
 

 

 

 
 

  

                    
       

 

Spoločnosti Schϋle Slovakia, s.r.o. bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok k projektu „Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok 

spoločnosťou Schϋle Slovakia, s.r.o.“ v rámci Operačného programu Životné prostredie, 

Prioritná os 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, opatrenie 

3.1 Ochrana ovzdušia. Začiatok realizácie projektu je od 01/2014 s predpokladaným termínom 

ukončenia 09/2015. Hlavným cieľom projektu je zníženie emisií znečisťujúcich látok v ovzduší 

z procesu výroby spoločnosti Schϋle Slovakia, s.r.o..   

Projekt zahŕňa dva špecifické ciele: 

Špecifický cieľ projektu 1 - inštalovanie a modernizácia odlučovacích technológií vo výrobnom 

procese spoločnosti Schϋle Slovakia, s.r.o..  

Špecifický cieľ projektu 2 – dosiahnutie nižších hodnôt emisií z procesu výroby spoločnosti Schϋle 

Slovakia s.r.o. než sú požadované platnými právnymi predpismi. 

Ciele projektu dosiahne spoločnosť prostredníctvom nákupu 10 kusov odlučovacích zariadení 

a ich následnou inštaláciou do výrobného procesu.  

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou 

Schüle Slovakia, s.r.o. ako kupujúcim a spoločnosťou KMA Umwelttechnik GmbH ako 

predávajúcim, bola podpísaná a zverejnená na webovej stránke spoločnosti Schüle Slovakia, s.r.o. 

Predmetom zmluvy je dodanie a inštalovanie strojov, konkrétne: 

- FRECH DAK 580-62 (3 ks), 

- FRECH DAK 720-71 (1ks),  

- FRECH DAK 880-88 (4ks), 

- FRECH DAK 1250-112 (2 ks). 

Uvedeným projektom chce spoločnosť Schüle Slovakia znižovať koncentrácie znečisťujúcich 

látok v mestskom prostredí tak, aby sa zabezpečila zlepšenie kvality ovzdušia pre veľkú časť 

obyvateľstva mesta Poprad a jeho okolia v blízkosti TANAP-u. Účelom navrhovaného projektu je 

prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia a znižovaniu emisií znečisťujúcich látok v ovzduší ako aj k 

napĺňaniu požiadaviek Tematickej stratégie na ochranu ovzdušia a medzinárodných záväzkov v 

oblasti znižovania emisií. 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 601 820,00 EUR. 

 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 210 637,00 EUR. 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE 
Európsky fond regionálneho rozvoja 

Investícia do Vašej budúcnosti 
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