Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mojmírovce
Investícia do vašej budúcnosti
V roku 2015 sa začala v obci Mojmírovce rozsiahla rekonštrukcia verejného osvetlenia
prostredníctvom projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mojmírovce“.
Dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stav existujúcich svietidiel ako aj rozvádzačov
(priemerný vek svietidiel sa odhaduje na viac ako 15 rokov). Existujúce zdroje (sodíkové
výbojky, žiarivky), nevyhovujúce požiadavkám na úsporné a enviromentálne prijateľné
zdroje, nahradia najlepšie dostupné technológie na báze LED a vzhľadom na havarijný stav
budú vymenené aj rozvádzače verejného osvetlenia. Bude vymenených 241
svietidiel s doplnením o nové svetelné miesta na betónových stožiaroch v počte 296 ks.
Riadiaca jednotka RVO zabezpečí, že osvetlenie bude efektívne využité počas celého roka.
Týmito opatreniami budú vyriešené všetky súčasné problémy obce súvisiace s verejným
osvetlením – vysoká energetická náročnosť, nedostatočná intenzita osvetlenia verejných
priestranstiev, vysoká poruchovosť a nespoľahlivosť, nižšia bezpečnosť na verejných
priestranstvách. Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie
spoľahlivosti a kvality verejného osvetlenia v obci, zlepšenie technického stavu verejného
osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie. Projekt je finančne
podporený zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 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, kód výzvy KaHR-22VS-1501, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva
SR ako Riadiaci orgán pre OP KaHR
- www.mhsr.sk, odkaz na OP KaHR:
http://www.mhsr.sk/kahr-22vs-1501, na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku medzi poskytovateľom Ministerstvom hospodárstva SR
a prijímateľom Obcou Mojmírovce so sídlom Námestie sv. Ladislava 931/7 Mojmírovce.
Začiatok aktivít projektu je plánovaný od júna 2015 a ukončenie projektu - december 2015.
Zhotoviteľom diela je na základe zmluvy o dielo spoločnosť ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Rampová 5, Košice. Celkové náklady projektu sú vyčíslené v čiastke 654 314,22 €, z toho
celkové oprávnené výdavky 543 065,75 €.. Na základe zmluvy s MH SR je financovanie
projektu zabezpečené vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov t.j. max vo výške
515 912,46 €, zostávajúca časť výdavkov bude financovaná z rozpočtu obce a návratných
úverových prostriedkov.
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