Opatrenia Košického samosprávneho kraja k zisteniam Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky pri kontrole Tepelného hospodárstva škôl a školských zariadení
v pôsobnosti KSK – protokol o výsledku kontroly zo dňa 11.11.2019

Na základe výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri
kontrole Tepelného hospodárstva škôl a školských zariadení v pôsobnosti KSK predkladá
Košický samosprávny kraj opatrenia:
Opatrenie č. 1 – strategické dokumenty:


Košický samosprávny kraj aktualizuje v priebehu roka 2020 strategický dokument
o energetickej politike Košického samosprávneho kraja z roku 2007 a vytvorí
dokument Nízkouhlíkovej stratégie, ktorý bude obsahovať konkrétne priority
a opatrenia energetickej politiky KSK. Súčasťou dokumentu bude zostavenie plánu
realizácie úspor energií v rámci budov vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
a tiež identifikácia zdrojov , ktorými bude KSK kryť aktivity akčného plánu (úvery,
štrukturálne fondy atď.)
Termín:
31.7.2020
Zodpovedný: oddelenie energetiky
Opatrenie č. 2 – úlohy vecne príslušných odborov KSK:
V rámci personálnych kapacít a zodpovednosti zamestnancov v oblasti energetického
hospodárstva budov vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja:
 Košický samosprávny kraj zabezpečí rozšírenie si kvalifikácie minimálne jedného
zamestnanca oddelenia energetiky v oblasti energetický audítor.
Termín:
31.7.2020
Zodpovedný: oddelenie energetiky
 Košický samosprávny kraj poverí zodpovedného zamestnanca, , ktorý bude každý rok
v termíne do 31.5. až do doby ukončenie zmluvného vzťahu s Poskytovateľom služieb
overovať aktualizačnú odbornú prípravu držiteľa odbornej spôsobilosti na
poskytovanie GES.
Termín:
stály
Zodpovedný: vedúci oddelenia energetiky
 Košický samosprávny kraj určí poverenú osobu, ktorá bude v zmysle RZ
odsúhlasovať ročne k 31.11. Harmonogram plánovaných opráv a údržby predkladaný
Poskytovateľom s odhadovaným finančným vyjadrením plánovaných opráv.
Harmonogram výkonov pre príslušný kalendárny rok zabezpečí zriaďovateľ školám
a školským zariadeniam vždy pred začiatkom príslušného kalendárneho roka.
Termín:
stály
Zodpovedný: vedúci oddelenia energetiky
 Košický samosprávny kraj upraví pracovné náplne zodpovedných zamestnancov KSK,
ktorí zabezpečujú odbornú a technickú komunikáciu s Poskytovateľom služieb. Meno
a funkcia poverených zamestnancov budú súčasťou Dodatku k RZ a v prípade
personálnych zmien na vecne príslušných odboroch dôjde k zmene Dodatku RZ.
Termín:
31.7.2020
Zodpovedný: právne oddelenie
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Zamestnanci oddelenia energetiky uskutočnia kontrolu bodu umiestnenia snímačov
tepla v jednotlivých školách a školských zariadeniach v zmysle platnej legislatívy.
Termín:
30.6.2020
Zodpovedný: oddelenie energetiky
 Zodpovední zamestnanci Košického samosprávneho kraja budú vykonávať pravidelné
náhodné kontrolné
merania teplôt v školách a školských zariadenia hlavne
v kritických obdobiach, a to nasledujúci deň po dňoch pracovného pokoja a po
prázdninách. Budú monitorovať spokojnosť škôl a školských zariadení s kvalitou
energetických služieb. Zamestnanci budú tiež pravidelne overovať spotrebu energie
škôl a školských zariadení.
Termín:
stály
Zodpovedný: oddelenie energetiky
 Košický samosprávny kraj poverí hlavného kontrolóra KSK vypracovaním plánu
kontrol na rok 2021, ktorého súčasťou bude kontrola plnenia Rámcovej zmluvy a tiež
kontrola plnenia opatrení predložených Najvyššiemu kontrolnému úradu v súvislosti
s kontrolou Tepelného hospodárstva. Kontroly plnenia zabezpečí KSK v 3 –ročných
intervaloch po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Termín:
stály
Zodpovedný: vedenie KSK
 Košický samosprávny kraj v zmysle RZ čl. 10.1.16 vytvorí Pracovnú skupinu
tepelného hospodárstva . Členmi pracovnej skupiny budú zástupcovia vecne
príslušných odborov KSK, zástupcovia Poskytovateľa služieb a zástupcovia škôl
a školských zariadení. Pracovná skupina bude zasadať minimálne 4x do roka a jej
úlohou bude tiež schvaľovanie hodnotiacich ročných správ Poskytovateľa
predkladaných školám a školským zariadeniam k 31.6. príslušného kalendárneho roka.
Termín:
stály
Zodpovední: vedenie KSK, oddelenie energetiky
 Košický samosprávny kraj požiada Poskytovateľa o doplnenie už vystavených
preberacích protokolov o položkovité zoznamy majetku s finančným ocenením
a priloženou technickou dokumentáciou.
Termín:
31.7.2020
Zodpovedný: oddelenie energetiky
 Košický samosprávny kraj poskytne školám a školským zariadeniam kópiu Rámcovej
zmluvy.
Termín:
31.3.2020
Zodpovedný: odbor školstva
 Košický samosprávny kraj zabezpečí školám a školským zariadeniam dostatočnú
odbornú pomoc pri reklamovaní poskytovaných energetických služieb a pri reklamácii
vyúčtovania za príslušný kalendárny rok počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Termín:
stály
Zodpovedný: oddelenie energetiky, odbor školstva
 Košický samosprávny kraj zabezpečí pre školu v spolupráci s Poskytovateľom on-line
prístup k údajom o spotrebe energií a o aktuálnych teplotách.
Termín:
31.3.2020
Zodpovedný: oddelenie energetiky
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Opatrenie č.3 – zmluva:
Košický samosprávny kraj vypracuje návrh Dodatku k Rámcovej zmluve a návrh Dodatku
k IZ , ktoré budú obsahovať:
 číselné vyjadrenie garantovanej úspory energie v kWh a vo finančnom vyjadrení,
 referenčnú hodnotu vo finančnom vyjadrení v €,
 metodiku výpočtu úspor s odôvodnením,
 sankcie voči Poskytovateľovi v prípade neplnenia zmluvne dojednaných povinností,
 definíciu pojmu „podstatné porušenie zmluvných povinností“,
 nadúspory budú prerozdelené pomerom 50:50 vo vzťahu KSK a Poskytovateľ,
 nadúspory KSK budú investované do zníženia energetickej náročnosti budov, do
rekonštrukcií, zateplenia striech a fasád na budovách škôl a školských zariadení. Tieto
investície z nadúspor budú následne refundované Poskytovateľom a zaúčtované do
účtovníctva Košického samosprávneho kraja,
 ak Poskytovateľ zrealizuje v škole alebo školskom zariadení opravu alebo údržbu,
bude povinný zdokladovať súpis vykonaných prác a ich finančné vyjadrenie,
 definíciu vykurovacieho režimu v škole a školskom zariadení vrátane prázdninového
režimu,
 KSK v spolupráci s SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) navrhne nový
vzorec výpočtu úspor energií,
 zmenu používania koeficientu kv, ktorý nie je v zmluve definovaný. Presadenie
koeficientu kv len za podmienok, keď teplota presiahne pásmo odchýlok stanovené
vyhláškou 152/2005 (nad pásmo 24 stupňov),
 povinnosť Poskytovateľa doplniť overenie úspor auditom nákladov,
 zrušenie solidárneho systému pri fixných nákladoch,
 rozdelenie platby na variabilnú zložku, fixné náklady za energetické služby
a investície.
Termín:
30.6.2020
Zodpovední: právne oddelenie, oddelenie energetiky, odbor školstva
Košický samosprávny kraj vstúpi do rokovania s Poskytovateľom o navrhnutom Dodatku
k RZ a k IZ.
Termín:
31.7.2020
Zodpovední: právne oddelenie, oddelenie energetiky, odbor školstva
v Košiciach dňa 16.12.2019
Vypracovali:
Mgr. Andrea Gajdošová – vedúca referátu investícií a technických činností odboru školstva
Ing. Ľudovít Hintoš, PhD – vedúci oddelenia energetiky
Ing. Vladislav Vaššo - referent pre energetiku
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