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Základné informácie o ZZMO CITENERGO 

 

Názov organizácie: ZZMO CITENERGO 

Sídlo organizácie: Biela 6, 811 01 Bratislava – Staré Mesto 

IČO : 42139007 

DIČ : 2022802265 

email: sekretariat@citenergo.sk 

tel.: 0905 540 002 

web: www.citenergo.sk 

 

Postavenie: CITENERGO je dobrovoľným záujmovým združením miest a obcí Slovenskej republiky 

 

Hlavným cieľom ZZMO TUEE CITENERGO je podporovať aktívnu realizáciu politík 

zameraných na energetickú účinnosť a klimatickú odolnosť, presadzovať rozvoj ekonomicky 

a environmentálne efektívneho využívania energie na komunálnej a regionálnej úrovni. 

Hlavným poslaním je zabezpečiť systematický rozvoj racionálneho využívania energie na komunálnej 

úrovni / skvalitnenie rozhodovacích procesov v komunálnej energetike / relevantné postavenie obcí 

a miest ako významných aktérov na energetickom trhu / spoluzodpovednosť obcí a miest pri tvorbe štátnej 

energetickej politiky a jej implementácii na komunálnej úrovni / znižovanie emisií skleníkových plynov, 

najmä CO2 / realizácia opatrení proti zmene klímy. 

Predmetom činnosti je zastupovať a chrániť práva a záujmy svojich členov vo vzťahu 

k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci, ako aj vo vzťahu k iným organizáciám, zväzom, združeniam 

a tuzemským a zahraničným inštitúciám / prezentovať pred verejnosťou problematiku trvalo udržateľnej 

efektívnej energetiky na miestnej a regionálnej úrovni a opatrenia na zmenu klímy / poskytovať svojim 

členom poradenskú i informačnú službu a koordináciu aktivít komunálnej politiky v oblasti energetickej 

efektívnosti a využívania miestnych obnoviteľných energetických zdrojov / presadzovať maximálne 

možnú suverenitu a rovnoprávne postavenie miest a obcí v oblasti energetickej politiky a aktívne sa 

podieľať na vytváraní vhodného ekonomického a legislatívneho prostredia pre trvalú udržateľnosť 

efektívneho využívania energie na miestnej i regionálnej úrovni / vytvárať podmienky pre zabezpečenie 

výmeny skúseností a nadviazania kontaktov svojich členov so zahraničnými záujmovými združeniami 

a inštitúciami podobného zamerania, ako aj inými zahraničnými subjektmi / vytvárať podmienky pre 

činnosť špecializovaných záujmových, profesijných, tematických skupín. 

CITENERGO intenzívne spolupracuje s Energetickým centrom Bratislava (ECB), platformou 

Budovy pre budúcnosť a ďalšími lokálnymi a regionálnymi partnermi. Veľmi úspešná a efektívna je 

trvalá spolupráca so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a MŽP SR. 

CITENERGO je od roku 2010 členom celoeurópskej asociácie Energy-Cities. Aktívne sa podieľa aj 

na iniciatíve Smart Cities. Je hlavným šíriteľom a propagátorom cieľov Dohovoru primátorov 

a starostov o klíme a energetike. V roku 2011 v rámci medzinárodného projektu NET-CoM 

CITENERGO spolu s Úniou miest Slovenska založilo Národnú platformu Dohovoru primátorov a od 

toho času je jej trvalým koordinátorom. 
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K Národnej platforme Dohovoru primátorov sa podpísaním a zaslaním „Memoranda 

o porozumení“ postupne prihlásilo 35 subjektov, vrátane MDV SR, MH SR, MŽP SR, SIEA a 9 

slovenských miest a obcí, medzi ktoré patria aj mestá Kremnica a Trnava. Ďalšie prejavili záujem aktívne 

participovať na tomto výnimočnom mechanizme Diskusného fóra a spoločného rozhodovania. 

Do konca roka 2019 sa uskutočnilo 14 zasadnutí Národnej platformy. Dňa 17. októbra 2019 sa v 

priestoroch Hotela Devín v Bratislave uskutočnilo XIV. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru 

primátorov a starostov o klíme a energii. Hlavnou témou bola problematika kvality bývania v našich 

mestách, úzko spojená s adaptáciou miest na nové klimatické a demografické podmienky. Podujatie sa 

tradičné organizovalo v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov v Bruseli a s finančnou 

podporou asociácie Energy Cities. 

Najvýznamnejším výsledkom spoločnej práce cieľovej skupiny i podporovateľov, t.j. všetkých členov 

Národnej platformy, je „Stratégia a Akčný plán Národnej platformy Dohovoru primátorov pre obdobie 

2014 – 2020 s výhľadom do roku 2030“. 

Pokračuje aktívna spolupráca s európskou asociáciou Energy-Cities, ktorá umožňuje výmenu 

skúseností na úrovni miest a regiónov v oblasti energetickej efektívnosti, adaptačných a mitigačných 

opatrení na zmenu klímy. 

• v dňoch 22. a 23. mája 2019 v meste Heidelberg sa uskutočnila medzinárodná konferencia 

o klimatických opatreniach ICCA2019, súčasťou ktorej bolo aj Valné zhromaždenie Energy 

Cities. Účastníci konferencie podporili a schválili Deklaráciu, ktorou sa dobrovoľne zaviazali k 

realizácii cieľov udržateľného rozvoja a prijatiu opatrení smerujúcich k odolnosti voči zmene 

klímy a zlepšeniu kvality života v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) a cieľmi 

Parížskej klimatickej dohody.  

Členstvo v asociácii Energy Cities umožňuje aj našim členským mestám a spolupracujúcim organizáciám 

zapájať sa do projektov a twinningových aktivít miest v rámci grantových programov EÚ (Europe Aid 

program, HORIZON2020, Visegrad Fund). V roku 2019 sme získali grant “Mainstream the Covenant of 

Mayors in Member States”, ktorý bude použitý na realizáciu aktivít Národnej platformy Dohovoru v 

rokoch 2019-2020. 

V rámci pravidelných aktivít sa v minulom roku naše členské mesta zúčastňovali informačno-

vzdelávacích Webinárov, ktoré organizovali kancelária Dohovoru primátorov so sídlom v Bruseli, 

projektový tím Energy Cities a expertný tím CITENERGO. 

Dôležitá bola naša účasť na legislatívnom procese, najmä na MPK k energetickým zákonom 

a spolupráca pri tvorbe koncepčných a strategických dokumentov. Pripomienkovali sme zákony 

a vyhlášky, pôsobili v pracovných skupinách a zúčastňovali sa na príprave strategických materiálov a 

koncepcií: 

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.  

- Pracovná skupina pre tvorbu novej Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2030 

- Zástupcovia členských miest a experti CITENERGO participovali na príprave Nízkouhlíkovej 

stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 pre vybrané sektory 

ekonomických činností a Integrovaného národného energetického a klimatického plánu  

 

Naše združenie zamestnávalo od 1.1.2019 dvoch pracovníkov na Dohodu o pracovnej činnosti. 

Účtovnú závierku, ako aj daňové priznanie, sme odovzdali na Daňový úrad  Bratislava I. 

 

HOSPODÁRENIE 2019 

 

FINANČNÉ ZDROJE SPOLU 11 660, 30 EUR  

Počiatočný stav k 1.1.2019 2 773,30 EUR Pokladňa a bežný účet 
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Príjmy spolu 1.1.2019– 31.12.2019 8 887,00 EUR Členské príspevky a granty 

Výdavky spolu 1.1.2019– 31.12.2019 5 592,41 EUR 
Služby, mzdové náklady a odvody, 

cestovne, náklady na činnosť kancelárie 

ZOSTATOK  finančných prostriedkov k 

31.12.2019 
8 045,29 EUR 

Zostatok na učte a v pokladni, ktorý bude 

k dispozícii pre realizáciu grantu Energy 

Cities a na bežnú činnosť CITENERGO 

 

 

 

 
V Bratislave dňa: 10.02.2020 

 

Vypracovala: Mgr. Natalia Šovkopljas, projektová manažérka CITENERGO 

Hospodárenie za r. 2019 pripravila: Ing. Blažena Simonova 

 

Zodpovedný : Ing. Alexander Ferenčík, predseda CITENERGO 

 

 

 

 

 


