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EUROFONDY
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Čísla hovoria
V rámci Opatrenia 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá
a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky boli k uvedenému dátumu
vyhlásené a ukončené 2 výzvy na dopytovo orientované projekty a 1 priame
vyzvanie na predloženie národného
projektu v celkovej alokovanej sume
51 770 599,21 eur. Na základe predmetných výziev a vyzvania bolo prijatých 995
žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „NFP“), z čoho je aktuálne zmluvne viazaných 118 projektov v sume NFP
29 206 779,67 eur, pričom projekty jednej
z dopytovo orientovaných výziev zatiaľ neboli zmluvne viazané.
V regionálnom rozdelení je stav zmluvného viazania nasledovný (s výnimkou národného projektu, ktorý sa regionálne nevykazuje):
Západné Slovensko: 58 projektov v sume
NFP 11 676 771,01 eur
Stredné Slovensko: 22 projektov v sume
NFP 4 430 569,64 eur
Východné Slovensko: 37 projektov v sume
NFP 5 753 242,93 eur
K 31. 7. 2012 je celkové čerpanie
za Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v sume NFP
405 894 789,00 eur, čo predstavuje
44,84 % z celkovej alokácie na operačný
program. Z uvedenej sumy je za Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky vyčerpaných 17 079 013,00 eur, čo
predstavuje 21,2 % z alokácie na predmetné opatrenie.

Kozárovce: kto gazduje, ten ráta

Nová vetva verejného osvetlenia vybudovaná v revitalizovanom centre obce.

V roku 1931, ako v prvej
obci vtedajšieho
Zlatomoraveckého okresu,
sa uskutočnila elektrifikácia
obce Kozárovce. Pouličné
lampy sa rozsvietili večer
8. mája. Odvtedy, až do
modernizácie verejného
osvetlenia realizovanej
v roku 2010, sa uskutočnilo
viacero úprav a technických
zmien.
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Tento projekt je
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V roku 2009 bol spracovaný audit jestvujúceho verejného osvetlenia, ako projekt
modernizácie verejného osvetlenia. Jeho
súčasťou bolo vybudovanie novej vetvy verejného osvetlenia v revitalizovanej časti
centrálnej časti obce. V rámci revitalizácie
sme v obci vybudovali nové chodníky a komunikácie, oddychovú a zhromažďovaciu
zónu, a tento nový priestor bolo potrebné
esteticky, ale najmä ekologicky a efektívne
osvetliť. Pred začiatkom realizácie projektu
bolo v osvetľovacej sústave nainštalovaných 192 svetelných zdrojov, z čoho ortuťových výbojok bolo až 76 %. Prevádzka
celej sústavy bola vysoko energeticky náročná a pre zlý technický stav aj výrazne
neefektívna.
Realizáciou projektu sa dosiahla výmena
celkovo 152 svietidiel. V rámci budovania
novej vetvy verejného osvetlenia v centre
obce bolo nainštalovaných 25 nových svietidiel. Predpokladaná úspora v čase podávania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (12. 2. 2009) bola cca 8 tis. eur
ročne. Za rok 2011 sa reálne na platbách
za elektrickú energiu verejného osvetlenia
ušetrilo oproti roku 2010 až 9 339 eur,
v porovnaní s rokom 2009 – 8 251 eur
a až 10 010 eur v porovnaní s rokom
2008.
Realizácia projektu tak priniesla okrem
moderného a atraktívneho riešenia osvetľovacej sústavy, ktorá má svetelno-technické parametre v súlade s platnou legislatívou aj nezanedbateľné ekonomické úspory. Dnes sa na to pomaly už len spomína.
Nebolo to však také jednoduché. Nebyť možnosti získať nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, kto vie, kedy

by sa všetko stihlo zrealizovať do dnešného
stavu. Pritom obec dobre hospodári, bez
úverov... Ale pekne po poriadku.

