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Mesto Prešov

Zmluva o dielo na vypracovanie
Akčného plánu udržatel'ného energetického rozvoja mesta
Prešov
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:

MESTO PREŠOV
Hlavná 73, 08001 Prešov
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
OO 327 646
2021225679

Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach technických:

Ing. Stanislav Tupta

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s., pobočka Prešov
Č. ú.: 004024174038/7500
IBAN: SK98 75000000004024174038

E-mail:

primatorka@presov.sk

/ďalej len "objednávatel'fI/

2. ZHOTOVITEĽ
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

"

Ing. Ján Ilkovič - konateľ
36468002

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie
Registrácia:
E-mail:

SK2020012874
Tatrabanka a.s. 2620728421 / 1100
IBAN:SK4011000000002620728421
OR OS Prešov,Oddiel: Sro Vložka číslo: 12316/ P
ilkovic@eneco.sk

/ďalej len .zhotovltel"?
/ďalej spolu aj ako "zmluvné strany"/
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Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať objednávatel'ovi dielo za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve záväzok objednávateľa zaplatiť zhotovitel'ovi za jeho
bezchybné vykonanie dohodnutú cenu podľa čl. III tejto zmluvy.
2.

Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a odovzdanie Akčného plánu
energetického rozvoja mesta Prešov v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, ktorá je
jej neoddelitel'nou súčasťou.
udržateľného

3. Akčný plán udržatel'ného energetického rozvoja bude predstavovať posúdenie súčasného stavu
produkcie emisií vo vopred dohodnutých oblastiach v meste Prešov - východiskovú inventúru emisií.
výstupom Akčného plánu udržatel'ného energetického rozvoja je písomná správa, ktorá bude okrem
východiskovej inventúry produkcie emisií obsahovať i analýzu spotrieb energie a návrh úsporných
opatrení pre zníženie emisií, zníženie spotreby energie, palív a pohonných hmôt, ktoré sú
zodpovedné za skleníkový efekt a klimatické zmeny.
4. Akčný plán udržateľného energetického rozvoja mesta Prešov bude vypracovaný tak, aby bolo
možné
a. zaradiť ho ako súčasť materiálu v rámci Dohovoru primátorov a starostov o klíme a
energetike (spolu so stratégiou adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy) - SECAP,
b. zaradiť ho ako súčasťstratégie Smart city Prešov.
5.

Dielo pozostáva z funkčných celkov
a. Výpočet emisií vo východiskovom roku
b. Výpočet emisií za rok 2017 a ich porovnanie s východiskovým rokom
c. Návrh opatrení na zníženie emisií do roku 2030 vrátane návrhov fiche projektov
s preferenciou
smart riešení

6.

Definícia a obsah jednotlivých funkčných celkov je uvedený v prílohe

Č.

1 tejto zmluvy.

ČI. III
Cena za dielo
1. Cena za zhotovené a odovzdané dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade so
zákonom NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisova vyhláškou Ministerstva
financií SR Č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
2. Cenaza celkové dielo je rozdelená do funkčných celkov nasledovne:
a. Výpočet emisií vo východiskovom roku
a.

b.
c.

Cenav € bez DPH
Slovom
DPH v€
Slovom
Celková cena v € s DPH (súčet riadkova. + b.)
Slovom

5000.päťtisíc eur
1000.jedentisíc eur
6000.šesťtisíc eur

8

Mesto Prešov

Zmluva o dielo na vypracovanie
Akčného plánu udržatel'ného energetického rozvoja mesta
Prešov

Strana
3/10

b. Výpočet emisií za rok 2017 a ich porovnanie s východiskovým rokom

a.

b.
c.

Cenav ( bez DPH

3000.-

slovom
DPHv(
slovom
Celková cena v ( s DPH (súčet riadkova. + b.)
Slovom

tritisíceur
600.šesťsto eur
3600.tritisícšesťsto eur

c. Návrh opatrení na zníženie emisií do roku 2030
a.

b.
c.

3.

a.

b.
c.

