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INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO 
PROJEKTU 

 

Názov projektu 
Prístavba novej kotolne na spaľovanie biomasy 
a doplnenie novej energetickej technológie vo firme 
Stolárstvo Babič. 

Kód ITMS 25120120003 

Prijímate ľ  
Názov Ján Babič – STOLÁRSTVO 

Sídlo Športová 92, 059 71  Ľubica 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Prioritná os 2 – Energetika 

Opatrenie 
2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane 
výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych 
technológií v energetike 

 
1. Miesto realizácie projektu 

Okres Obec Ulica Číslo 
Kežmarok Ľubica Športová 92 

 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

04/2009 06/2009 

Výdavky projektu v EUR 
Celkové oprávnené výdavky 199 079,19 EUR 

Z toho 
NFP   99 539,58 EUR 

Vlastné zdroje   99 539,61 EUR 

 
3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

 
Vybudovanie moderného zariadenia zameraného na 
efektívnu výrobu tepelnej energie s využitím obnoviteľného 
energetického zdroja – drevnej biomasy. 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merate ľných 
ukazovate ľov 

 
Prístavba novej kotolne vrátane zásobníka na biomasu bola 
realizovaná v rámci objektu skladu dreva vo výrobnom areáli 
prijímateľa. V kotolni bol nainštalovaný kotol na spaľovanie 
biomasy zn. MAWERA  FU 550 RIA s príslušenstvom ( 
ústredné vykurovanie - strojovňa, nerezový komín, 
odsávanie). Uvedené zariadenie nahradilo dva pôvodné kotly 
s nízkym výkonom a vysokou spotrebou a je využívané na 
vykurovanie sušiarne dreva a ostatných výrobných priestorov 
prijímateľa.   
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Žiadateľ mal zadefinované nasledovné merateľné 
ukazovatele Výsledku : 
 
- Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci 
obnoviteľným zdrojom energie 
    Východiskový stav – 0,165 MW 
    Plánovaný stav      -  0,550 MW 
    Skutočný stav         - 0,550 MW 
- Nárast tržieb 
     Východiskový stav - 388 266,68 EUR 
     Plánovaný stav      - 391 700,00 EUR 
     Skutočný stav -   Plnenie indikátora výsledku „Nárast 
tržieb“  bude vykázané k termínu   30.6.2010, kedy prijímateľ 
pomoci predloží Následnú monitorovaciu správu č.1.   
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FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU 
 
Fotodokumentácia pred za čiatkom realizácie aktivít projektu: 
 
 

 
 
 
Fotodokumentácia po ukon čení realizácie aktivít projektu: 
 

 
 
 
 
 

 


