VYPRACOVANIE ÚČELOVÉHO ENERGETICKÉHO AUDITU VEREJNÝCH BUDOV
V MESTE TRNAVA
kód projektu ITMS2014+ 310041APV3

Základné informácie o projekte:
Názov projektu:

Vypracovanie účelového energetického auditu verejných
budov v meste Trnava

Operačný program:

Kvalita životného prostredia

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch

Investičná priorita:

4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy
území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory
udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a
adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie
zmeny klímy

Špecifický cieľ:

4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení
súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy
území

Kód výzvy v rámci, ktorej bola
predložená žiadosť o NFP:

OPKZ-PO4-SC441-2019-53

Prijímateľ NFP:

Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Poskytovateľ NFP:

Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)

Plánovaný termín realizácie projektu:

august 2021 – december 2022

Výška celkových oprávnených
výdavkov projektu:

210 526,32 eur

Výška poskytnutého nenávratného
finančného príspevku:

200 000 eur

Výška spolufinancovania:

10 526,32 eur

Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je vypracovať účelový energetický audit pre 52 verejných budov vo
vlastníctve mesta Trnava, ktoré predstavujú dôležité objekty občianskej vybavenosti v oblasti
školstva (základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, detské jasle, učebné
pavilóny), v oblasti sociálnych služieb (zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov,
ubytovňa, malometrážne byty pre mladé rodiny a seniorov, nájomné bytové domy), v oblasti kultúry
a športu (mestská športová hala, mestský zimný štadión, športové areály a areály zdravia), ako aj
v oblasti zdravotníctva (zdravotné stredisko a mestská poliklinika).
V predchádzajúcom období samospráva v týchto budovách realizovala viaceré investície do ich
rekonštrukcie a modernizácie, aj s cieľom zefektívnenia spotreby a využívania energie a zníženia
prevádzkových nákladov a v širšom kontexte aj s cieľom zlepšiť kvalitu služieb poskytovanú v tejto
infraštruktúre pre širokú verejnosť mesta a okolitých obcí, ktorá je cieľovou skupinou projektu. Aby
mohla samospráva naďalej pokračovať v realizácii takýchto opatrení, prijímať kvalifikované
rozhodnutia, zabezpečiť k nim kvalitnú projektovú prípravu a následnú realizáciu, potrebuje
disponovať aktuálnym a komplexným dokumentom, ktorý zhodnotí súčasný stav a navrhne
nákladovo efektívne opatrenia, pričom dôraz bude kladený na posúdenie možnosti využiť
mechanizmus "garantovanej energetickej služby (GES).
Zároveň, keďže oblasť energetickej efektívnosti úzko súvisí aj s kvalitou fyzického prostredia a teda aj
poskytovaných služieb v daných budovách, ako aj s ochranou a zlepšovaním životného prostredia v
predmetnom území, vypracovanie účelového energetického auditu umožní samospráve konzistentne
plánovať a zabezpečovať ďalší rozvoj aj v týchto oblastiach, respektíve v širšom kontexte prierezovo v
rámci všetkých kompetencií, ktoré mesto zabezpečuje. Zároveň je potrebné spomenúť aj významný
aspekt úspory finančných prostriedkov na prevádzkovanie predmetných verejných budov, ktorý by
sa mal dosiahnuť postupnou realizáciou opatrení navrhnutých v účelovom energetickom audite.
Dosiahnuté úspory opätovne umožnia samospráve zabezpečovať ďalší rozvoj nielen v oblasti
zvyšovania energetickej efektívnosti v sektore budov, ale v širšom kontexte aj ďalších oblastiach a
funkciách , ktoré mesto pre svojich obyvateľov plní.
Účelový energetický audit bude vypracovaný v súlade s podmienkami výzvy, v rámci ktorej bola
žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) predložená (výzva s kódom OPKZP-PO4-SC441-201953), ako aj v súlade s relevantnou platnou legislatívou najmä v oblasti energetickej efektívnosti a
energetickej hospodárnosti budov.
Účelový energetický audit bude vypracovaný odborne spôsobilou osobou a bude predstavovať
aktuálny a komplexný dokument, na základe ktorého bude mesto ďalej plánovať a realizovať
navrhované opatrenia s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť verejných budov v Trnave, dosiahnuť
významné úspory na prevádzkových nákladoch predmetných budov a v širšom kontexte dosiahnuť aj
pozitívny vplyv na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov mesta.
Informácie o aktuálnej situácii v realizácii projektu budú priebežne publikované na web stránke
mesta Trnava www.trnava.sk , v menu Projekty a granty mesta, v sekcii Projekty v štádiu realizácie.
Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia je možné nájsť na web stránke
www.op-kzp.sk a informácie o Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, ktorá zastupuje
poskytovateľa NFP Ministerstvo životného prostredia SR je možné nájsť na web stránke www.siea.sk .

