
MS25120220647, odoslaná dňa: 13.11.2019 12:53:27 Strana 1 z 6

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

 Opatrenie

Monitorované obdobie

Poradové číslo následnej
monitorovacej správy

Názov lokálnej stratégie
komplexného prístupu 

Schéma štátnej pomoci / schéma
de minimis 

Kód výzvy

Prioritná os

Operačný program

Prijímateľ

Kód rozhodnutia EK

Kód ITMS

Názov projektu Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Dolné Plachtince

25120220647

Obec Dolné Plachtince

2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os 2 - Energetika

KaHR-22VS-1501

3

11/2018 - 10/2019

2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

 Názov operačného programu: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
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NUTS 2 Stredné Slovensko
 Okres
Okres Veľký Krtíš Dolné Plachtince 95

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít áno nieX X

 Obec

 Vyšší územný celok (NUTS III) Región (NUTS II)
Banskobystrický kraj

 Ulica  Číslo

  1. Miesto realizácie projektu

 Informačná spoločnosť

 2. Príspevok k horizontálnym prioritám

áno nie

 Udržateľný rozvoj áno nie

 Marginalizované rómske komunity áno nie

 Rovnosť príležitostí áno nie

X

X

X

X

X

X

X

X

 Skutočný stav (MM/RRRR)
07/2015
06/2016

 Plánovaný stav (v EUR)

   154 738,96

 Skutočný stav (v EUR)

   154 738,96

 Ukončenie realizácie aktivít projektu
 Celkové oprávnené výdavky projektu

07/2015
06/2016

 Stav realizácie
 projektu (v %)

    100,00

 Začiatok realizácie aktivít projektu

 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

 Plánovaný stav (MM/RRRR) Časový rámec realizácie projektu
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Typ
Plánovaný
stav

Merná
jednotka

Názov merateľného ukazovateľa výsledku
Skutočný
stav

Stav dosiahnutý
bezprostredne po
ukončení realizácie
aktivít projektu

Počet jednotiek
 Východiskový
 stav

počet     155     155Počet vymenených svietidiel Výsledok     155    0
Úspora energie Dopad GJ/rok     217,16     217,16    0

 4. Merateľné ukazovatele projektu

 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná
 jednotka

 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav
 Horizontálna priorita informačná spoločnosť

 5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

 Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu

Počet vymenených svietidiel
Úspora energie

počet
GJ/rok

    0
    0

    155
    217,16

    155
    217,16

Výsledok
Dopad

    155

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná

 jednotka
 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu

 Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná

 jednotka
 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu

 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí
 Typ  Názov merateľného ukazovateľa  Merná

 jednotka
 Východiskový
 stav

 Plánovaný stav  Skutočný stav Stav dosiahnutý
 bezprostredne po
 ukončení realizácie
 aktivít projektu
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 6. Udržateľnosť projektu
Výstupom podporeného projektu je moderná sústava verejného osvetlenia v obci Dolné Plachtince, ktorej udržateľnosť
spočíva vo financovaní prevádzkových nákladov z vlastných zdrojov obce, rozpočtovaných príslušnou alokáciou v
rozpočte obce. Obec je takto schopná projekt udržať v prevádzkyschopnom stave počas celej doby životnosti svietidiel a
ostatných komponentov sústavy verejného osvetlenia.

 Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa?

 Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku
 nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?

áno nieX X

áno nieX X

 7. Dopady projektu
V sledovanom monitorovacom období došlo k úspore elektriny vo výške 217,16 GJ prevádzkou svietidiel v počte 155, čo
predstavuje zníženie emisií skleníkových plynov CO2 o 15,20t.

Realizáciou projektu došlo k:
- zníženiu energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia
- zvýšeniu kvality osvetlenia (rovnomernosť osvetlenia, intenzita osvetlenia, farebné podanie)
- zvýšeniu bezpečnosti zdravia a majetku občanov - zníženiu kriminality
- zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
- zvýšeniu atraktívnosti verejného priestoru.

Realizácia projektu naplnila technické ciele:
- splnenie predpísaných technických noriem STN EN na osvetlenie komunikácií
- zníženie poruchovosti
- nezávislosť napájacích vedení
- flexibilita svetelných podmienok prostredníctvom riadiaceho systému
- unifikácia a modernizácia svietidiel a výložníkov.

 9. Príspevok projektu k zamestnanosti
 Počet vytvorených pracovných miest
 Počet udržaných pracovných miest

 Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)
 Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)

 8. Príjmy projektu

 10. Doplňujúce informácie

Obec dala vyhotoviť a umiestnila pri vstupe do budovy obecného úradu pamätnú dosku - trvalú vysvetľujúcu tabuľu
vyhotovenú z plastu o rozmere 30x20 cm, na viditeľné, verejne prítupné  miesto do vitríny úradnej tabule.
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P.č.  Názov prílohy

 11. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1

2
3

Zhodnotenie dosahovania merateľných ukazovateľov projektu v tlačenej podobe a v elektronickej podobe na
CD.
Printscreen z webovej stránky www.dolneplachtince.sk .
Fotodokumentácia pamätnej dosky.
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 12. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že všetky
mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

Podpis štatutárneho orgánu: .......................................................................................................................................

Miesto podpisu: ............................................................... Dátum podpisu: ................................................................

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: ............................................................... Dátum podpisu: ................................................................

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: ............................................................................

Email:   ................................................................

Telefón: ................................................................

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................


