
 

 

310041G728  – STAVEBNÁ ÚPRAVA OBECNÉHO ÚRADU BAJEROVCE 

 

Prijímateľ:    Obec Bajerovce 

Začiatok realizácie projektu: 02/2015 

Koniec realizácie projektu:  08/2019 

Kód projektu:    310041G728  

Výška finančného príspevku:  150 366,15 EUR 

 

Cieľom projektu sú stavebné úpravy obecného úradu za účelom zníženia energetickej náročnosti 

budovy. Predložená žiadosť sa bude realizovať v obci Bajerovce, ktorá sa nachádza v Prešovskom 

samosprávnom kraji, v okrese Sabinov. Budova obecného úradu sa nachádza v centre obce. Obec 

každoročne platí množstvo peňazí na prevádzku budovy , keďže má budova obecného úradu vysokú 

energetickú náročnosť. Projekt pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa, výmeny strechy a 

strešnej krytiny, výmeny elektro rozvodov a svietidiel, výstavby kotolne a vykurovacích telies, výmeny 

otvorových konštrukcií a stavebných prác vyplývajúcich z navrhovaných zmien v súlade s 

vypracovanou projektovou dokumentáciou. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu konečnej spotreby 

energie o 34122,53 kWh/rok, k zníženiu potreby energie o 35 667,24 kWh/rok, k zníženiu množstva 

produkovaných emisií CO2 o 2,53 t ekviv. ako aj k úspore nákladov o 6 521,67€.  

Projekt je v súlade s Prioritnou osou: 4. Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo v všetkých 

sektoroch, Investičnou prioritou: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia 

energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane 

verejných budov a v sektore bývania, Špecifických cieľom: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri 

prevádzke verejných budov. Po realizácii projektu bude budova slúžiť zamestnancom obecného 

úradu, ktorým sa zlepšia pracovné a hygienické podmienky. V rámci projektu aj po jeho skončení sú 

navrhované aj iné dodatočné opatrenia, najmä organizačného a osvetového charakteru. 

Aktivity obce Bajerovce na miestnej a regionálnej úrovni zamerané na skvalitnenie života má vždy 

pozitívny vplyv na ekonomicky rozvoj obce, regiónu a komunity obyvateľov, ktorí v nej žijú. Projekt 

napomáha zlepšeniu podmienok pre život v obci Bajerovce. Rekonštrukciou budovy obecného úradu 

sa zlepšia pracovné podmienky pre pracovníkov obecného úradu, ako aj pracovníkov v sociálnej 

miestnosti poskytujúcich služby pre marginalizované skupiny obyvateľstva.  

Dopad: Stavebnými úpravami na obecnom úrade:  

• Znížime ekonomickú náročnosť budovy obecného úradu – zníženie nákladov na spotrebu energie,  

• Zlepšíme pracovné podmienky pracovníkov obecného úradu,  



• Vytvoríme podmienky pre kvalitné poskytovanie obecných služieb – v spoločenskej miestnosti, 

volebnej, sociálnej,  

• Znížime množstvo CO2 – a tým prispejeme k ochrane životného prostredia,  

• Zatraktívnime budovu obecného úradu a pozdvihneme imidž obce, vzhľadom k tomu, že obecný 

úrad sa nachádza v centrálnej zóne obce. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom EFRR – Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja 


