
GOV4 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA REALIZÁCIU MITIGAČNÝCH
OPATRENIA Z CELKOVÉHO ROZPOČTU MESTA/MESTSKEJ
ČASTI/OBCE

Číslo GOV4

Názov indikátora Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z
celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce

Oblasť G

Definícia indikátora Indikátor hodnotí celkové finančné prostriedky na realizáciu
mitigačných opatrení (naplánovaných v príslušnej
mitigačnej/klimatickej stratégii) z celkového rozpočtu
mesta/mestskej časti/obce (výdavková stránka) za kalendárny
rok. Do tohto indikátora za započítavajú všetky financie (vlastné,
získané z externých európskych či iných zdrojov), ktoré prešli
rozpočtom mesta/mestskej časti/obce.

Jednotka indikátora %

Kľúčové slová Mitigácia, financie, rozpočet mesta/mestskej časti/obce

Dôvod sledovania a
využiteľnosť

Za mesto/mestskú časť/obec, ktoré cielene znižuje svoje emisie
skleníkových plynov, t.j. realizuje mitigačné opatrenia s cieľom
znížiť emisie skleníkových plynov (GHG), je považované také
mesto/mestská časť/obec, ktoré si naplánuje (vyčlení) a realizuje
adekvátne finančné zdroje na zníženie emisií. Predpokladá sa, že
tieto finančné zdroje sú jednak alokované na základe existujúcej
nízkouhlíkovej (mitigačnej) stratégie / plánu a súčasne sú
kvalifikovane vyberané z hľadiska ich efektívnosti a účinnosti.
Jedná sa primárne o investičné opatrenia mesta/mestskej
časti/obce, ktoré preukázateľne vedú k znižovaniu emisií. T.j.
napríklad zatepľovanie budov, projekty na energetické úspory,
podpora udržateľných foriem dopravy, elektromobility,
znižovanie produkcie odpadov a zvyšovanie triedenie atď. Patria
tam aj neinvestičné náklady (tzv. mäkké opatrenia) - napr.
vzdelávacie či podporné štúdie a analýzy.
Do výdavkov sa započítavajú len tie financie, ktoré sú cielene
zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov. Nepatria tam
tie výdavky, ktoré sú vykonané za iným účelom, a zhodou
okolností (bez toho, aby to bolo explicitne spomenuté a
plánované) môžu mať aj mitigačný efekt.

WWW.KLIMASKEN.SK1/2 METODICKÝ
LIST GOV4

https://www.klimasken.sk


GOV4 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA REALIZÁCIU MITIGAČNÝCH
OPATRENIA Z CELKOVÉHO ROZPOČTU MESTA/MESTSKEJ
ČASTI/OBCE

Úplnosť, reprezentatívnosť,
validita

Indikátor je úplný a validný, ak sa podarí správne vyčísliť
výdavky, ktoré tam spadajú a nedôjde k dvojitému započítaniu
(pozri bod 8 metodického listu). Odráža pomerne reprezentatívne,
akú váhu dáva samospráva znižovaniu emisií skleníkových
plynov v rámci svojej celkovej činnosti a starostlivosti o verejné
financie. Indikátor nezahŕňa investície do opatrení zo strany
súkromného sektora či domácností (obyvateľov mesta/mestskej
časti/obce), ktoré môžu byť v súhrne rádovo vyššie než
investície verejného sektora.
Limitom je, že môže byť ťažko vyčísliteľné, či prostriedky
poskytnuté na dané opatrenie do indikátora patria, alebo nie.
Indikátor má svoje limity v tom, že aj v prípade, že samospráva
postupuje systematicky a intenzívne v procese znižovania emisií,
ale realizuje nízkonákladové drobné opatrenia, tak potom môže
byť hodnotená nižšia známkou, ako samospráva, ktorá urobí len
jedno, ale veľmi nákladné mitigačné opatrenie.

Popis spracovania dát Údaje sa získavajú zo záverečného účtu danej samosprávy za
predchádzajúci kalendárny (referenčný) rok. Čitateľ indikátora
tvoria celkové výdavky na mitigačné opatrenia (v Sk alebo EUR),
menovateľ indikátora tvoria celkové výdavky mesta/mestskej
časti/obce v danom kalendárnom roku (v Sk či EUR).

Zdroj dát Zdrojom dát sú údaje mesta/mestskej časti/obce o záverečnom
účte za daný rok, prípadne informácie o ďalších výdavkoch
mesta/mestskej časti/obce.

Frekvencia sledovania 1 x za 1 rok

Ovplyvniteľnosť mestom Mesto/mestská časť/obec tento indikátor priamo ovplyvňuje v
rámci svojho rozhodovacieho procesu.

Spôsob prezentácie Výsledky budú prezentované v jednotnom rámci CReLoCaF na
päťstupňovej škále podľa stanovených intervalov

Zodpovednosť Spracovateľ KLIMASKEN, mesto, mestská časť, obec
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