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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ  

Úrad Prešovského samosprávneho kraja  
  
  

  
  
  
12. zasadnutie Zastupiteľstva           Číslo poradia:   
Prešovského samosprávneho kraja dňa 
8. 4. 2019  
  
  

  
  

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „ Náhrada zastaraného 
spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička “  

  
  
  
  

  
  
  
Predkladá:                                                                               Návrh na uznesenie:  
               
Ing. Vladimír Grešš                                                            v prílohe  
vedúci  Odboru správy majetku                                                                                                                            
                                                                                          
  
Spracoval: Odbor majetku a investícií  
Ing. Vladimír Grešš  

vedúci odboru  

 

Ing. František Vahovský 

projektový manažér  
  
  
Odsúhlasil:  
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga riaditeľ 
Ú PSK  
 
 
 
V Prešove dňa 15.03.2019  
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N Á V R H  
  

n a    u z n e s e n i e  
  

  
  
  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje:  
  

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „ Náhrada zastaraného 
spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička “ na riadiaci orgán Operačného 
programu  Kvalita životného prostredia v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC141-2018-45 
v maximálnej výške oprávnených výdavkov v sume 84.000,- eur.  
  

b) Realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s 
podmienkami poskytnutia finančnej pomoci.  
  

c) Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 
samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v sume 4.200,- eur.  
  

d) Predfinancovanie projektu maximálne vo výške 84.000,-€ z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre roky 2019 
- 2020. 

 
e) Financovanie neoprávnených výdavkov projektu vo výške 66.000,-€ z rozpočtu 

Prešovského samosprávneho kraja. 
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  Dôvodová správa   
  

 
  

A)  Predmetom navrhovaného uznesenia je predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s 
názvom „ Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička “ na 
riadiaci orgán Operačného programu  Kvalita životného prostredia v rámci výzvy č. 
OPKZP-PO1-SC141-2018-45. Zároveň je predmetom uznesenia zabezpečenie 
maximálneho 5 %-ného celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 
samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v sume 84 000,- eur. Maximálnu výšku 5 %-nej spoluúčasti PSK z 
oprávnených výdavkov žiadosti predpokladáme v sume 4 200,- eur. Predmetom 
uznesenia je aj zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov žiadosti projektu 
zo strany Prešovského samosprávneho kraja v celkovej výške 66 000,- eur. Ak budú 
náklady na prípravu TUV v rámci výzvy uznané za oprávnené náklady suma 
neoprávnených výdavkov sa zníži. 
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B)    Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „ Náhrada 
zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička “ na riadiaci orgán 
Operačného programu  Kvalita životného prostredia v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-
SC141-2018-45.  

  
  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný 
program Kvalita životného prostredia vyhlásila 45. Výzvu na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Náhrady zastaraných 
spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE),  kód výzvy 
OPKZP-PO1-SC141-2018-45. 

Prioritná os : 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry  

Investičná priorita :  1.4.   Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré 
prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie 
hluku  

Špecifický cieľ : 1.4.1.   Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality  

Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje podať žiadosť o NFP v rámci 2 kola tejto 
výzvy v termíne do 30.4.2019. Na tvorbu žiadosti o NFP bol vytvorený projektový tím zložený 
z pracovníkov Úradu PSK a spolupracovníkov Energetickej agentúry SMART Regiónu PSK a 
ARR.  Názov projektu je: „ Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS 
Brezovička “   

  

Základné informácie  

Projektový zámer – ciele projektu :  
  
Cieľom projektu je : 

- výmena zdroja tepla v budove sociálnych služieb -uhoľný kotol bude nahradený 
elektrokotlom , 
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- rekonštrukcia vykurovacích rozvodov  - distribučný systém podľa zón  - administratívna 
zóna, bytová zóna, technická zóna, ohrev vody, ktorý bude riešený tepelnými 
čerpadlami  

- inštalácia smart prvkov zónovej regulácie (meranie množstva tepla pre každú zónu) , 
- odstránenie systémových porúch v distribučnom systéme ohrevu pitnej vody,  
- inteligentný zber dát o vonkajšom prostredí (meteo dáta), vnútornom prostredí pre 

každú zónu (teplota, vlhkosť a kontaminácia CO2 vo vzduchu), 
- zber dát o spotrebe energií a pitnej vody (energetický manažment budovy). 

 
Miesto stavby:    DSS Brezovička (Brezovička 62, 082 74 Brezovica) 
Investor:    PSK, odbor správy majetku 
Finančné zdroje:  
– oprávnené výdavky projektu :   84.000,- €  

– neoprávnené výdavky projektu :   66.000.- €  (predpoklad zníženia z dôvodu zoprávnenia              
                                                                                výdavkov na prípravu teplej vody) 

          Spolu : 150.000,- € 
 

F. Hlavné aktivity projektu:  
  

ASR – Búracie práce pre ÚK (prechody z interiéru do exteriéru, osadenie tepelných čerpadiel 
na základ) búracie práce pre OPV (odstránenie systémových porúch pri distribúcii 
ohriatej pitnej vody). 

