„ A Marcelházi Óvoda épületének – energiafelhasználásának csökkentése „
A pályázat célja: önkormányzati fenntartású óvodák ingatlan-beruházásainak és
eszközfejlesztésének támogatása
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Marcelová, Petra+spol. s.o. – Bratislava, BALMARKT, s.r.o. – Komárno, Central – plus, s.r.o. – Košťany
nad Turcom
A támogatott cél a községben található óvoda épületének felújítása, korszerűsítése volt.
A Marcelháza Község igazgatása alatt lévő nevelési – oktatási intézmény- az óvoda korszerűtlen
állaga, az elmaradt felújítások hiánya valamint a települési gyermeklétszám az épület felújítását
követelte. A projekt megvalósulásával megtörtént :
-

-

-

A zárónyílásoknál az alumínium keretek helyett műanyag keretekkel ellátott, kettős
üvegezésű nyílászárók cseréje
a tető hőszigetelése – miután az atika falakról el lett távolítva a pléhezés megtörtént a falak
magasságának megemelése és a tetőburkolat kritikus helyeinek javítása. Ezután kerültek
a tetőre az új rétegek: polisztirol két rétegben, védőréteg – textilanyag alap és védőréteg –
összeghegesztett fedőlemez Sikaplan. Az atika falra hőszigetelés és festett horganylemez
került. A lecserélt csatorna és lefolyó csövek szintén festett horganylemezből készültek.
a központi fűtési rendszer rekonstrukciója a fűtőtestek cseréjével történt. Hőforrásként 2db
Viessmann Vitodens 200- W típusú gázfali kondenzációs kazán került felszerelésre a már
meglévő kazánházba- 49 kW teljesítménnyel továbbá a tetőre elhelyezésre került 2db
napkollektor
az új tetőtérbe új acél feljáró létra került rögzítésre
a villámhárító rekonstrukciója
a toalettek cseréje, új elválasztó falak elhelyezése

A 2017. december 20-án aláírt támogatási szerződés alapján elvégzett beruházási – felújítási,
bővítési, eszközbeszerzési – munkafolyamatok megvalósítása 2018. október 31-vel befejeződött.
A pályázat elsődleges célja , hogy növelje az épület hűszigetelő képességét, amivel az önkormányzat
energiát, ill. üzemeltetési költséget takaríthat meg és természetesen az, hogy megszüntesse
a gyermekek egészségére káros külső hatásokat. Átfogó célja a község fejlesztése és a középületek
karbantartása annak érdekében, hogy gyermekek számára továbbra is megmaradjon az
anyanyelvükön és a lakóhelyükön való oktatás lehetősége.