Pomohol Operačný program
Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast
„Keď som koncom roka 2006 nastúpil na
miesto starostu v našej obci Kozárovce, prvé som urobil to, čo by asi spravil každý nový starosta na mojom mieste: urobil som si
audit. Vôbec, celý nasledujúci rok bol obdobím poznávania, aj keď som v obci nebol
nijakým nováčikom a čo-to som už vedel.
Platí stále to staré múdre príslovie: Kto gazduje, ten ráta. Stanovili sme si teda priority už s poznaním, že za elektrinu na verejné osvetlenie obce sme dovtedy platili približne 20- tisíc eur ročne, a okrem toho sa
12- až 14- tisíc ročne investovalo do opráv
osvetlenia. Nebolo ďalej o čom uvažovať.
Keď sme však zvážili možnosti a očakávané náklady na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia, zistili sme, že sami náš zámer nedokážeme prefinancovať.
Oslovila nás však poradenská spoločnosť,
v spolupráci s ktorou sme sa rozhodli, že
pripravíme a predložíme žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR,
pretože sme si zistili, že v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast (OP KaHR) jestvuje aj
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, a že spĺňame podmienky o uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok
(NFP),“ spomína na začiatky starosta obce
Ing. Jozef Majer.

Po roku podpísané!
Na projekte pracoval projektant, medzitým
sa vybavovali všetky nevyhnutné úradné
povolenia a iné náležitosti, ktoré si vyžadovala žiadosť o poskytnutie NFP. Začiatkom roka 2009 bolo všetko hotové a žiadosť spolu s projektom už bola v rukách
zodpovedných pracovníkov v Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúre (SIEA).
Obec žiadala nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Po roku sa všetko úspešne zavŕšilo a podpísalo. „Dostali sme
237 770,56 eur (zvyšok do 250- tisíc eur
bola naša spoluúčasť). Mohli sme začať
s uskutočnením projektu,“ hovorí starosta
Majer. Za päť mesiacov bolo dielo hotové.
„Urobili sme naozaj všetko, aby naši obča-

Verejné osvetlenie obce Kozárovce
Náklady na elektrickú energiu za roky 2008 – 2011
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nia dostali kvalitné verejné osvetlenie
(inštalovali sme 152 nových svietidiel), navyše verejné osvetlenie bolo bohatšie
o novovybudovanú vetvu. Pre vedenie obce nie sú zanedbateľné ani výrazné úspory na spotrebe elektrickej energie na verejné osvetlenie v obci,“ dodáva starosta
Majer.

O obci
V Kozárovciach žije vyše 2 000 obyvateľov.
Obec sa rozprestiera v najsevernejšej časti Levického okresu. V južnej časti katastra
rieka Hron, pretínajúca juhozápadný koniec
Štiavnických vrchov, vytvára špecifický geografický útvar – „Slovenskú bránu“. Extravilán obce s rozlohou 2 182 ha je pahorkatinového rázu. K najvýznamnejším udalostiam novodobej histórie takmer
tisícročnej obce možno zaradiť rok 1896,
keď bola otvorená železničná trať Levice –
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Hronská Dúbrava, v roku 1912 nová železničná trať Kozárovce – Zlaté Moravce, dnes,
žiaľ, bez osobnej dopravy.

Kde to svieti, tam to žije
V obci aktívne pôsobí Dychová hudba Kozárenka, detský folklórny súbor Vretienko,
mužská spevácka skupina Matičiar, ženská
spevácka skupina Lipka, folklórne skupiny
dospelých Praslica a Konopa, ľudová hudba Javorinka, divadelný súbor Hron a pastoračné centrum. Zo športov sú aktívni
futbalisti, volejbalisti a dobrovoľní hasiči.
Obec aktívne spolupracuje s VÚC Nitra
a Regionálnym osvetovým strediskom pri
organizácii kultúrnych podujatí krajského
významu na poli neprofesionálneho činoherného divadla a neprofesionálneho umenia vôbec.
Milan Valášek
Snímky: archív J. M.

Ing. Jozef Majer (35)
Vzdelanie:
1991 – 1995: Obchodná akadémia Levice
1995 – 2000: Slovenská poľnohospodárska univerzita/FEM Nitra,
Ekonomika podnikov
Prax:
03/1996 – 03/2002: Okresný úrad OŠMaTK, Levice,
hospodársko-správny pracovník
03/2002 – 06/2002: Pal Inalfa a.s. Vráble, logistik
11/2003 – 02/2004: Eurotel a.s. Bratislava, špecialista telefonického
kontaktu
02/2004 – 12/2006: referent na Obecnom úrade v Kozárovciach
Od 12/2006: starosta obce Kozárovce
Ženatý, syn Viktor, dcérka Terézia.
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