Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Michal na
Ostrove
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prijímateľ: Obec Michal na Ostrove
Celkové výdavky projektu:
Celkové oprávnené výdavky: 356.673,26 EUR
Celková zazmluvnená suma NFP: 338.839,60 EUR - 95% celkových oprávnených výdavkov
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Poskytovateľ NFP: Slovenská inovačná a energetická agentúra
ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného
prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program
Kvalita životného prostredia
Začiatok realizácie projektu: 01.06.2020
Koniec ukončenia hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 06.2020 – 7 mesiacov
Plánovaný koniec realizácie podporných aktivít projektu: 06.2020 do 12.2020
Miesto realizácie: Slovensko - VÚC: Trnavský kraj - Okres Dunajská Streda - Obec Michal
na Ostrove

Údaje o projekte:
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Michal na
Ostrove
Kód projektu: 310041K592
Popis projektu:
Cieľom projektu je obnova a zníženie energie pri prevádzke verejnej budovy Obecného úradu
v obci Michal na Ostrove v okrese Dunajská Streda na západnom Slovensku. Stanovený cieľ
dosiahneme realizáciou hlavnej aktivity projektu. Hlavnou aktivitou projektu sú opatrenia
zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy. Súčasťou hlavnej aktivity bude
realizácia stavebných prác v zmysle obstaranej PD na stavebné práce a vydaného stavebného
povolenia v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie. V zmysle realizačnej PD sa budú
v rámci projektu realizovať opatrenia nevyhnutné na zníženie energetickej náročnosti budovy,
ktorých výsledkom bude významná obnova budovy a technického zariadenia jej energetickej
náročnosti, emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Opatrenia na
úsporu energie sú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú
hospodárnosť budov v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.. V súčasnosti je budova v energetickej
triede D. Po zrealizovaní navrhovaných opatrení bude v energetickej triede A1. Merateľné
ukazovatele projektu vychádzajú z Projektového energetického hodnotenia obnovenej budovy.
Stav pred realizáciou projektu:

Stav po realizácii projektu: Projekt ešte nebol realizovaný

Riadiaci orgán:

Sprostredkovateľský orgán:

