Pre podnik IPATEX, s.r.o. bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia, kód výzvy OPKZP‐PO4‐SC421‐2017‐30 30. VÝZVA NA PREDKLADANIE
ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie
energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Názov projektu:
„Budova č. 1814 ‐ Stavebné úpravy a zvýšenie
energetickej hospodárnosti budovy“
Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je zateplenie obvodového plášťa budovy firmy IPATEX s.r.o. Priestor
objektu sa využíva na výrobu zameranú na výrobu ostatných textilov okrem odevov.
Firma sa zaoberá reklamnou a propagačnou činnosťou, výrobou reklamnej výšivky,
konečnou úpravou textilu, predajom vlastných výrobkov taktiež zabezpečuje výrobu
všetkých druhov tlačených produktov, ktoré sú využiteľné v oblasti vizuálnej
komunikácie.
Na obvodovom plášti objektu sa vyskytujú nedostatky, ktoré sa prejavujú
nedostatočnými tepelnotechnickými vlastnosťami deliacich stien medzi vykurovaným a
nevykurovaným priestorom. V čase výstavby domu tepelnotechnické vlastnosti
konštrukcií domu vyhovovali vtedy platným normám. V súčasnosti je v platnosti norma
STN 73 0540-2 a konštrukcie susediace s nevykurovanými priestormi a vonkajším
prostredím, nevyhovujú podmienkam, ktoré sú požadované touto normou. Obvodové
steny budovy, namáhané klimatickými vplyvmi, majú povrchové praskliny a trhliny.
Výplne otvorov sú pôvodné oceľové. Sokel je z keramického obkladu. Uvedené
nedostatky negatívne ovplyvňujú statické a tepelnoizalačné vlastnosti obvodového
plášťa objektu, čím spôsobujú zvýšenie energetických strát s následkom vyšších
nákladov na prevádzku objektu z pohľadu vykurovania, skracujú životnosť dotknutých
častí objektu a vytvárajú predpoklad na možný výskyt plesní vplyvom nežiadúcich
tepelných mostov. Po realizácii projektu budú tieto nedostatky odstránené zateplením
obvodových konštrukcií objektu, zateplením stropu, zateplením podlahy a výmenou
výplní otvorov v obvodových stenách (okien a vstupných dverí).
Realizácia projektu je v rámci Špecifického cieľa 4.2.1 Zníženie energetickej
náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch sú oprávnené nasledovné
aktivity:
A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP.
B. Implementácia opatrení z energetických auditov.

Schválená výška NFP:
114 761,86 EUR

sídlo RO: www.op‐kzp.sk;
sídlo SO: www.siea.sk

