Obci Slavošovce bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt
s názvom „Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu
v obci Slavošovce“ v rámci Operačného programu 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.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K250
bola podpísaná dňa 28.11.2018, na centrálnom registri zmlúv zverejnená dňa 07.12.2018 a účinná
je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t. j. 08.12.2018.
Hlavným cieľom projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova
obecného úradu v obci Slavošovce“ je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej
budovy v obci Slavošovce prostredníctvom realizácie optimálnej kombinácie vybraných investičných
opatrení.
Predmetom projektu je zateplenie administratívnej budovy, ktoré zahŕňa zateplenie strešnej
konštrukcie, stropov a stien, úpravu konštrukcií, výmenu okenných a dverných konštrukcií, výmenu
klampiarskych a zámočníckych konštrukcií, bleskozvodu, úpravu, modernizáciu a vyregulovanie
sústavy vykurovania a modernizáciu prípravy teplej vody. Pre zabezpečenie efektívneho riešenia
vetrania bude slúžiť rekuperačná jednotka. V celom objekte budú vymenené nevyhovujúce svietidlá
za nízko nákladové. Administratívnu budovu budú môcť využívať aj osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu zabezpečením bezbariérového vstupu do budovy schodolezom.
Realizáciou projektu dôjde k výraznému vylepšeniu tepelno-technických a úžitkových vlastností
objektu. Budova bude vplyvom realizácie projektu zaradená v rámci celkovej energetickej
hospodárnosti do kategórie A1 a dosiahne sa zníženie energie na vykurovanie reálne až o 77,9 %,
ročné zníženie emisií skleníkových plynov CO2 o 70,91 t ekviv. CO2/rok, spotreba energie v budove
klesne o 112,57 MWh/rok.
Zámerom projektu je výrazné vylepšenie teplotechnických a úžitkových vlastností objektu,
environmentálne zdravé prostredie, zabezpečenie bezbariérového prístupu do kultúrno-správnej
budovy pre imobilné osoby, vyšší estetický a hygienický štandard objektu, zvýšenie kvality života
obyvateľov skvalitnením a lepšou dostupnosťou kultúrnych možností v obci.
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:
06/2017.
Plánovaný termín ukončenia realizácie projektu: 09/2019.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 431 999,76 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 410 399,77 EUR.
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do Vašej budúcnosti