Cenav ( bez DPH

2000.-

slovom
DPH v(
slovom
Celková cena v ( s DPH (súčet riadkova. + b.)
Slovom

dvetisíc eur
400.štyristo eur
2400.dvetisícštyristo eur

Celková cena diela sa rovná súčtu ceny za jednotlivé funkčné celky
Cena v ( bez DPH

10000,00

slovom
DPHv(
slovom
Celková cena v ( s DPH (súčet riadkova. + b.)

e

desaťtisíc eur
2000,00 (
dvetisíc eur
12000,00 (
dvanásťtisíc eur

slovom
4. Takto dohodnutá cena podľa ods. 2 a ods. 3 je maximálnou cenou a zahŕňa všetky náklady
zhotoviteľa súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela a bez možnosti jej ďalšieho navýšenia
dodatkom k zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje za takto stanovenú cenu zhotoviť dielo v rozsahu podľa
tejto zmluvy aj za predpokladu jeho zvýšených nákladov z dôvodov náročnosti zhotovovania po
stránke vecnej, technickej ako aj odbornej.
5. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že prípadné navýšenie ceny z dôvodu prác naviac
vo forme dodatku k tejto zmluve, sa bude spravovať ustanoveniami §18 zákona č.343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úplnom znení.
ČI. IV
Platobné podmienky

1. Cena za dielo podľa čl. III bude zhotovlteľovi vyplatená na základe ním vystavenej faktúry
po prevzatí každého funkčného celku samostatne v sume uvedenej v čl. III ods. 2, avšak len v prípade
dodania diela v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy v stanovenom čase, kvalite a rozsahu.

~--------

r
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2. Úhrada za dielo podľa ods. 1 tohto článku bude v súlade s touto zmluvou realizovaná na základe
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými stranami a na základe
vystavenej faktúry zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru do sídla objednávatel'a do 15 dní po podpísaní protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela v súlade s touto zmluvou.
4.

Faktúra je splatná v lehote 30 dní.

5. Objednávatel' nie je v omeškaní s úhradou ceny diela, ak dielo dodané zhotoviteľom nie je
kompletné podľa podmienok tejto zmluvy a jej príloh.
6. Výška DPH sa bude uplatňovať podľa aktuálne platných a účinných právnych predpisov pre DPH
v časefakturácie.
7. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnými právnymi
predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp.
budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť
pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 30 dňová lehota splatnosti od jej
doručenia objednávateľovi,
8. Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy a súvisiace s touto zmluvou (ďalej len písomnosti) sa
považujú za doručené aj ich bezdôvodným neprevzatím zhotoviteľom ku dňu ich riadneho doručenia
do sídla zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti je možno doručovať zhotoviteľovi
aj elektronickými prostriedkami na adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami
uvedenú v tejto zmluve. Písomnosť sa považuje za doručenú tretí deň od jej odoslania, aj keď ju
adresát neprečítal v zmysle §105 zákona 160/2015 Z.z. (Civilný sporový poriadok).
ČI.V
Čas, miesto a spôsob plnenia

1. Zhotovitel' je povinný dielo zhotoviť a odovzdať riadne, v rozsahu podľa prílohy Č. 1 tejto zmluvy.
Dielo je zhotovené a odovzdané riadne, ak splňa všetky požiadavky podľa tejto zmluvy a zodpovedá
účelu sledovanému touto zmluvou.
2. Dielo musí byť zhotovené v súlade s platnou legislatívou, strategickými dokumentmi SR a EÚ ako
aj príslušnými metodikami a technickými normami.
3. Jednotlivé funkčné celky ako sú definované v článku 2 bod 3 a v prílohe Č. 1 budú odovzdané
najneskôr v nasledujúcich termínoch:
a. Výpočet emisií vo východiskovom roku najneskôr do 30.06.2018
b. Výpočet emisií za rok 2017 a ich porovnanie s východiskovým rokom najneskôr do
15.08.2018
c. Návrh opatrení na zníženie emisií do roku 2030 najneskôr do 15.09.2018
4. Celé dielo musí byť dokončené v plnom rozsahu podľa tejto zmluvy a podľa prílohy č.1 tejto
zmluvy najneskôr do 30.11.2018.
5. Zhotoviteľ po zhotovení diela alebo jeho časti vyzve objednávateľa e-mailom alebo písomne
najmenej 24 hod. vopred na jeho odovzdanie a prevzatie v sídle objednávatel'a.
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6. Dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy a prílohy č. 1 tejto zmluvy zhotoviteľ odovzdá
objednávatel'a na adrese: Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 08001 Prešov.

v sídle

7.

