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Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v meste Nová Baňa. Realizáciou projektu sa 
výrazne znížila energetická náročnosť prevádzky verejného osvetlenia, čím projekt prispel k úspore energie vo výške 938,36 GJ/rok pri 
počte 705 ks svietidiel. Taktiež projekt prispel k úspore finančných zdrojov v súčasnosti potrebných na prevádzku.    
 
Modernizáciou verejného osvetlenia sa dosiahlo: 

• zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia s pozitívnym dopadom na životné prostredie, 
• zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy a prehľadná evidencia prevádzky svetelných bodov, 
• zníženie nákladov na údržbu, modernizáciu a unifikáciu svetelných telies a zníženie prevádzkových nákladov. 
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Modernizácia  verejného osvetlenia 
v meste Nová Baňa 

 
 

Cieľ projektu  Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti 
verejného osvetlenia v meste Nová Baňa 

Termín realizácie projektu júl 2015 – júl 2016 

Výška poskytnutého NFP 656 397,25 EUR          
Spolufinancovanie mesta 136 396,77 EUR     
Realizáciou projektu sa výrazne znížila energetická náročnosť prevádzky verejného osvetlenia, čím projekt 
prispel k úspore energie vo výške 938,36 GJ/rok pri počte 705 ks svietidiel. Taktiež projekt prispel k úspore 
finančných zdrojov v súčasnosti potrebných na prevádzku. 
Modernizáciou verejného osvetlenia sa zabezpečilo: 

• inštalácia moderných LED so špecifikáciou, 
• zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia a zlepšenie dopadov na životné prostredie, 
• zníženie nákladov na údržbu, modernizáciu a unifikáciu svetelných telies, 
• zvýšenie estetického vzhľadu mesta, 
• vytvorenie plánovanej kontroly a údržby verejného osvetlenia a zabezpečenie prehľadnej evidencie 

prevádzky každého svetelného bodu, dosiahnutie úspor elektrickej energie pri prevádzke osvetľovacej 
sústavy pri zlepšení kvality a kvantity svetelných bodov a zároveň dosiahnutie zvýšenia svetelno-
technických vlastností osvetľovacej sústavy.  

Investícia do Vašej budúcnosti 
Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie v rámci  

Operačného programu  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
www.economy.gov.sk                               


