
 

 

 
 

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu  

v obci Veľká Čalomija 

  

Základné informácie o projekte: 

Názov projektu: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu 

v obci Veľká Čalomija 

Kód ITMS2014+: 310041I553 

Prijímateľ: Obec Veľká Čalomija, 991 09 Veľká Čalomija 214 

Miesto realizácie 

projektu:  
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Okres Veľký Krtíš 

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Implementačná 

agentúra:   
Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Operačný program: OP Kvalita životného prostredia 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

  

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 

06/2018 – 12/2018 

  

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:  

10.05.2018 

  

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:   

Celková výška oprávnených výdavkov: 264 423,47 EUR 

Maximálna výška NFP (95 %): 251 202,30 EUR 

Výška spolufinancovania (5 %):   13 221,17 EUR 



Stručný popis a cieľ projektu:  

 

Cieľom realizácie projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu 

a kultúrneho domu v obci Veľká Čalomija, a to zateplením obvodových stien, výmenou 

všetkých okien a dverí, zateplením podkrovnej časti strechy a pultovej strechy kuchyne, 

stropu nad suterénom, ako aj rekonštrukciou a zateplením balkóna. 

  

Súčasťou rekonštrukcie bude aj vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu, ktoré bude 

riešené železobetónovou rampou, ďalej vytvorenie bezbariérovej sociálnej miestnosti pre 

občanov s telesným postihnutím. 

Zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy sa dosiahne 

realizáciou týchto aktivít: 

1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu 

2. Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania 

 

 

Hlavná aktivita projektu:  

Projekt stavby rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti obecného úradu a kultúrneho domu. 

Projekt ďalej rieši bezbarierizáciu objektu vybudovaním železobetónovej rampy pred 

hlavným vchodom a osadenie nového nerezového komína DN 160. 

 

Samotné zateplenie spočíva v zateplení podkrovnej časti strechy, hydroizolácii a zateplení 

pultovej strechy kuchyne, zateplení stropu nad suterénom, vo výmene okien a vstupných dverí 

za nové plastové s rámom 5 komorovým, so zasklením izolačným trojsklom, výmene,  

v rekonštrukcii balkóna a  v kompletnej obnove obvodovej steny zateplením a následne 

aplikovaním novej tenkovrstvovej silikátovej omietky. 

 

  

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. 
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