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   Dôvodová správa 
 

Mesto Trenčín žiada Environmentálny fond o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 
na činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania v 
zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa uvedený zákon 
vykonáva.  

 Cieľom uvedenej činnosti je, v súlade so zákonom č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s 
emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom 
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a 
rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadenými, vedúce k zvyšovaniu energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov1.  
 

Oprávneným žiadateľom pre činnosť L3 je obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  
 
 V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:  
1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,  

2. zateplenie/výmena strechy,  

3. zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia, výmena otvorových výplní (okná,  
    dvere),  
5. modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody,  

6. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia,  

    rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté  

    činnosťou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou  

    opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného  

    živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,  

7. kombinácia vyššie uvedených aktivít.  
 

Maximálna výška podpory je 200 000 EUR na jednu žiadosť, pri dodržaní podmienky 
minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu. Finančné 
prostriedky na spolufinancovanie projektu sú schválené v Programovom rozpočte Mesta Trenčín na 
rok 2017 na programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta.  
 

Maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 01.01.2017 maximálne 
do 31.10.2017  
 

Termín na predloženie žiadostí na Enviromentálny fond je do 15.3.2017. 
 

Cieľom zapojenia sa do žiadosti o dotáciu na objekt materskej škôlky na ul. Márie Turkovej 
v Trenčíne – mestská časť Sihoť je zníženie energetickej náročnosti budovy. Objekt bol postavený 
v rokoch 1968 až 1969 ako murovaná, jednopodlažná stavba, zastrešená plochou strechou so 
živičnou strešnou krytinou.  

Materská škôlka M. Turkovej sa skladá z piatich blokov, spojených chodbovým traktom. Okná 
na fasáde sú pôvodné drevené. Tepelno-fyzikálne vlastnosti jestvujúceho obvodového plášťa – 
obvodového muriva, ako aj výplní otvorov na fasáde nezodpovedajú súčasným požiadavkám na 
energetickú hospodárnosť budov . Taktiež strešný plášť je z hľadiska tepelno-technického, ako aj 
hydroizolačného nevyhovujúci. Tepelno-fyzikálne vlastnosti jestvujúceho obvodového  plášťa - fasády 
nezodpovedajú súčasným požiadavkám na energetickú hospodárnosť budov. 

 

Výmenou fasádnych okien, dverí a presklených stien, ako aj zateplením fasády a doteplením 
strešného plášťa sa zásadne nezmení architektonický vzhľad objektu. Z daných navrhovaných prác 

vyplýva aj nevyhnutne výmena klampiarskych konštrukcií na fasáde a nový bleskozvod.   

 

Projekt  rieši odstránenie hlavných nedostatkov objektu, aby sa naďalej mohla budova zaradiť 
medzi objekty vyhovujúce novým požiadavkám z hľadiska energetiky, hygienických predpisov a čo 
najmenej zaťažovala životné prostredie.  



 

Návrh na uznesenie:   

 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne    

 

schvaľuje   

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác 
„Materská škola M. Turkovej, stavebné úpravy“ s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne:  
260 758,33  € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín 

 

 
 

 


