Mestský úrad Gbely – zníženie spotreby energie v
objekte
Hlavným cieľom projektu Mestský úrad Gbely – zníženie spotreby energie v objekte je zvýšenie
energetickej hospodárnosti budovy mestského úradu. Tento cieľ bude naplnený na základe opatrení
navrhnutých v energetickom audite budovy a následne v projektovej dokumentácii a to najmä:
-

Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií (zateplenie obvodového
plášťa, strechy a sokla)
Výmena okien a dverí
Rekonštrukcia vykurovacieho systému – horizontálnych rozvodov tepla
Výmena stávajúcich kotlov za kondenzačný plynový kotol

Po realizácii týchto opatrení dôjde k značným úsporám potreby energie na vykurovanie , čo sa prejaví
úsporou budúcich nákladov na prevádzku budovy. Budova bude na základe globálneho ukazovateľa –
primárna energia zaradená do energetickej triedy A1, čo zodpovedá nízkoenergetickej budove.
Okrem toho bude významným prínosom projektu aj nový vzhľad budovy mestského úradu.
Podľa odhadov projektanta by realizácia rekonštrukčných prác mala trvať šesť mesiacov. Počas tohto
obdobia bude budova s drobnými obmedzeniami v plnej prevádzke.
Investícia si vyžiada celkový finančný náklad vo výške cca 215 655,07 EUR. Za účelom financovania
projektu prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ bude v rámci výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2015-6 Operačného programu kvalita životného prostredia predložená žiadosť o
nenávratný finančný príspevok vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov projektu.
Uvedený materiál bol prerokovaný v dvoch komisiách a to v komisii investičnej a komisii
ekonomickej, členovia ktorých odporučili poslancom prijať nasledovný návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán
pre Operačný program Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu „Mestský
úrad Gbely – zníženie spotreby energie v objekte“ v rámci výzvy OPKZP-PO4SC431-2015-6.
b) Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa v maximálnej celkovej výške
10 782,75 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 215 655,07 EUR, ako aj
spolufinancovanie neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových
oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie vo
výške 0,00 EUR.
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