
     
 

 

MESTSKÉ  ZASTUPITE
 
 
PREDMET:  
Projekt na zníženie energetickej náro

 
Predkladá: 
Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu
Oddelenie výstavby a dopravy
MsÚ Sp. N. Ves 
 
 
Spracovala: 
Ing. Zuzana Záborská 
Ing. Jozef Gonda 
 
 
Dôvod predloženia: 
 
Plnenie Rozvojového plánu mesta Spišská 
Nová Ves 
Priorita:  
ZLEPŠIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MESTA
Cieľ: 
Zvýšenie energetickej efektívnosti 
a využívania obnoviteľných zdrojov energie 
(OZE) v meste 
Opatrenie: 
Realizovať opatrenia na zvyšovanie 
energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve 
mesta.  
 
 
 
 
Podpisy: 
 
 
 
 
 

        K bodu rokovania

ZASTUPITEĽSTVO     Spišská Nová Ves, d

Projekt na zníženie energetickej náročnosti  MŠ Tomášikova ul., Sp. N.Ves – program 

cestovného ruchu, 
dopravy 

Plnenie Rozvojového plánu mesta Spišská 

REDIE MESTA 

Zvýšenie energetickej efektívnosti 
ľných zdrojov energie 

 opatrenia na zvyšovanie 
energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve 

 
Návrh na uznesenie 
 
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽ
 
1.  Berie na vedomie    
Podmienky pre udelenie finanč
príspevku pre program  -  Zlepšenie 
energetickej hospodárnosti budov
s možnosťou max. dotácie pre projekt 
72 600,-€.  
 
2. Schvaľuje  
prípravu, podanie a realizáciu
s názvom „Zníženie energetickej náro
MŠ - S. Tomášika v Spišskej Novej Vsi
v súlade s Rozvojovým plánom mesta 2011 
2020 podľa navrhovaného rozpo
 
3. Ukladá 
Finančné prostriedky na dopracovanie 
projektovej dokumentácie zaradi
najbližšej zmene rozpočtu a
prostriedky na realizáciu prác zaradi
rozpočtu v závislosti od výšky 
schválenej dotácie. 
 
Zodpovedný: prednosta úradu
 
        

bodu rokovania:  8 

 

pišská Nová Ves, dňa 22. 2. 2012 

program EKOFOND 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO      

Podmienky pre udelenie finančného 
Zlepšenie 

energetickej hospodárnosti budov 
ou max. dotácie pre projekt  

a realizáciu projektu 
Zníženie energetickej náročnosti 

Spišskej Novej Vsi“ 
Rozvojovým plánom mesta 2011 – 
a navrhovaného rozpočtu. 

né prostriedky na dopracovanie 
projektovej dokumentácie zaradiť pri 

čtu a finančné 
na realizáciu prác zaradiť do 

závislosti od výšky a termínu 

prednosta úradu 



 
 
Mestské Zastupiteľstvo, 22.02.2012 
Bod rokovania  č. 8 
 
Projekt na zníženie energetickej náročnosti  MŠ Tomášikova ul., Sp. Nová Ves – 
program EKOFOND 
1. Podmienky Výzvy Ekofondu 2012 
 
Nadácia Ekofond v spolupráci s SPP vyhlásila nový ročník dotačného systému na rok 
2012.  Grant je učený na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných a školských 
budov. Podmienkou sú budovy s rokom výstavby do roku 1984 s vlastnou plynovou 
kotolňou.  
Tieto podmienky spĺňajú 3 MŠ na ulici Tomášika, Ing. Krasku a Hviezdoslavova. Kolégium 
primátora navrhlo na podanie projektu pre získanie dotácie MŠ na ul. Samuela Tomášika. 
 

Zatepľovanie obvodového plášťa 
budov, zatepľovanie strechy/stropu 

nad 
posledným vykurovaným podlažím 

25€/m2 

Zateplenie plášťa vo výmere 
2100 m2 

Výška dotácie 
52 500 € 

Výmena okien s inštalovaným 
štrbinovým vetraním pre výmenu 

vzduchu zabezpečujúcich 
mikroventiláciu i pri zatvorenom 

okne. 

80€/ m2 

Výmera okennej plochy 
252 m2 

Výška dotácie 
20 100 € 

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy nie je podporené dotáciou,  
ale realizácia je podmienkou pre získanie grantu. 

 
 
2. Možnosti získania fin. prostriedkov pre mesto Sp išská Nová Ves 
 

 Rozpočtové náklady Dotácia Vlastné zdroje Mesta 
MŠ. S. Tomášika 152 000 € max. 72 600 € min. 7 9 400 € 
 
3. Prostriedky potrebné na dopracovanie projektovej  dokumentácie (PD) a spracovanie žiadosti       
na Ekofond. 
 

 PD Žiadosť o dotáciu 
MŠ ul.S.Tomášika 3 600 € (s DPH) 0 € 

 
Spolu na dopracovanie PD a Žiadosti: 3 600 € (s DPH) 

 
4. Časový harmonogram 

a) Dopracovanie PD a vypracovanie Žiadosti o dotáciu  do 29.02.2012 
b) Podanie Žiadosti o dotáciu /spracuje ÚRM/   do 01.03.2012 

 
 

Spracoval: Ing. M. Mucha, Ing. Š. Pohly 
 
 