ZTI –   Návrh akumulačnej nádoby, úprava distribučného systému ohriatej pitnej vody. 

ÚVK – Návrh nového zdroja tepla za elektrokotol – oprávnený náklad -(60% z potreby energie 
pre ÚK, ktorý je záložný systém pre tepelné čerpadlá vzduch/voda)  a tepelné čerpadlá 
vzduch voda – neoprávnený náklad - (pokrytie potreby ÚK a OPV), teplotný spád 
sústavy 50/35°C, zónová regulácia, 

ELI –  Napojenie elektro kotla – oprávnený náklad - a tepelných čerpadiel – neoprávnený náklad 
– do elekrtickej sústavy budovy. 

MaR – Zber údajov z  o vonkajšom prostredí, vnútornom prostredí, regulácia zón, energetický 
managment budovy s možnosťou vzdialenej komunikácie (PLC otvorený systém - 
UniPi)  

Realizácia hlavných aktivít projektu bude zabezpečená externým dodávateľom, po procese 
verejného obstarávania.   

 
G. Podporné aktivity projektu:  

  
Riadenie projektu -  projektový manažment – interný. Do projektu budú zapojené 
vlastné personálne a odborné kapacity Úradu PSK.  

  

Dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov  
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 STAVBA: Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička. 
 
 A - ÚVOD. 
 Projektová dokumentácia rieši náhradu jestvujúceho spaľovacieho zariadenia (kotol na tuhé 
palivo – uhlie) novým zdrojom tepla (elektrokotly + tepelné čerpadlá vzduch-voda) pre DSS 
Brezovička.    
 
 Teplo bude slúžiť pre účely: 
 a/ Vykurovanie 
 b/ Ohrev OPV 
  
 Podklady: 
 a/ Projektová dokumentácia prístavby a nadstavby DSS (r. 2004) 
 b/ Overenie jestvujúceho stavu systému ÚVK 
 
 B – POPIS JESTVUJÚCEHO STAVU. 
 Budova DSS je vykurovaná centrálnym vykurovacím systémom pomocou kotla na tuhé 
palivo – uhlie. Kotol je osadený v samostatnej miestnosti na 1. NP objektu aj s uhoľňou.  
Kotol je poloautomatický (manuálna dodávka paliva do zásobníka kotla s automatickým posunom 
paliva do kotla). Z kotolne sa vedú tri samostatné vykurovacie vetvy pre vykurovanie objektu DSS 
a jedna samostatná vetva pre ohrev OPV. Ohrev OPV je zabezpečený kombinovaným ležatým 
ohrievačom vody, v ktorom mimo vykurovacieho obdobia je ohrev OPV zabezpečený pomocou 
elektrických špirál osadených v zásobníku OPV.    
   
 C – NAVRHOVANÉ RIEŠENIE. 
 Návrh rieši zriadenie nového zdroja tepla a prípravu OPV. Nový zdroj tepla s osadením 
nových zariadení sa zriadi v priestoroch jestvujúcej uhoľne. 
 
 Stavebná časť.  
 Úlohou stavebnej časti je úprava priestorov bývalej uhoľne. Po vyčistení priestorov je 
potrebné v miestnosti upraviť podlahu na bezprašnú úpravu. Tiež je potrebné v priestore uhoľne 
riešiť nové omietky stien a stropom  s následným vymaľovaním. Ďalej je potrebné vyspraviť 
prierazy stropov pri nových vedeniach ÚVK a OPV.    

 
Ústredné vykurovanie.  

 Ústredné vykurovanie rieši zriadenie nového zdroja tepla, ktorý bude osadený v priestoroch 
bývalej uhoľne. Zdrojom tepla bude kaskáda troch elektrokotlov, ktoré budú zabezpečovať potrebné 
množstvo tepla na vykurovania a ohrev OPV. Vykurovací systém je rozdelený na tri samostatné 
vykurovacie vetvy: 

- Vykurovanie DSS – 24 hodinová prevádzka ( izby, chodby, spoločenská miestnosť) 
- Vykurovanie administratívnych priestorov (práčovňa, zázemie kuchyne, 4. NP) 
- Ohrev OPV 

Rozvody vykurovacieho média: 
Pri novom riešení vykurovania sa oddelia priestory s nepretržitou prevádzkou 

s administratívne priestory. Pre vykurovanie priestorov s nepretržitou prevádzkou sa využijú 
jestvujúce vykurovacie rozvody. Nové rozvody sa zriadia iba v priestore kotolne a uhoľne, ale 
s napojením na jestvujúce stúpačky vykurovania. Tiež sa zriadi nové napojenie vykurovacích telies 
v prístavbe na 2. a 3. NP v priestoroch nepretržitej prevádzky.  

