodpovedná 

právnická osoba napr. Energetická agentúra hlavného mesta v ktorej bude uplatnená osobná 

a funkčná zodpovednosť. 

 

 Prínosy pre mesto? 

 

Výrazné PR mesta v segmente úspora energií, zníženie emisií a zavedenie OZE do 

praxe. Zníženie emisií v meste a z toho vyplývajúce zlepšenie životného prostredia, ďalej 

úspora finančných prostriedkov pri spotrebe energií  získanie financií na investovanie do 

obnoviteľných zdrojov a najmodernejších technológií. Zavedenie trvalo udržateľných trendov 

v energetike smerujúce k efektívnosti a v zlepšovaní životného prostredia. Vytvorenie 

podvedomého vzťahu medzi úsporami energií, zlepšení životného prostredia, financovania 

a mesta.  

 

Vykazuje tento krok inštitút návratnosti? 

 

Návratnosť je v dosiahnutí úspor pri spotrebe energií, zlepšení podmienok na život 

a tým znížení negatívnych vplyvov na zdravie prostredníctvom znižovania vypúšťaných 

emisií (energetika, doprava, priemysel...) – zníženie chorobnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pristúpenie k dohovoru 
 

 

Ja, Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. , primátor Hlavného mesta SR  Bratislavy Vám 

týmto oznamujem, že mestské zastupiteľstvo  rozhodlo na zasadnutí dňa [dátum] 

poveriť ma   podpísaním Dohovoru primátorov a starostov, berúc na vedomie všetky 

záväzky, najmä:  

 

 prekročiť ciele v oblasti znižovania emisií CO2, ktoré EÚ stanovila do roku 2020, na 

našich jednotlivých územiach o aspoň 20 %, 

 predložiť do jedného roka od uvedeného dátumu Akčný plán pre trvalo udržateľnú 

energiu, v ktorom sa opisuje postup dosahovania cieľov vrátane východiskového 

inventára emisií,  

 prinajmenšom každý rok po predložení akčného plánu predložiť monitorovaciu 

správu na hodnotiace, monitorovacie a overovacie účely,  

  v spolupráci s Európskou komisiou a inými zúčastnenými stranami organizovať 

podujatie „Dni energie“ a umožniť občanom priamo využiť príležitosti a výhody, ktoré 

ponúka racionálnejšie využívanie energie a pravidelne informovať miestne médiá o 

plnení akčného plánu,   

 navštevovať každoročnú európsku konferenciu primátorov a  starostov a prispievať k 

nej  

 

[Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava 

[Meno, e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby] 

 

[dátum],          PODPIS 
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Návrh na pristúpenie Bratislavy k Dohovoru primátorov  

Kód uzn.: 35.1 

                                                                                                                                                            1.5.2 

                                                                                                                                                             22.1 
 

 

Uznesenie č. 466/2012 
     zo dňa 12. 04. 2012 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 

1. Schváliť  prístup k Dohovoru primátorov a starostov. 

 

2. Splnomocniť primátora vykonať všetky kroky potrebné k podpisu Dohovoru primátorov 

a starostov. 

- - - 

 


