Zateplenie Základnej školy v Trnavej Hore
Názov projektu:
Zateplenie Základnej školy Trnavá Hora
Program:
02/2011 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
Investor:
Obec Trnavá Hora
Realizátor:
SimKor, s.r.o., Banská Štiavnica
Začiatok realizácie: september 2012
Koniec realizácie: december 2012
Projekt je spolufinancovaný:
- EkoFond, n.f., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava vo výške 51 627,41 €
- Obec Trnavá Hora vo výške 26 209,23 €
Celkové investičné náklady: 77 836,64,- €
V roku 2012 získal zriaďovateľ základnej školy Obec Trnavá Hora na základe podaného
projektu finančné prostriedky z EkoFondu, n.f. na zateplenie a výmenu okien na budove
základnej školy. Rekonštrukciou budovy školy sa odstráni jej zlý stavebno-technický stav a
zníži sa energetická náročnosť na prevádzku zariadenia.
Získané finančné prostriedky boli použité na:
• zateplenie vonkajších obvodových stien budovy,
• zateplenie strechy a stropu nad vykurovaným a nevykurovaným podlažím,
• výmenu okien a vchodových dverí.
Nevyhnutnou podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov bolo vykonanie hydraulického
vyregulovania a termostatizácie budovy, ktoré nebolo súčasťou projektu. Túto časť v plnom
rozsahu hradila obec z vlastných finančných prostriedkov a to vo výške 4 656,74 €.
V roku 2013 je potrebné dotiahnuť začaté dielo do konca a zabezpečiť také práce, ktoré
neboli predmetom projektu, napr. inštalácia žalúzií na oknách, oprava zastrešenia vstupného
schodiska, rekonštrukcia strechy, nakoľko pôvodná strecha zo 60-tych rokov minulého
storočia je v zlom technickom stave, na niektorých miestach už dochádza k zatekaniu,
krytina je celoplošne popraskaná a umožňuje priesak dažďovej vody. Napriek tomu, že obec
opakovane podávala žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu
zamýšľaných projektov, neboli sme úspešní a tieto práce budú plne hradené z rozpočtu
obce.
Výsledkom zrealizovaného projektu bude nielen technicky zhodnotená budova školy, ale aj
jej zvýšená energetická hospodárnosť. Predpokladá sa významná úspora finančných
prostriedkov potrebných na jej prevádzku, ktoré bude možné využiť na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu. Vynaložené finančné prostriedky z EkoFondu,n.f. a z
rozpočtu obce sú skutočnou investíciou do budúcnosti a rozvoja našej obce.
Priebeh a výsledok rekonštrukčných prác si môžte pozrieť v priloženej fotogalérii.
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