
                                 

 

 
Obec Chminianska Nová Ves 
Zmluvu o poskytnutí nenávratného 
osvetlenia s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Hlavné informácie o projekte: 

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci 

Chminianska Nová Ves

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os: 2 Energetika

Opatrenie: 2.2 
obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Cieľ projektu: Zlepšenie technického 
Nová Ves a dosiahnutie úspory energie a vyššej bezpečnosti v ob

Špecifický cieľ projektu:  ŠC 1 
moderného verejného osvetlenia vzhľadom na zvýšené
na bezpečnosť a
ŠC 2 
ich ef

Prijímateľ: Obec Chminianska Nová Ves

Miesto realizácie projektu: Obec Chminianska Nová Ves

Doba realizácie projektu: 06/2015 

Výška poskytnutého 
finančného príspevku: 

93

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva

 

                                                            

 podpísala v novembri 2015 s Ministerstvom hospodárstva SR 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu verejného 

Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci 

Chminianska Nová Ves 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

2 Energetika 

2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a 
obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v obci Chminianska 
Nová Ves a dosiahnutie úspory energie a vyššej bezpečnosti v ob

ŠC 1 - Zabezpečenie jednotného, energeticky úsporného a technicky 
moderného verejného osvetlenia vzhľadom na zvýšené
na bezpečnosť a premávku 
ŠC 2 - Výmena nevyhovujúcich rozvádzačov verejného osvetlenia a 
ich efektívne riadená diaľková správa 

Obec Chminianska Nová Ves 

Obec Chminianska Nová Ves, Chminianska Nová Ves

06/2015 – 03/2016 

93 129,15 EUR 

Ministerstvo hospodárstva SR,  http://www.mhsr.sk/

Ministerstvom hospodárstva SR 
rekonštrukciu verejného 

Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci 

Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a 
obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 

stavu verejného osvetlenia v obci Chminianska 
Nová Ves a dosiahnutie úspory energie a vyššej bezpečnosti v obci 

Zabezpečenie jednotného, energeticky úsporného a technicky 
moderného verejného osvetlenia vzhľadom na zvýšené požiadavky 

Výmena nevyhovujúcich rozvádzačov verejného osvetlenia a 

Chminianska Nová Ves 32 

SR,  http://www.mhsr.sk/ 


