Na rokovanie mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany dňa 26.04.2017
Názov materiálu : Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt:
„Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Považská v meste
Piešťany“
„Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Ružová v meste
Piešťany“
Obsah materiálu : Dôvodová správa
Návrh na uznesenie :
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/
1. Predloženie žiadosti o NFP 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., Zameranie : Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na
realizáciu projektu s názvom: ,,Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy
Považská v meste Piešťany“,
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
34 700,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 694 000,00 EUR.
Výška neoprávnených výdavkov o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených
výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia
čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej
analýzy projektu je 0 EUR, vzhľadom k tomu, že sa jedná o projekt s celkovými
oprávnenými výdavkami do 1 milióna EUR, na ktorý sa nevzťahuje povinnosť
spracovania finančnej analýzy projektu.

-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Návrh na uznesenie :
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
B/
1. Predloženie žiadosti o NFP 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., Zameranie : Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód
výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na realizáciu projektu s názvom: ,,Zníženie
energetickej náročnosti Materskej školy Ružová v meste Piešťany“,

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 20
890,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 417 800 EUR.
Výška neoprávnených výdavkov o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených
výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia
čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej
analýzy projektu je 0 EUR, vzhľadom k tomu, že sa jedná o projekt s celkovými
oprávnenými výdavkami do 1 milióna EUR, na ktorý sa nevzťahuje povinnosť
spracovania finančnej analýzy projektu.

-

Spracovateľ :

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Ing. Alena Horešová, vedúca oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta

Predkladateľ : Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ
Dátum: 21.04.2017

Dôvodová správa :
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného
prostredia vyhlásila dňa 27.2.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok, 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., Zameranie : Zníženie energetickej náročnosti verejných
budov, číslo : OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
Mesto Piešťany je oprávneným žiadateľom a zámer zníženia energetickej náročnosti budovy
MŠ Považská je oprávneným projektom.
Termín predloženia ŽoNFP je 28.4.2017, t.j. Mesto Piešťany sa bude uchádzať o NFP
v prvom kole predkladania žiadostí o NFP.
A/ MŠ Považská
Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Ružová realizáciou
stavebných úprav.
Riešený objekt v súčasnosti slúži svojmu účelu, avšak vzhľadom na nové technické
podmienky a nariadenia a podmienkou neustáleho znižovania energetickej náročnosti budov
je potrebné realizovať :
- komplexné zateplenie materskej školy vrátane základov, fasády, doteplenie
strechy,
- komplexné úpravy a modernizácia elektroinštalácií a príprava teplej vody –
komplexná výmena zastaralých rozvodov a výmena svietidiel za úsporné,
- úprava vykurovania – vyregulovanie systému a termostatizácia, výmena
zásovbníka TV za zásobník s tepelným čerpadlom,
- dobudovanie vzduchotechniky – rekuperačné jednotky pre odvetranie celého
priestoru,
- odkvapové chodníky – vytvorenie nových chodníkov zo štrku
Vychádzajúc z energetického auditu a teplotechnického posúdenia stavby objekt MŠ
nevyhovuje požiadavkám súčasných noriem a preto je nevyhnutne potrebné zrealizovať
stavebné úpravy uvedené v projektovej dokumentácii.

B/ MŠ Ružová
Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Ružová realizáciou
stavebných úprav.
Riešený objekt v súčasnosti slúži svojmu účelu, avšak vzhľadom na nové technické
podmienky a nariadenia a podmienkou neustáleho znižovania energetickej náročnosti budov
je potrebné realizovať :
- komplexné zateplenie materskej školy vrátane základov, fasády, doteplenie
strechy,
- komplexné úpravy a modernizácia elektroinštalácií a príprava teplej vody –
komplexná výmena zastaralých rozvodov a výmena svietidiel za úsporné,
- úprava vykurovania – vyregulovanie systému a termostatizácia, výmena
zásovbníka TV za zásobník s tepelným čerpadlom,
- dobudovanie vzduchotechniky – rekuperačné jednotky pre odvetranie celého
priestoru,
- odkvapové chodníky – vytvorenie nových chodníkov zo štrku
Vychádzajúc z energetického auditu a teplotechnického posúdenia stavby objekt MŠ
nevyhovuje požiadavkám súčasných noriem a preto je nevyhnutne potrebné zrealizovať
stavebné úpravy uvedené v projektovej dokumentácii.

