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Návrh zmeny Uznesenia č. 486/2017 zo zasadnutia Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. 3. 2017 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch 
Investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia 

energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, 

vrátane verejných budov a v sektore bývania 

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

Dátum vyhlásenia: 27. 02. 2017 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán  

pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila 27. februára 2017 výzvu  

na predkladanie žiadostí o NFP pre predmetný špecifický cieľ.  

Názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ 

Popis projektu: Projekt bude realizovaný na Gymnáziu, Komenského 2/1074, 

Partizánske a bude zameraný na zlepšenie podmienok vyučovacieho procesu  

pre žiakov, pedagogický aj nepedagogický personál školy. Predmetom projektu je 

obnova objektov školy, ktorá sa týka zateplenia fasády a strechy, výmeny pôvodných 

drevených okien za plastové, výmeny pôvodných vstupných dverí za hliníkové, 

inštalácie riadeného vetrania so spätným získavaním tepla v učebniach a telocvični, 

hydraulického vyregulovania, inštalácie tepelného čerpadla na ohrev teplej vody  

pre účely telocvične, výmeny osvetľovacej sústavy vo vybraných priestoroch za nové 

svietidlá s technológiou LED, rekonštrukcie bleskozvodov a dažďových zvodov, 

nového oplechovania atiky a strešnej krytiny. Účelom tejto obnovy školy je zníženie 

energetickej náročnosti objektov na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií 

pred vonkajšími vplyvmi, zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov. 

Presný popis prác, opatrení energetickej efektívnosti a rozpočet stavby obsahuje 

projektová dokumentácia, spracovateľom ktorej je PROJART spol. s r. o., Považská 

Bystrica. 

Ďalšími výdavkami projektu sú výdavky na vypracovanie energetického auditu, 

zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, rezerva na nepredvídateľné stavebné 

práce, energetický certifikát, personálne výdavky na refundáciu mzdy projektového 

manažéra – zamestnanca TSK a výdavky na publicitu projektu, ktoré sú oprávnenými 

výdavkami v zmysle výzvy. 
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Celkové náklady projektu:   1 176 322,13 Eur 

Žiadaná výška NFP:   1 117 506,02 Eur 

Spolufinancovanie vo výške 5%:   58 816,11 Eur 


