Príloha č. 3: Tranže a míľniky plnenia zmluvy

Tranža/Splátka
(% z konečnej
ceny zákazky)

Mesiace

Míľniky (ich úplné, riadne a včasné plnenie je podmienkou vyplatenia
splátky)
• V 1. mesiaci je realizovaný prvý informačný deň v cieľovom území
s účasťou zástupcov lokálnych a regionálnych aktérov rozvoja v cieľovom
území mesta Spišská Belá ako objednávateľa služieb vrátane orgánu
životného prostredia s cieľom všetkých podrobne informovať o začatí
prípravy nízkouhlíkovej stratégie (ďalej len „NuS“), zvolenom postupe a
harmonograme.
• Ukončený zber údajov pre NuS v cieľovom regióne o rodinných domoch
(najmä údajov o podlahovej ploche, počte podlaží, období výstavby,
materiáli nosných konštrukcií, období rekonštrukcie, tepelnej izolácii,
vykurovacích systémoch a druhoch paliva, spôsobe prípravy teplej vody).
• Ukončený zber údajov pre NuS v 65% obcí cieľového regiónu, najmä:
- o bytových a polyfunkčných domoch a administratívnych, školských
a zdravotníckych budovách všetkých predpísaných kategórií (najmä
kód, adresa, podlahová plocha, počet podlaží, tvar strechy, obdobie
výstavby, zateplenie, vykurovací systém a druh paliva, spôsob
prípravy teplej vody, režim prevádzky, počet užívateľov)
- o verejnom osvetlení;
- o verejnej a individuálnej doprave;

30 %

do 4
mesiacov od
nadobudnutia
účinnosti
zmluvy

- o využívaní obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“);
- o parcelách, vrátane lesov a tzv. bielych plôch;
- klimatických charakteristikách vrátane informácií týkajúcich sa
chránených území a ochrany prírody.
• Určenie 3-6 typických budov v každej kategórii budov podľa vykurovanej
podlahovej plochy a počtu podlaží.
• V prípade, že poskytovateľ služieb nemá oprávnenie na vypracovanie
aktualizácie koncepcií rozvoja mesta Spišská Belá a obce Veľká Lomnica
v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po
využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho
prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla (ďalej len „aktualizácie
koncepcií TE“) a tieto dokumenty, ktoré sú povinnými prílohami NuS, si
obstará externe formou subdodávky, podpísaná zmluva s oprávnenou
odbornou inštitúciou.
• Hotový zber údajov pre aktualizácie koncepcií TE a hotová analytická časť
aktualizácie koncepcií TE.
• V 4. mesiaci priebežná informácia o stave a vývoji tvorby NuS odovzdaná
všetkým obciam a spolupracujúcim partnerom vrátane orgánu životného
prostredia.
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• Hotové a odovzdané návrhy aktualizácie koncepcií TE pre mesto Spišská
Belá a obec Veľká Lomnica s platnosťou na celé obdobie platnosti NuS,
vrátane ich prerokovania s orgánmi životného prostredia a zapracovanie
ich pripomienok do oboch návrhov.

25 %

do 6
mesiacov od
nadobudnutia • Ukončený zber údajov pre NuS pre celý cieľový región.
účinnosti
• Hotový návrh analytickej časti NuS.
zmluvy
• Priebežná informácia o stave a vývoji tvorby NuS odovzdaná všetkým
obciam a spolupracujúcim subjektom vrátane orgánu životného prostredia
na pripomienkovanie.
• Zapracovanie pripomienok do návrhov jednotlivých častí.
• Hotový návrh strategickej časti NuS (kapitoly 5, 6, 7 a 8).
• Realizovaný druhý informačný deň v cieľovom regióne, na ktorom bude s
lokálnymi aktérmi rozvoja v cieľovom území prediskutovaný návrh
analytickej aj strategickej časti NuS.

25 %

20 %

do 8
• Zber pripomienok od všetkých partnerov vrátane orgánu životného
mesiacov od
prostredia a ich zapracované do návrhu NuS.
nadobudnutia
• Návrh NuS prekonzultovaný s orgánmi životného prostredia a riadne
účinnosti
odovzdaný mestu Spišská Belá v požadovanej forme a množstve.
zmluvy
(Poskytovateľ služieb potom zabezpečí posúdenie NuS vrátane
aktualizácie koncepcií TE pre mesto Spišská Belá a obec Veľká Lomnica
v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie –
zabezpečenie tohto procesu je súčasťou dodávky služby, Mesto Spišská
Belá je povinné poskytnúť v prípade potreby súčinnosť tak, aby nebol
ohrozený termín konečného schvaľovania návrhu NuS a aktualizácie
koncepcií TE relevantnými orgánmi).
• Poskytovateľ služieb zabezpečí prerokovanie a schválenie NuS vrátane
priložených aktualizácií koncepcií TE pre mesto Spišská Belá a obec
Veľká Lomnica relevantnými orgánmi (zabezpečenie tohto procesu je
súčasťou dodávky služby, Mesto Spišská Belá je povinné zúčastniť sa
do 10
procesu schvaľovania a poskytnúť v prípade potreby súčinnosť tak, aby
mesiacov od
nebol ohrozený termín konečného schvaľovania návrhu).
nadobudnutia
účinnosti
• Schválená NuS je zverejnená prostredníctvom internetu formou určenou
zmluvy
mestom Spišská Belá.
• Záverečná súhrnná informácia o procese tvorby NuS odovzdaná všetkým
obciam a spolupracujúcim subjektom.
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