
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

Trenčiansky samosprávny kraj je oprávneným žiadateľom o nenávratné finančné 

príspevky z operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 v zmysle kritérií 

oprávnenosti týchto programov. Pre tento účel sú zadefinované projektové zámery 

rozvoja kraja v Zásobníku projektových zámerov TSK. 

Jedným z operačných programov, ktorý je možné pre čerpanie podpory z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov využiť je Operačný program Kvalita životného 

prostredia, Prioritná os 4 s celkovou alokáciou 1 544 192 216,00 Eur vrátane 

príspevku zo štátneho rozpočtu SR. 

 

II. Osobitná časť 

Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 486/2017 zo dňa 

20. marca 2017 bolo schválené predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku s názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium 

Partizánske“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Súčasťou 

uvedeného uznesenia bolo tiež schválené zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu 

vo výške 865 274,77 Eur, t. j. maximálne do výšky 43 263,74 Eur.  

Na základe odporúčaní z konzultácií so Sprostredkovateľským orgánom pre 

Operačný program Kvalita životného prostredia k pripravovanému projektu bola 

projektantom dopracovaná časť Vzduchotechnika pre zabezpečenie optimálnych 

výsledkov hĺbkovej obnovy verejnej budovy a zároveň pre lepšie hodnoty 

požadovaných ukazovateľov dopadov jej prevádzky na životné prostredie. Rozpočet 

projektu sa tak navýšil o predmetnú časť, ktorej hodnota predstavuje zmenu oproti 

pôvodnému rozpočtu o 311 047,36 Eur. Spolufinancovanie TSK sa zvýši o 15 552,37 

Eur.  

Inštaláciou jednotiek riadeného vetrania v priestoroch učební a telocvične sa 

dosiahne zvýšená úspora energie na vykurovanie a zníženie prevádzkových 

nákladov. Ďalším pozitívnym vplyvom bude minimalizácia produkcie znečisťujúcich 

látok z vykurovania objektov školy. Zariadenie je vybavené vlastným systémom 

merania a regulácie, ktorý riadi intenzitu vetrania na základe snímania koncentrácie 

oxidu uhličitého v učebniach, čím sa zlepší kvalita vnútorného prostredia a zvýši sa 

vnímavosť študentov počas vyučovania. Zahrnutím vzduchotechniky do žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa zlepšia merateľné ukazovatele 

projektu a zvyšuje sa jeho šanca na schválenie Sprostredkovateľským orgánom pre 

OP Kvalita životného prostredia. 


