
 

 

• miesto realizácie projektu : Obec Beladice 

•  názov a stručný opis projektu : Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Beladice 

Predmetom projektu bola rekonštrukcia existujúcej sústavy verejného osvetlenia (VO), ktorá 

je tvorená 167 svetelnými bodmi a 4 rozvádzačmi. Väčšina svietidiel presiahla hranicu svojej 

životnosti a počas doby realizácie projektu bola značne technicky a morálne zastaraná, 

niektoré svietidlá sú poškodené a nefunkčné. Z dôvodu korózie reflexných plôch majú svietidlá 

zníženú intenzitu osvetlenia a nespĺňajú požadované svetelno technické parametre a normy. 

Rekonštrukcia je zameraná na zaistenie prevádzkovej bezpečnosti vedenia, na zníženie 

nákladov spojených s prevádzkou VO a zlepšenie osvetlenia komunikácií. Zahŕňa výmenu 

existujúcich svietidiel za nové (167 ks) s lepšími svetelno-technickými a ekonomickými 

vlastnosťami, inštaláciu systému regulácie osvetlenia v čase zníženej frekvencie pohybu 

automobilov a chodcov, výmenu vzdušných vedení, výmenu výložníkov (umiestnenie pod 

vedenie NN), výmenu rozvádzačov a zahustenie sústavy verejného osvetlenia na hlavnom 

ťahu (20 ks). Vďaka týmto  intervenciám sa priamo projektom dosiahne ukazovateľ výsledku 

výmena svietidiel a sprostredkovane sa dosiahne aj dopadový indikátor úspora energie. 

Všetky vlastnosti rekonštruovanej sústavy povedú k znižovaniu energetickej náročnosti a k 

znižovaniu emisií CO2. 

Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast 

Spolufinancovaný z ERDF 

Prioritná os - Prioritná os 2 – Energetika 

Opatrenie - 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a 

poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 

Heslo:„Investícia do Vašej budúcnosti“ 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 



 

 

•  názov a sídlo prijímateľa : Obec Beladice, Gaštanová 167, 951 75 Beladice 

•  informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu :  

 

Názov aktivity Začiatok realizácie 

aktivity 

(MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 

každú aktivitu) 

  

Rekonštrukcia a modernizácia 

verejného osvetlenia  
06/2014 03/2015 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 06/2014 03/2015 

Publicita a informovanosť 06/2014 03/2015 

 

•  logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu : 

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

•  odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,  

http://www.hospodarstvo.gov.sk/ 

výška poskytnutého príspevku:  86 715,38 EUR. 
•  Fotodokumentácia, vizualizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu : 

 

http://www.hospodarstvo.gov.sk/

