
                                                                                                                                                                  

                                                                                                        

                         

Projekt je spolufinancovaný Environmentálnym fondom formou 

dotácie – oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane zatepľovania 

Obec Závadka so sídlom Závadka 36 realizuje projekt: 

Závadka – Rekonštrukcia Obecného úradu a Materskej školy – 

Zvyšovanie energetickej náročnosti                   verejnej budovy 

vrátane zatepľovania 

 

Cieľom projektu je zníženie energetickej a finančnej náročnosti, zlepšenie 

energetickej hospodárnosti podľa požiadaviek a v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, predĺženie životnosti a zvýšenie funkčnosti 

využívania budovy Obecného úradu a Materskej školy. Rekonštrukcia budovy 

bude pozostávať z výmeny vonkajších otvorových  výplní – okien, dverí 

a presklených stien vrátane vysprávok  po výmene otvorových výplní, výmena 

strechy vrátane krovu, krytiny a zateplenia strechy minerálnou vlnou.  

Počas  rekonštrukcie bule realizovaná na časti strechy prístavba miestnosti, ktorá 

bude slúžiť ako registratúrne stredisko. Náklady na túto prístavbu budú hradené 

z finančných prostriedkov obce. 

 Miesto realizácie:  Obec Závadka 

 

Výška poskytnutej dotácie:  61 224 €                                

Termín realizácie: 05/2020 – 12/2020 

Spolufinancovanie obce:        3 222,32 €                            

Prístavba registratúrneho strediska financované z 

prostriedkov obce: 13 773,76 €    

 

                              



                                  

 

Propagácia projektu „Závadka – Rekonštrukcia Obecného úradu a Materskej školy – 

Zvyšovanie energetickej náročnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania“ 

 
 

     Prostredníctvom získaných finančných prostriedkov v rámci Žiadosti o poskytnutie podpory formou 

dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 vo výške 64 446,32 €, na ktorých sa obec podieľala 5% 

spoluúčasťou, Obec Závadka zrealizovala projekt „Závadka – Rekonštrukcia Obecného úradu 

a Materskej školy – Zvyšovanie energetickej náročnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania“. 

Realizácia projektu prebiehala v katastrálnom území obce Závadka, okres Michalovce, Košický 

samosprávny kraj ktorá spočívala v úprave plochy v centre obce v súlade s položkovitým rozpočtom                   

na projekt, ktorý tvorí prílohu Zmluvy č. 146388 08U02. 

     Obec Závadka takto pristúpila k zníženie energetickej a finančnej náročnosti, zlepšenie energetickej 

hospodárnosti podľa požiadaviek a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, predĺženie 

životnosti a zvýšenie funkčnosti využívania budovy Obecného úradu a Materskej školy. Rekonštrukcia 

budovy bude pozostávať z výmeny vonkajších otvorových  výplní – okien, dverí a presklených stien 

vrátane vysprávok  po výmene otvorových výplní, výmena strechy vrátane krovu, krytiny a zateplenia 

strechy minerálnou vlnou.  

     Dotácia a finančné prostriedky z vlastných zdrojov obce boli použité na rekonštrukciu budovy 

Obecného úradu a Materskej školy, súpisné číslo 36, parcelné číslo 76, zapísanej na liste vlastníctva č. 516. 

Rekonštrukcia pozostávala hlavne z výmeny okien, dverí a presklených  stien. Výmena bola urobená 

vrátane vysprávok omietky. Ďalším krokom rekonštrukcie bola výmena strechy, Rovná strecha bola 

nahradená sedlovou. Boli vymenené krovy aj krytina a strecha bola zateplená minerálnou vlnou. Uvedené 

činnosti boli zrealizované v súlade s rozpočtom projektu a v zmysle projektovej dokumentácie. 

     Počas  rekonštrukcie bola na časti strechy zrealizovaná prístavba  miestnosti, ktorá bude slúžiť ako 

registratúrne stredisko. Náklady na túto prístavbu vo výške 13 773,76 € boli hradené z finančných 

prostriedkov obce. 

 

Budova Obecného úradu a Materskej školy pred rekonštrukciou. 

   

Budova  
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Budova Obecného úradu a Materskej školy počas rekonštrukcie. 

   

    

 

Budova Obecného úradu a Materskej školy po rekonštrukcii. 

 


