
 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:     ..../2015/4 

4. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

4. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 
 

Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v rámci výzvy 

OPŽP-PO3-14-4 pod názvom „EKOTEPLO – tepelné čerpadlo pre ZŠ Z. Kodálya 

v Dunajskej Strede“. 

 

Javaslat az OPŽP-PO3-14-4 sz. felhívás keretén belüli, vissza nem térítendő pénzügyi 

támogatás iránti kérelem benyújtására a „Fűtéskorszerűsítés a Kodály Zoltán Alapiskolában 

megújuló energiával” megnevezésű pályázatra. 
 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     
 

Preveril:       Ing. Júlia Bubniaková, prednosta úradu 

Ellenőrizte: 
 

Vypracoval: Mgr. Marián Herceg, odborný referent samostatného referátu verejného 

obstarávania, rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov 

Kidolgozta:       
 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

            Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

I.   A/  s c h v a ľ u j e  

     B/  n e s c h v a ľ u j e  

 predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO3-

14-4 za účelom realizáciu projektu s názvom 

„EKOTEPLO – tepelné čerpadlo pre ZŠ Z. Kodálya 

v Dunajskej Strede“: 

o výška celkových výdavkov na projekt je 

55.629,60 EUR s DPH,  

o výška celkových oprávnených výdavkov na projekt 

55.629,60 EUR s DPH,  
o výška celkového spolufinancovania projektu zo 

strany žiadateľa z celkových oprávnených 

výdavkov je 2.781,48 EUR s DPH,  
o spôsob financovania projektu (kombinácia 

vlastných zdrojov a cudzích (úverových) zdrojov),  

 

                                          II.   Splnomocňuje 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu 

realizácie tohto uznesenia mestského zastupiteľstva.  

 

Marec 2015 

2015. március 

 



Dôvodová správa 
 

Operačný program: OP ŽP (Operačný program Životné prostredie) 

Prioritná os č. 3:  Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov 

zmeny klímy 

Operačný cieľ 3.2: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane 

podpory obnoviteľných zdrojov energie 

Kód výzvy: OPŽP-PO3-14-4 

Vyhlasovateľ:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Dátum vyhlásenia výzvy:  22. 12. 2014 

Dátum uzavretia výzvy: 23.03.2015 

Kofinancovanie projektu:  2.781,48 Eur s DPH 

Neoprávnené aktivity projektu:  zabezpečenie publicity projektu, externý projektový 

a finančný manažment, vypracovanie PD, zabezpečenie 

verejného obstarávania, stavebný dozor 
 

Oprávnené aktivity: 

I. skupina aktivít: znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií 

základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne 

energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov:  

D. Projekty na inštaláciu tepelných čerpadiel za účelom náhrady produkcie tepla a teplej vody z 

neobnoviteľných zdrojov energie aj v kombinácii so zmenou palivovej základne v prospech 

obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, bioplyn5, slnečná energia, geotermálna energia) alebo 

bez nej.  

 

Predmetom tohto projektu je: 

Vykurovanie do teploty vonkajšieho vzduchu -5°C, zabezpečuje delené tepelné čerpadlo typu 

vzduch/voda – inverter, pozostávajúce z jednej vnútornej a jednej vonkajšej jednotky. Vnútorná 

jednotka a vonkajšia kondenzačná jednotka budú prepojené Cu potrubím s izoláciou 

a komunikačným káblom. Ovládanie tepelného čerpadla bude pomocou diaľkového ovládača. 

Doplnkové vykurovanie priestoru pri poklese vonkajšej teploty pod -5°C zabezpečuje jestvujúci 

systém ústredného kúrenia. 

Prijímateľ musí ukončiť fyzickú realizáciu projektu a uhradiť všetky záväzky 

dodávateľom do 31.12.2015. 

 

 


