
 

                                        

 

Informácia o realizácii projektu  

„Znižovanie energetickej náročnosti budovy súp. č. 64 v obci Fričovce“ 

 

Názov prijímateľa: Obec Fričovce 

Sídlo prijímateľa: Fričovce 34, 082 37 Fričovce 

Názov projektu: Znižovanie energetickej náročnosti budovy súp. č. 64 v obci Fričovce 

Operačný program: Kvalita životného prostredia 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Investičná priorita 4.3. : Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a 

využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných 

budov a v sektore bývania 

Špecifický cieľ 4.3.1.: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

Miesto realizácie: Fričovce 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 231 898,33EUR 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 220 303,41 EUR, (maximálne 95 % 

z Celkových oprávnených výdavkov) 

Vlastné zdroje prijímateľa: 11 594,92 EUR, (5 % z Celkových oprávnených výdavkov) 

Zameranie projektu: dopytovo - orientovaný 

Stručný opis projektu: Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy súp.č. 64 v obci 

Fričovce“ je zameraný na zníženie energetickej náročnosti viacúčelového objektu občianskej 

vybavenosti v obci Fričovce. Budova slúži predovšetkým na administratívne účely. Je 

využívaná ako polyfunkčný objekt občianskej vybavenosti - nachádzajú sa v ňom požiarna 

zbrojnica aj obecné komunitné centrum. V budove je v podnájme aj malá prevádzka 

kaderníctva, podlahová plocha prevádzky (podlahová plochy využívaná na hospodársku 

činnosť) tvorí menej ako 8 % z celkovej podlahovej plochy budovy. 

Projekt zahŕňa zateplenie obvodových stien, podlahy a strechy budovy, injektáž proti 

vzlínajúcej vlhkosti, výmenu výplní otvorov (okien a dverí), rekonštrukciu elektroinštalácie, 

osvetlenia, vykurovania objektu a vnútorného rozvodu vody. 

Zateplením obvodového plášťa sa okrem zlepšenia technického stavu objektu dosiahne aj 

zvýšenie estetickej úrovne objektu, zníži energetická náročnosť a prevádzkové náklady 

objektu, predĺži jeho životnosť a tento bude vhodne dotvárať životné prostredie v centre obce. 

Z ekonomického hľadiska prispeje daný projekt v prvom rade k znižovaniu celkových 

nákladov na energie. 

Realizáciou rekonštrukcie sa dosiahne 77,9 % úspora energie na vykurovanie, 76 % úspora 

celkovej energie a 85,4 % úspora primárnej energie a objekt sa na základe primárnej energie 

zaradí do kategórie A1.  

 

Tento projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP 

-KŽP) a spolufinancovaný zo zdrojov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR). 

Riadiacim orgánom projektu je Ministerstvo životného prostredia SR. 
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