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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

28.  5. 2020 

 

 

PREDMET:   

Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Výmena zdroja tepla a modernizácia 
vykurovacej sústavy MŠ E.M. Šoltésovej 27 

 

Predkladá:   Ing. Pavol Bečarik,  primátor mesta 

Spracoval:   Ing. Darina Paveleková, vedúca referátu rozvoja mesta 
     
     
Dôvod predloženia:              povinná príloha k Žiadosti o NFP 
 

Podpisy: 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

Schvaľuje: 
 
 
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Výmena zdroja tepla a modernizácia 
vykurovacej sústavy MŠ E.M. Šoltésovej 27.“,  na základe výzvy OP Kvalita životného prostredia, 
kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61 
 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v maximálnej  
výške 6 535,94  EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 130 718,75   EUR 
 
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov vo výške  8896,94 € z rozpočtu mesta 

 
- uzavretie právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto projektu  
 

 



Dôvodová správa: 

 
Mesto Spišská Nová Ves sa plánuje zapojiť do výzvy č. 61 Operačného programu Kvalita životného 
prostredia na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na výstavbu zariadení na využitie 
vybraných druhov OZE,  kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61 s ternínom uzavretia hodnotiaceho 
kola 30. 6. 2020. Do tejto výzvy Mesto ako žiadateľ predkladá projekt  Výmena zdroja tepla a 
modernizácia vykurovacej sústavy MŠ E.M. Šoltésovej 27.  
 
Cieľom projektu  je prostredníctvom  zrekonštruovania starej kotolne a zrealizovania novej  
dosiahnutie vysoko účinnej, efektívnej, spoľahlivej a bezpečnej výroby tepla, zabezpečujúcej ochranu 
zdravia a životného prostredia, kde dôjde k zníženiu potreby tepla a tepelnej energie. 
 
Predmetom projektu je rekonštrukcia zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody v 
budove  Materskej školy E. M. Šoltésovej 27 v Spišskej Novej Vsi. 
 
Cieľom úprav je zásadným spôsobom znížiť produkované emisie (predovšetkým SO2, NOx, VOC, 
TZL vrátane prachových častíc PM 10, PM 2,5) zdrojom pokrývajúcim potrebu energie pre 
vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody pre priestory riešeného objektu.  
 
V súčasnosti je dodávka tepla pre nízkotlakové teplovodné vykurovanie budovy s teplotným spádom 
90/70°C zabezpečovaná vlastnou kotolňou na zemný plyn prostredníctvom troch kotlov ÉTI - 75. 
Celkový inštalovaný výkon kotolne je 225 kW. 
 
V rámci predkladaného projektu  sú ako zdroj tepla navrhované tepelné čerpadlo IDM TERRA AL 60 
MAX v kombinácií s plynovým kondenzačným kotlom ATAG a solárnym termickým systémom. 
 
Celkový inštalovaný tep. výkon tepelného čerpadla v priestore kotolne -  tepelné čerpadlo vzduch – 
voda bude 58,25 kW pri A 2 °C/W 35 °C; pri A -7/W35 výkon tepelného čerpadla bude 48,49 kW. 
Elektrický príkon tepelného čerpadla činí 16,55 až 16,84 kW. 
 
Navrhovaný podporný tepelný. zdroj – plynový kondenzačný kotol z hľadiska spaľovania je typom 
spotrebiča „C“ podľa TPP 704 01 s nevyváženým usporiadaním komína /odvodu spalín a prívodom 
vzduchu pre spaľovanie. Výška osadenia spodnej hrany kotla nad podlahou kotolne bude 0,85 m . 
Celkový inštalovaný tep. výkon /príkon/ z hľadiska plynu v priestore kotolne bude 48 kW. 
 
Na prípravu ohriatej pitnej vody a podporu vykurovania je navrhovaný solárny termický systém s 10 
ks solárnych termických kolektorov ktoré sú navrhované umiestniť na plochej streche objektu 
Materskej školy s orientáciou juh so sklonom 40 až 45°. Akumulovanie tepla zabezpečí akumulačný 
kombinovaný zásobník s objemom 1500 l umiestnený v priestore kotolne na mieste pôvodných 
zásobníkov. Ohrev pitnej vody je prevádzaný vo vlnovcovom nerezovom výmenníku zásobníka kde 
ohriata alebo predohriata voda je dohrievaná tepelným čerpadlom. Pri prípadnom nedostatku tepla v 
akumulačnom zásobníku (v prípade nižších vonkajších teplôt ako -20°C) je príprava ohriatej pitnej 
vody zároveň riešená (poistená) ohrevom z kondenzačného kotla, ktorá prebieha v zásobníku ohriatej 
pitnej vody TWS o objeme 400 l. 
 
Celkové výdavky projektu sú teda 146 151,63 €, z toho celkové oprávnené výdavky 130 718,75 €, 
neoprávnené výdavky 8 896,94 € (výška výdavkov na plynový kotol, demontáž jestvujúcich zariadení 
a plynofikáciu – úpravu, ktoré nie sú v zmysle predmetnej výzvy oprávnené) a výška 
spolufinancovania - 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 6 535,94 €.  

 

V Spišskej Novej Vsi, 20. 5.  2020 


