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Základné údaje o projekte:
Názov projektu:
Stavebné úpravy, zateplenie a modernizácia tepelného hospodárstva
areálu III. ZŠ
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Prioritná os:
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1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód výzvy:
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22110120321
Konečný prijímateľ: Mesto Detva
Časový rámec realizácie projektu: 04/2008 – 03/2011
Druh projektu:
dopytovo orientovaný projekt
Programové obdobie: 2007 – 2013
Spolufinancovanie fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ projektu:
Základným cieľom projektu je vybudovanie funkčnej, efektívnej a kvalitnej školy.
Systém vzdelávania, ktorý škola chce v budúcnosti realizovať vystihuje potreby obyvateľov
a taktiež požiadavky kladené na vzdelanostnú úroveň žiakov.
Špecifický cieľ projektu:
Optimalizovať sieť škôl a školských zariadení v súlade s potrebami obyvateľov mesta,
zlepšiť technický stav budov a materiálno-technického vybavenia škôl a školských zariadení,
skvalitniť úroveň riadenia škôl a školských zariadení, zvýšiť úroveň výchovy a vyučovania,
zlepšiť spoluprácu medzi školami, rodinnou a občianskou verejnosťou.
Oprávnené aktivity:
SO 01 – rekonštrukcia výučbového pavilónu A
SO 02 – rekonštrukcia výučbového pavilónu B
SO 03 – rekonštrukcia telocvične
SO 04 – rekonštrukcia dielní
SO 05 – rekonštrukcia jedálne s kuchyňou
SO 06 – rekonštrukcia oplotenia
Stavebný projekt na Stavebné úpravy, zateplenie a modernizáciu tepelného
hospodárstva areálu III. ZŠ bol ďalším projektom zameraný na rekonštrukciu školského
zariadenia vo vlastníctve Mesta Detva. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná
v 04/2008 na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Agentúru na podporu
regionálneho rozvoja v rámci vyhlásenej výzva z Operačného programu regionálny operačný
program, Prioritná os 1. Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania.

Aj tento projekt bol ministerstvom schválený a stavebné práce, ktoré realizovala
firma PUR-STAV KB, s.r.o. boli začaté 2.10.2009.
V rámci projektu boli zateplené výučbové pavilóny, telocvičňa, dielne a budova
jedálne, vrátane výmeny okien, dverí a zateplenia striech. Bola zrealizovaná výmena merania
a regulácie vo všetkých objektoch a kompletne bolo zrekonštruované oplotenie školského
areálu.
Zrekonštruované objekty boli odovzdané do užívania v 02/2010.
Mesto Detva získalo na projekt finančnú podporu z Regionálneho operačného
programu Infraštruktúra vzdelávania. Celkové náklady projektu boli 933 271 €. Projekt
vo výške 772 194 € z oprávnených nákladov financovala Európska únia z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, 90 846 € bolo financované zo štátneho rozpočtu a náklady vo výške
70 230 € spolufinancovalo mesto Detva, ktoré bolo žiadateľom a poberateľom finančnej
pomoci.
Zrealizovaním tohto projektu sa zlepšili podmienky na vzdelávanie v ďalšej
základnej škole a zároveň sa znížili náklady na prevádzku a údržbu školy.
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TENTO PROJEKT BOL REALIZOVANÝ VĎAKA SPOLUFINANCOVANIU
ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE
A TO EURÓPSKYM FONDOM REGIONÁLNEHO ROZVOJA
V RÁMCI REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU.

Investícia do Vašej budúcnosti
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Aktualizované, 18.5.2011
Spracovala: Golianová, MsÚ – oddelenie rozvoja

