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Cieľ projektu - Obnoviť verejné osvetlenie v obci Turčianske Jaseno v zmysle princípov trvalo
udrţateľného rozvoja pri dosiahnutí úspor
Špecifický cieľ projektu - 1 Zabezpečiť modernizáciu a unifikáciu sústavy verejného osvetlenia
Špecifický cieľ projektu - 2 Zabezpečiť optimalizáciu energetickej náročnosti sústavy verejného
osvetlenia v obci
Špecifický cieľ projektu - 3 Zníţiť náklady na prevádzku a údrţbu sústavy verejného osvetlenia
v obci
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk
Internetová stránka operačného programu: http://www.economy.gov.sk/operacny-programkonkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s

Významnou investíciou, ktorá sa realizovala v obci Turčianske Jaseno v období 5/2015 aţ 5/2016
na základe úspešnej ţiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v rámci
operačného programu Ministerstva hospodárstva SR „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“,
bola realizácia projektu s názvom „Obnova verejného osvetlenia v obci Turčianske Jaseno“.
Stav verejného osvetlenia v obci pred realizáciou projektu bol nevyhovujúci po technickej aj
bezpečnostnej stránke. Realizáciou projektu došlo k obnove verejného osvetlenia v obci, pričom
zmodernizované osvetlenie v obci spĺňa poţadované normy osvetlenia, prispieva k vyššej
efektivite finančných prostriedkov vyuţívaných na osvetlenie v obci a zlepšeniu bezpečnosti
všetkých účastníkov cestnej premávky. Pri realizácií projektu bolo zohľadnené environmentálne aj
ekonomické hľadisko pri dosiahnutí úspor. Z vlastníckeho vzťahu obce k verejnému osvetleniu,
vyplýva obci povinnosť spravovať jej majetok a zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosti prevádzky
osvetľovacej sústavy obce (Zákon o Obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z.,).

V rámci realizácie projektu boli demontované a nahradené existujúce svietidlá, pričom došlo k ich
doplneniu o 43 ks. Pôvodný počet svietidiel sa zvýšil z 44 ks na 87 ks svietidiel. Nové
inštalované LED svietidlá sú úsporné a majú predĺţenú ţivotnosť s vysokým svetelným tokom min
87 Im/W. Nové svietidlá boli inštalované aj na voľné podperné body jednotlivých ulíc v obci, čím je
dodrţaná poţiadavka svetelnotechnického prepočtu na rovnomernosť svetlenej sústavy.
Existujúce výložníky, ktoré boli v zlom technickom stave boli nahradené novými s povrchovou
úpravou

ţiarovým pozinkovaním, čím je zvýšená ich ţivotnosť a zníţená nákladovosť na ich

povrchovú údrţbu.
Dva rozvádzače RVO boli demontované a nahradené novými inteligentnými.
Nové rozvádzače sú trojfázové s moţnosťou regulácie intenzity osvetlenia. V rozvádzačoch
verejného osvetlenia sú umiestnené merače spotreby elektrickej energie. Uskutočnila sa tieţ
regulácia osvetlenia celej obce, vrátane cesty III. triedy.