Napojenie vykurovacích telies v administratívnej časti sa rieši zriadením samostatnej 
vykurovacej vetvy z kotolne. Telesá, ktoré boli napojené na vykurovací systém nepretržitej 
prevádzky sa odpoja na napoja sa na novú vetvu. Tiež je riešený nový rozvod pre 4. NP. 

Ohrev OPV je pomocou samostatnej vykurovacej vetvy v kotolni. 
 

Vykurovacie telesá a armatúry: 
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Vykurovacie telesá ostávajú vo väčšine prípadov pôvodné. Zmena dochádza len na 
telesách, ktorých vykurovací výkon bol nedostatočný, resp. boli ešte staré (oceľové článkové). 
Nový systém vykurovania rieši aj hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému pomocou 
termostatických regulačných ventilov a radiátorových spojok. Toto riešenie nám umožní výmenu 
jednotlivých vykurovacích telies bez potreby odstaviť príslušnú vykurovaciu vetvu.  Na ventiloch 
budú osadené termostatické hlavice.  

  
Technologické zariadenie zdroja tepla. 
 

 - Kotly. 
      Ako zdroj tepla je navrhovaná kaskáda troch elektrokotlov. Okrem kotlov sú v systéme 
zaradené aj tepelné čerpadlá (neopravnený náklad). Teplo z tepelných čerpadiel sa bude 
uskladňovať v akumulačnej nádobe, odkiaľ bude teplo distribuované do vykurovacieho systému. 
Tiež prednostne bude zabezpečená aj príprava OPV pomocou tepelného čerpadla.    
 

- Istiaci systém. 
      Je  navrhnutý podľa  ČSN 06  0830 uzatvorený  istiaci systém pomocou  tlakovej expanznej 
nádoby s membránou. Okrem toho je každý kotol istený vlastnou expanznou nádobou  a  poistným 
ventilom pružinovým rohovým otvárací pretlak 0,30 MPa. Obidva zariadenia sú súčasťou dodávky 
kotla.  
 Tepelné čerpadlá sú istené poistným ventilom pružinovým rohovým.  
   
 - Dopĺňanie systému ÚVK a úprava vody. 

Úprava vody  do systému je zabezpečené z vodovodnej siete cez chemickú úpravňu vody. 
Dopĺňanie vody  do systému je zabezpečené priamo cez automatickú armatúru Fillcontrol 1/2“.  
 

- Ohrev OPV. 
Ohrev OPV je zabezpečený v nepriamo vyhrievanom zásobníkovom ohrievači vody 

V=500, ktorý je osadené v priestoroch novej kotolne. Ohrev vody je zabezpečený samostatnou 
vykurovacou vetvou.  

 
       - Čerpadlá. 
       Na zabezpečenie obehu vykurovacie média v jednotlivých vykurovacích vetvách sú    
navrhnuté čerpadlové skupiny, ktoré  sú osadené na kombinovanom rozdeľovači – zberači. .   
 

ZTI. 
Zdravotechnika rieši napojenie úpravne vody na rozvody studenej vody. Tiež rieši prívod 

studenej vody k ohrievaču OPV a následne napojenie teplej vody na jestvujúce rozvody OPV. 
Tiež je potrebné riešiť nové napojenie studenej vody a OPV pre spotrebiče osadené na 4. NP 
(chodba, cvičná kuchynka, masáže) z dôvodu zamŕzania jestvujúcich rozvodov pri nízkych 
vonkajších teplotách. Tiež doporučujem pre tieto spotrebiče zriadiť aj cirkuláciu OPV. 
 

ELI + MaR.  
 Požiadavkou na ELI je napojenie jednotlivých spotrebičov kotolni na rozvody ELI. Je 
potrebné napojiť elektrokotly, tepelné čerpadlá a jednotlivé čerpadlá vykurovacích vetiev 
a cirkulácie OPV. Tiež v priestoroch novej kotolne sa zriadi nové osvetlenie.  
 Úlohou MaR je riadenie vykurovacieho výkonu kotolne, tlmenie vykurovania s tlmenou 
prevádzkou počas voľných dní a po skončení pracovnej doby. Ďalej ekvitermicky riadiť spôsob 
vykurovania podľa vonkajšej teploty. MaR musí zabezpečiť diaľkový monitoring vykurovania, 
sledovanie vlhkosti a kvality ovzdušia vo vopred stanovených priestoroch DSS  a s možnosťou 
diaľkového zásadu do parametrov vykurovania pomocou smart prvkov použitých pri otvorenom 
riadiacom systéme. 
 
 
v Prešove  03. 2019                                                  Vypracoval: Ing. Scholtz 