Odovzdanie celého diela je dokonané momentom prevzatia diela alebo jeho poslednej časti na to
povereným
zamestnancom
objednávateľa
a podpísaním
príslušného
protokolu o odovzdaní

a prevzatí diela bez výhrad.

8.

Vlastnícke

právo k dielu a nebezpečenstvo

škody na diele prechádza

na objednávateľa

dňom

prevzatia diela.

9. Dielo bude spracované digitálnou formou kompatibilne s informačným systémom objednávateľa
v počte 6 ks a v tlačenej podobe v počte 6 ks. Dokumentácia odovzdaná v elektronickej podobe bude
vo všetkých požadovaných formátoch v edltovateľne] forme, nezaheslovaná a bez obmedzenia
využiteľná pre prípadné úpravy.
10.

Obstarávateľ

vo svojom

informačnom

systéme prevádzkuje

textové

údaje vo formáte

alebo "DOCX", tabuľkové údaje vo formáte IIXLSX", grafické údaje na podklade technickej
mapy mesta vo formáte:
a. výkresy dodať vo vektorovom formáte "DWG", "DGN" a pod.,
b.

c.

rastrové

formáty

poskytnuté

georeferencovaný

"TlF",

prílohy,

doplňujúce

obrázky,

kartografickej

objednávateľom

v nezmenených

formátoch

"RTF"

digitálnej

"CIT"

resp.

schémy a pod. vo formáte "JPG" a vo formáte vektorovej

grafiky (napr. "SHP").

11. Textová časť bude obsahovať popis analýzy súčasného stavu, navrhovaného

riešenia a tabuľkovú,

resp. obrázkovú časť, obsahujúcu prehľadnú zostavu číselných údajov charakterizujúcich

súčasný stav

a navrhnuté riešenie.
ČI.VI
Práva a povinnosti
1.

Zhotoviteľ

v dostatočnom

je

povinný

dielo

časovom predstihu

zapracovať prípadné pripomienky

alebo

jeho

na posúdenie
objednávateľa

zhotoviteľa

časť zaslať

objednávateľovi

pred jeho odovzdaním

najprv

elektronicky

tak, aby mohol následne

a dielo alebo jeho časť odovzdať a prevziať v sídle

objednávateľa.
2.

Zhotovitel' je oprávnený

poveriť vykonaním diela aj inú oprávnenú

osobu, pričom zodpovedá

za dielo tak, akoby ho vykonával sám.
3.
Osoba oprávnená
na vykonanie diela musí byť prítomná
objednávateľa.
Neodôvodnená
alebo opakovaná neprítomnosť
sankcionovaná vo výške 500 (, o ktorú sa zníži záverečná platba.

na jednaniach
so zástupcami
odborného
garanta môže byť

4. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela riadiť sa pokynmi objednávateľa,
najmä dielo
predložiť objednávateľovi na posúdenie podľa ods. 1 tohto článku a následne prepracovať podľa jeho
pripomienok

a pokynov.
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5. Zhotovitel' ručí za to, že predmet zmluvy alebo jeho časť zodpovedá v dobe prevzatia výsledku
určenému v zmluve, že zodpovedá technickým normám a že nemá chyby, ktoré by rušili alebo
znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným účelom.
6. Zhotovitel' sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil
pri vykonaní diela podl'a tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe.
Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu.
7. Zhotovitel' nesmie bez písomného súhlasu objednávatel'a platne postúpiť práva a povinnosti
vyplývajúce mu z tejto zmluvy na iný subjekt. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo zhotoviteľa
vykonať dielo za súčinnosti subdodávateľov,

Čl. VII
Práva a povinnosti objednávatel'a
1.

Objednávatel' sa zaväzuje neodkladne

oznámiť zhotovitel'ovi

všetky podstatné

zmeny, o ktorých

uvažuje a ktoré môžu ovplyvniť realizáciu diela ešte pred ich uplatnením.
2. Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu
diela. Na výzvu objednávateľa je zhotovitel' povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať
objednávateľa o skutočnom stave prebiehajúcej prípravy predmetu diela.
3. Objednávatel' má právo na posúdenie a pripomienkovanie
diela alebo jeho časti v trvaní 30 dní
od doručenia diela alebo jeho časti. Objednávateľ má právo konzultovať dielo alebo jeho časť
s odborne spôsobilými osobami a prihliadať na jeho stanovisko.
4.

