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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

15. zasadnutie  Zastupiteľstva PSK         Číslo poradia:
dňa 26. 8. 2019 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Výstavba zariadenia na 
využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk 

Medzilaborce.“

Predkladá:                                                                           Návrh na uznesenie:  v prílohe 

Ing. Vladimír Grešš  
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  Úradu PSK 

V Prešove dňa 12.08.2019
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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 „Výstavba zariadenia na 
využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk 
Medzilaborce. “  na riadiaci orgán Operačného programu  Kvalita životného prostredia v rámci 
výzvy č. OPKZP-PO4-SC411-2018-41v maximálnej výške oprávnených výdavkov v sume 
110 000,- 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 5 500,- eur. 

d) Predfinancovanie projektu maximálne vo výške 130 000,- eur z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre roky 2019 - 2020.

e) Financovanie neoprávnených výdavkov projektu vo výške 20 000,- eur z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja.
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Dôvodová správa  

A) Predmetom navrhovaného uznesenia je predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s 
názvom „ Výstavba zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného 
čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk Medzilaborce.“ na riadiaci orgánOperačného programu  
Kvalita životného prostredia v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC411-2018-41. Zároveň je 
predmetom uznesenia zabezpečenie maximálneho 5 %-ného celkového spolufinancovania 
projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov 
žiadostio nenávratný finančný príspevok v sume 110 000,- eur. Maximálnu výšku 5 %-nej 
spoluúčasti PSK z oprávnených výdavkov žiadosti predpokladáme v sume 5 500,-eur. 
Predmetom uznesenia je aj zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov žiadosti 
projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja v celkovej výške 20 000,- eur. 

B)    Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „ Výstavba zariadenia na 
využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk 
Medzilaborce “ na riadiaci orgán Operačného programu  Kvalita životného prostredia v rámci 
výzvy č. OPKZP-PO4-SC411-2018-41. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program 
Kvalita životného prostredia vyhlásila 41. výzvu na Výstavbu zariadení na: 
 využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; 
 využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s 
tepelným čerpadlom; 
 výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.,  
kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2018-41.
Prioritná os : 4.Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita :  4.1.Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov
Špecifický cieľ : 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej 
energetickej spotrebe SR

Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje podať žiadosť o NFP v rámci tejto výzvy v 
termíne do 30.8.2019. 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: „ Výstavba zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného 
čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk Medzilaborce “ 
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C)   Základné informácie :

Projektový zámer – ciele projektu : 

Cieľom projektu je :
- inštalácia plynového tepelného čerpadla, termostatizácie a hydraulického vyregulovania 

vykurovacieho systému,
- rekonštrukcia vykurovacích rozvodov , výmena plynového kotla, montáž tepelného čerpadla
- inštalácia smart prvkov regulácie (meranie množstva tepla pre určenú zónu) ,
- inteligentný zber dát o vonkajšom prostredí (meteo dáta), vnútornom prostredí zber dát o 

spotrebe energií (energetický manažment budovy).

Miesto stavby: ZSS Dotyk Medzilaborce , Ševčenkova 681 , 068 01 Medzilaborce
Investor: PSK, odbor správy majetku,  (Energ. agent. Smart Regiónu PSK)
Finančné zdroje:
– oprávnené výdavky projektu: 110 000,- €
– neoprávnené výdavky projektu : 20 000,- €

        Spolu : 130 000,- €

D)   Hlavné aktivity projektu: 

Projekt pre inštaláciu plynového tepelného čerpadla, termostatizácie a hydraulického 
vyregulovania vykurovacieho systému bude potrebné spracovať v nasledujúcich častiach :

Ústredné vykurovanie
Plynofikácia
Elektroinštalácia
M a R
Stavebná časť
Požiarna ochrana
Hluková štúdia

E)  Podporné aktivity projektu: 

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

F)  Dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov


