
 
 

Informácia o podporenom projekte 

Názov projektu : Zmena spôsobu vykurovania budov MŠ a ZŠ, Víťaz 
 
 
Kód projektu v ITMS2014+ : 310041APT5 
Miesto realizácie projektu : Víťaz  
Výzva - kód Výzvy : OPKZP-PO4-SC411-2018-41  
Použitý systém financovania : Predfinancovanie, Refundácia  
Operačný program: Kvalita životného prostredia  
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  
Prioritná os: 4  
Investičná priorita: 4.1  
Špecifický cieľ: 4.1.1  
Schéma pomoci: Neuplatňuje sa 
 
Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 391 438,06EUR 
Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 371 866,16EUR, čo predstavuje 
95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu. 
Vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 19 571,90EUR z Celkových 
oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu 
 
Opis projektu, ciele a výsledky 
 
Predmetom projektu je výstavba nového zdroja tepla na báze OZE – sústava plynových 
tepelných čerpadiel pre vykurovanie priestorov budovy Základnej školy v obci Víťaz o 
celkovom inštalovanom výkone zdroja tepla 151,4 kW (2 x 75,7 kW) a výstavby nového 
zdroja tepla na báze OZE – sústava plynových tepelných čerpadiel pre vykurovanie priestorov 
budovy Materskej školy a Kultúrneho domu a elektrického tepelného čerpadla na ohrev TÚV 
o celkovom inštalovanom výkone zdroja tepla 180,57 kW (2 x 75,7 kW + 1x 29,17 
kW).Oprávnená aktivita B4: Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej energie s použitím 
tepelného čerpadla. 
 
Ciele projektu: 
- výstavba nového zdroja tepla na báze OZE 
- inštalácia TČ pre vykurovanie priestorov ZŠ, MŠ a OcÚ a prípravu TUV 
- modernizácia vykurovacieho systému za účelom zníženia spotreby energie a inštalácia 
systémov merania a riadenia pri prevádzke kotolne- odstránenie negatívneho dopadu na ŽP 
a zníženie nákladov na vykurovanie 
- zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR 
 
 
 



 
 
Hlavná aktivita: Výstavba zdroja vykurovania na báze OZE - tepelné čerpadlá. 
Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity je od 09/2021 - 03/2022. 
Podporná aktivita: 02/2021 - 04/2022. 
 
Realizácia stavebných prác bude prebiehať v zmysle spracovanej PD a energetického auditu, 
pod dohľadom stavebného dozoru.  
 
Celkové obdobie realizácie projektu: 09/2021 – 04/2022 
 
Všetky relevantné informácie sú zverejnené na https://www.crz.gov.sk/zmluva/5540103/ 
 
 
 
Projektový manažér a kontaktná osoba pre projekt:  
Mgr. Zuzana Pavlovičová, enviroprojekt.pavlovicova@gmail.com 
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