Zhotovitel' Akčného plánu udržatel'ného

nevyhnutnú

a patričnú

súčinnosť

energetického

objednávatel'a

rozvoja je oprávnený

pri vypracovaní

Akčného

požadovať včasnú,
plánu

udržateľného

energetického rozvoja pri zabezpečení údajov o spotrebe tepelnej energie a plynu, elektrickej energie
a vody, pri obhliadke energetických zariadení a budov, pri zabezpečovaní projektovej dokumentácie
budov a jej energetických systémov, atď. Kontaktnou osobou za mesto Prešov bude Ing. Stanislav
Tupta.

Čl. VIII
Sankcie a platobné podmienky
1. V prípade omeškania objednávateľa
so zaplatením faktúry podl'a článku IV je zhotoviteľ
oprávnený požadovať od objednávatel'a zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy
za každý, aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela alebo jeho časti v zmluvne
dohodnutom
termíne, obsahu, rozsahu a kvalite, vzniká objednávatel'ovi
právo uplatniť si voči
zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške vo výške 0,01% z ceny diela za každý, aj začatý
deň omeškania.
3.

Zmluvná pokuta je splatná najneskôr 30. (tridsiatym)

dňom odo dňa kedy došlo ku vzniku nároku

na uplatnenie jej nároku.
4. Zmluvné strany sú oprávnené
porušuje ustanovenia tejto zmluvy.

od zmluvy odstúpiť,

ak jedna zo zmluvných

strán opakovane

---
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5. V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo od zmluvy odstúpiť v zmysle porušenia vyššie
uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán, druhá zmluvná
strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť porušila a dať
jej päťdňovú lehotu na odstránenie tohto stavu.
6. Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia vyššie uvedených zmluvných alebo iných zákonných
povinností v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana oprávnená odstúpiť od zmluvy s tým, že
toto odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane doručené.
7. Zmluvne strany sa dohodli podľa §s2s ods.2 z. Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, že zhotoviteľ nemôže bez súhlasu objednávateľa platne postúpiť pohľadávku
z tejto zmluvy.

ČI. IX
Autorské práva k dielu a licenčné podmienky
1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez
právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný upraviť dielo tak, aby
nenarušovalo práva tretích osôb.
2. Zmluvné strany touto zmluvou zároveň uzatvárajú licenčnú zmluvu, ktorou zhotoviteľ udeľuje
objednávateľovi súhlas na používanie diela v zmysle tejto zmluvy, ktoré je autorským dielom.
3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dodaním autorského diela časovo neobmedzený, bez
územného obmedzenia, výhradný súhlas, na každé a akékoľvek použitie autorského diela ako celku i
jeho jednotlivých častí v neobmedzenom rozsahu a spôsobom, ktorý vyplýva z účelu, na ktorý je
autorské dielo určené, vrátane možnosti jeho kopírovania, prekladania, prispôsobovania,
modifikovania, upravovania, distribuovania, publikovania alebo prenášania. Objednávateľ je
oprávnený poskytnúť sublicenciu tretej osobe. Odplata za vyššie udelenú licenciu na použitie
autorského diela je zahrnutá v Cene diela podľa článku III tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ uskutočnením
diela alebo jeho realizáciou, prípadne realizáciou jeho časti, ktorá bude predstavovať autorské dielo,
poveril tretiu osobu, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby mu táto osoba udelila licenciu na jeho
použitie v rozsahu rovnakom ako je uvedené v tomto odseku tejto Zmluvy a tak, aby ju (resp.
sublicenciu) bol oprávnený udeliť objednávateľovi, resp. previesť ju na objednávatel'a v súlade s touto
zmluvou.
4. Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diel tretích strán v rozsahu, v akom
mu bol udelený. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práv inej osoby, t. j. subdodávateľa z
priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia autorského diela
objednávateľom.
5.
Zaplatením ceny za dielo podľa článku IV tejto zmluvy licencia v zmysle tohto článku zmluvy o
dielo prechádza na objednávatel'a bez ďalších finančných nárokov zhotoviteľa.

ČI.X
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podf'atejto zmluvy.

2.

Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán.
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3. Ukončenie zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti splniť záväzky,
ktoré vznikli počas trvania zmluvy.
4. Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na
ostatné ustanovenia zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných
právnych predpisov zodpovedajúcich účelu tejto zmluvy, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.
6. Zmluvu je možné meniť a doplňat len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými
stranami a v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

8. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva, vrátane jej všetkých súčastí a príloh
bude zverejnená na webovom sídle objednávatel'a. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť príslušné zmeny v identifikácii zmluvných strán v tejto zmluve,
pokial' budú potrebné v súvislosti so zmenou ich organizačnej štruktúry.
10. Objednávatel' a zhotovitel' sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu o
akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne
sťažiť plnenie predmetu diela, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo
okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu.
ll. V prípade akéhokol'vek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany
zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.
12. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri podpísané
rovnopisy a zhotovitel' obdrží dva podpísané rovnopisy.
13. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne, bez omylu, bez
časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že bola spísaná na základe
pravdivých údajov, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy
známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej platnosť a účinnosť.

Zhotovtteľ:

Objednúvoteť:

V Prešove dňa

.1 . r
'

í-P
.

V Prešove. dňa

---••••••••••••••••

-

i •••••••••••••••••••••••......••

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

Ing. Ján Ilkovič
konatel' ENECO, s.r.o.

.

8
Mesto Prešov

Zmluva o dielo na vypracovanie
Akčného plánu udržatel'ného energetického rozvoja mesta
Prešov

Strana
9/10

Príloha
Rozsah Akčného plánu udržatel'ného energetického

Č. 1

rozvoja mesta Prešov

Akčný plán udržatel'ného energetického rozvoja bude vypracovaný v rozsahu stanovenom na základe
vzájomnej konzultácie s pracovníkmi mesta Prešov, ktorá vychádza z už existujúcich akčných plánov
udržatel'nej energetiky iných miest ( Bratislava, Nitra ) a splnenia minimálnych požiadaviek na
jednotnú metodiku pre signatárov Dohovoru primátorov a starostov.
Písomnáspráva Akčného plánu udržatel'ného energetického rozvoja Mesta Prešov bude vypracovaná
minimálne v nasledovnom rozsahu:
1. Východisková inventúra emisií
Inventúra emisií vo východiskovom roku
Sektor

Východisková inventúra emisií ( BEI)

Budovy miestnej samosprávy

áno

Budovy terciálnej sféry

áno

Obytné budovy

áno

Verejné osvetlenie

áno

Dopravný podnik mesta Prešov - verejná doprava

áno

Vozový park miestnej samosprávy

áno

Súkromná a obchodná doprava

áno

Centrálne zásobovanie teplom

áno

2.

Analýza spotrieb energie podra sektorov

Sektor budov
• Budovy miestnej samosprávy
Spotreba energie za rok 2017
Analýza, porovnanie s východiskovým stavom
Návrh opatrení, vízia a ciel'
• Budovy terciárnej sféry
Spotreba energie za rok 2017
Analýza, porovnanie s východiskovým stavom
Návrh opatrení, vízia a ciel'
• Obytné budovy
Spotreba energie za rok 2017
Analýza, porovnanie s východiskovým stavom
Návrh opatrení, vízia a ciel'
•

Spoločné opatrenia pre sektor budov
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Verejné osvetlenie

Spotreba energie za rok 2017
Analýza, porovnanie s východiskovým stavom
Návrh opatrení, vízia a cieľ

Doprava

•

Vozovýpark miestnej samosprávy
Spotreba energie za rok 2017
Analýza, porovnanie s východiskovým stavom
Návrh opatrení, vízia a ciel'

•

Verejná doprava
Spotreba energie za rok 2017
Analýza, porovnanie s východiskovým stavom
Návrh opatrení, vízia a cieľ

•

Súkromná a obchodná doprava
Spotreba energie za rok 2017
Analýza, porovnanie s východiskovým stavom
Návrh opatrení, vízia a cieľ

Centrálne zásobovanie teplom

Spotreba energie za rok 2017
Analýza, porovnanie s východiskovým stavom
Návrh opatrení, vízia a ciel'

3. Plánovanie, regulácia a práca s verejnosťou
Návrh opatrení
4. Územné plánovanie
Návrh opatrení
5. Verejné obstarávanie produktov a služieb
Návrh opatrení

Údaje za dopravu budú spracovateľom Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja
poskytnuté spracovateľmi Stratégie udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov - Masterplanu,
Dopravného podniku mesta Prešova Mesta Prešov.

