REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA DETVA – ULICA
M. R. ŠTEFÁNIKA
Základné údaje o projekte:
Názov projektu:
Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta DETVA – ulica M. R.
ŠTEFÁNIKA
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os:
2 Energetika
Opatrenie:
2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Kód výzvy:
KaHR-22VS-0801
Kód ITMS:
25120220098
Konečný prijímateľ: Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, Detva
Programové obdobie:
2007 – 2013
Časový rámec realizácie projektu:
05/2011 - 03/2012
Druh projektu:
dopytovo orientovaný projekt
Spolufinancovanie fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Výška poskytnutého príspevku: 203 479,44 EUR
Spolufinancovanie mestom:
10 709,42 EUR
Cieľ projektu:
Zlepšenie kvality a efektívnosti poskytovania verejného osvetlenia v meste Detva.
Špecifické ciele projektu:
- Zníženie spotreby elektrickej energie sústavy verejného osvetlenia.
- Zvýšenie kvality poskytovaného verejného osvetlenia.
- Zvýšenie spoľahlivosti sústavy verejného osvetlenia.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2009 vyhlásilo výzvu v rámci
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2 Energetika, Opatrenie
2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva
v oblasti energetiky.
Mesto Detva predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy
s cieľom zrekonštruovať časť verejného osvetlenia a to hlavný cestný prieťah mesta - ulicu
M. R. Štefánika.
Dňa 6.5.2010 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uzavrelo s Mestom Detva
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Tým bol pridelený Mestu Detva
z Európskej únie príspevok vo výške 85% a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 10%
z oprávnených nákladov projektu. Mesto Detva sa podieľalo na projekte spolufinancovaním vo výške
5% z oprávených nákladov projektu a zabezpečením ostatných podporných aktivít, ktoré neboli
hradené z projektu, t.j. zabezpečením predprojektovej a projektovej prípravy, inžinierskej činnosti,
stavebného dozoru a koordinácie projektu. Tieto práce zabezpečovali pracovníci Mestského úradu
v Detve.
Vďaka finančnej podpore zo štrukturálnych fondov Európskej únie sme mohli zrekonštruovať
existujúce verejné osvetlenie od ulice M. R. Štefánika až po Námestie SNP v Detve pozostávajúcej
z výmeny 52 svetelných bodov a osadenia 4-roch nových svetelných bodov. Súčasťou rekonštrukcie

bola inštalácia progresívneho systému diaľkového riadenia, diagnostiky a monitorovania sústavy
verejného osvetlenia.
Technické riešenie stavby:
- pokládky kábla
- výkopy a betonáž základov pre stĺpy verejného osvetlenia
- montáž stĺpov
- montáž svietidiel
- montáž diaľkového riadenia, diagnostiky a monitorovania sústavy
Dňa 17.5.2011 prebehlo odovzdanie staveniska a týmto dňom nastúpil zhotoviteľ stavby,
O.S.V.O. comp a.s., Prešov, na realizáciu hlavnej aktivity projektu, t.j. stavených prác. Zhotoviteľ
stavby ukončil práce v 10/2011. Preberacie konanie bolo ukončené v 12/2011 a stavba bola
skolaudovaná v 02/2012.
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Investícia do Vašej budúcnosti
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Spracovala: Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja

