Pre obec Važec bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia, kód výzvy OPKZP‐PO4‐SC431‐2017‐19 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O
POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov.
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Názov projektu:
„Zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov v obci Važec Budova MKS ‐ stavebné
úpravy“
Stručný popis projektu:
Predkladaný projekt rieši modernizáciu a energetickú optimalizáciu budovy MKS v obci Važec.
Celý objekt je vo vlastníctve obce Važec a slúži výlučne na výkon jej verejných funkcií. V súčasnosti
je budova v nevyhovujúcom technickom stave, jej estetická hodnota je negatívna a prevádzka
finančne náročná. Cieľom projektu je preto dosiahnutie nižšej energetickej náročnosti tejto
budovy zateplením obvodového plášťa a výmenou otvorových výplní a zateplením strešného
plášťa, výmenou zdroja kúrenia a UK. Tento cieľ projektu bude naplnený realizovaním jednej
hlavnej úlohy projektu a dvoch podporných úloh. Vďaka implementácii projektu bude vlastník a
prevádzkovateľ budovy, obec Važec, poučený o tom, ako sledovať, merať a viesť evidenciu o
spotrebe energie budovy a čo zo zistených údajov vyplýva, pričom z tohto opatrenia nevzniknú
obci Važec žiadne náklady. V rámci projektu však budú realizované investične náročné opatrenia,
na ktorých uskutočnenie by inak obec nemala dostatok vlastných zdrojov – tepelné zaizolovanie
obvodového plášťa, strechy, výmena okien a dverí na budove.
Cieľovou skupinou projektu sú občania Važca a primárne obec Važec, ktorej v rámci energetických
úspor odpadnú náklady na ďalšie výdavky. Realizáciou projektu budú naplnené povinné
merateľné ukazovatele projektu a výsledky – tým hlavným bude dosiahnutie úspory. Zníženie
spotreby energie je v súlade s požiadavkami smernice 2010/31/EÚ a smernice 2012/27/EÚ.
Okrem tepelno‐technického zlepšenia stavu objektu, bude budova MKS estetický zapadať do
prostredia obce. Zateplením budovy a výmenou otvorových výplní sa zvýši energetická
hospodárnosť budovy s minimálnym dopadom na životné prostredie a súčasne dôjde aj k zníženiu
finančnej náročnosti chodu budovy.

Realizácia projektu:
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Aktivita projektu:
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Výška NFP:
116 584,61 EUR
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