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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 verejného osvetlenia Stará Ľubovňa

25120220534

Mesto Stará Ľubovňa

2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os 2 - Energetika

KaHR-22VS-1501

1

10/2016 - 09/2017

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 Východné Slovensko
 Okres
Okres Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Obchodná 1

 Existencia marginalizovaných rómskych komunít áno nieX X

 Obec

 Vyšší územný celok (NUTS III) Región (NUTS II)
Prešovský 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)
12/2015
02/2016

 Plánovaný stav (v EUR)

   361 802,16

 Skutočný stav (v EUR)

   361 802,16

 Ukončenie realizácie aktivít projektu
 Celkové oprávnené výdavky projektu

12/2015
02/2016

 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     489     489Počet vymenených svietidiel Výsledok     489    0
Úspora energie Dopad GJ/rok     203,89     203,89    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

    489
    203,89

    489
    203,89

Výsledok
Dopad

    489

 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
Výsledky realizovaného projektu boli v celom monitorovacom období zachované. Počet vymenených svietidiel je 489 ks.
Prevádzku a správu verejného osvetlenia, vrátane predmetom riešených svietidiel, je mestská príspevková organizácia
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa.

 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 monitorovanom období 10/2016-09/2017 bola skutočne dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa typu "dopad" -
úspora energie 203,89 GJ/obdobie. Zároveň došlo k úspore CO2 v rozsahu 14,27 t/obdobie. Dosiahnutá úspora je v
súlade s plánovanou.  
Iné dopady a multiplikačné efekty:
- v rámci projektu došlo k výmene 7 rozvádzačov, ktoré sú v riadnej prevádzke, čo prispelo výraznou mierou k
skvalitneniu prevádzky verejného osvetlenia ako aj k výraznému zníženiu vzniku úrazu elektrickým prúdom pri
manipulácii resp. pohybe osôb v blízkosti rozvádzačov verejného osvetlenia 
- v dôsledku inštalácie nových svietidiel s dlhou životnosťou došlo k zníženiu potreby údržby verejného osvetlenia
- v rámci projektu došlo aj k zavedeniu systému efektívneho riadenia verejného osvetlenia, ktoré sa riadne prevádzkuje
a prispieva ku kvalite verejného osvetlenia a k úsporám energie
- súčasťou systému efektívneho riadenia verejného osvetlenia je aj meteorologická stanica, ktorá zabezpečuje
optimalizáciu nastavenia verejného osvetlenia podľa aktuálneho počasia, pričom výsledky meraní slúžia širokej
verejnosti a sú umiestnené na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa
- za dané monitorované obdobie neboli exaktne sledované vplyvy skvalitnenia verejného osvetlenia na bezpečnosť
obyvateľov, ale dá sa konštatovať, že došlo k zvýšeniu pohody a bezpečnosti obyvateľov mesta v lokalitách, ktorých sa
výmena svietidiel dotkla, pretože svietivosť získala novú kvalitu a došlo k umiestneniu nových svietidiel aj tam, kde
doteraz neboli svietidlá funkčné.

    0,00
    0,00
    0,00
    0,00

 9. Príspevok projektu k zamestnanosti
 0
 0

 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

V rámci realizácie projektu boli uzatvorené 2 Zmluvy s externými dodávateľmi:
Zmluva o dielo s COFELY a. s., Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava, IČO: 35966289
Zmluva o dielo s Ing. Radoslav Šalamon, Šrobárova 6566/13, 080 01 Prešov, IČO: 46672885
V monitorovacom období 10/2016-09/2017 bola naďalej zverejnená informácia o projekte na webovom sídle Mesta
Stará Ľubovňa v časti "Projekty" http://www.staralubovna.sk/modernizacia-vo/ a na tomto webovom sídle je priebežne v
stále aktuálnej forme zverejňovaný aj výsledok merania meteorologickej stanice, ktorá je využívaná aj na aktívne
riadenie projektu link: http://www.staralubovna.sk/pocasie/   
V Meste Stará Ľubovňa na Obchodnej ulici bola v monitorovanom období ponechaná informačná tabuľa o projekte a na
informačnom paneli o realizovaných projektoch je umiestnená pamätná tabuľa projektu (viď fotodokumentácia na
priloženom CD).
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P.č.  Názov prílohy

 11. Zoznam príloh k monitorovacej správe

1
2
3

4
5

tabuľka "Zhodnotenie dosahovania merateľných ukazovateľov projektu" za monitorovacie obdobie
prtsc zverejnenia informácie o projekte na webovom sídle
poistná zmluva 080-2046.807 + dodatok č. 10, ktorým bola do poistnej zmluvy pripoistená stavba verejného
osvetlenia
dodklady o úhrade poistného z poistnej zmluvy č. 080-2046.807 a dodatkov za monitorovacie obdobie
CD s fotodokumentáciou
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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:

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

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


