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1.0 POPIS SÚČASNÉHO STAVU 
 

V súčasnosti zásobuje teplom väčšinu domácností v Novej Dubnici Centrálny tepelný zdroj (CTZ), 
ktorý prevádzkuje Termonova a.s. Výroba tepla je zabezpečovaná tromi kotlami na biomasu s 
tepelným príkonom 2x7 MW a 1x2 MW. 

Zemný plyn bol využívaný len pre prípadné doplnenie špičkového výkonu kotlov pri náhlom poklese 
teploty, alebo v prípade odstávky kotlov spaľujúcich biomasu z dôvodu ich čistenia alebo poruchy. V roku 
2008 sa ZP už vôbec nepoužíval. Dohodnutá maximálna spotreba ZP s Distribučným podnikom SPP 
bola v. objeme 20 tis. m3  za rok. Na tieto účely slúžili dva kotly spaľujúce ZP každý o výkone 5,6 MW. 
V súčasnosti má prevádzkovateľ zámer odpojiť úplne zdroj od plynovodu a zemný plyn nepoužívať. 
Celkový inštalovaný výkon CTZ zostane na úrovni 27,2 MW. 

V systéme centrálneho zásobovania teplom (CZT) bolo v roku 2005 pripojených 59 ks domových 
tlakovo závislých odovzdávacích staníc a 2 energobloky, ktoré zásobovali teplom na ÚK a teplou vodou 
jednotlivé objekty zaradené v obytných súboroch. V roku 2006 začala realizácia decentralizácie  
energobloku B2 a v rokoch 2006 a 2007 bolo inštalovaných 29 objektových tlakovo závislých 
odovzdávacích staníc. Objektová odovzdávacia stanica tepla prináša približne 15% úsporu tepla pre 
konečných spotrebiteľov tepla tým, že spotreba tepla potrebného na ohrev TV je meraná v objektovej 
stanici t.z., bez tepla potrebného na dohrev spiatočky TV a ďalšia výhoda je v tom, že poskytuje 
spotrebiteľom tepla možnosť podľa svojich požiadaviek regulovať ohrev a dobu dodávky TV, ako aj : 
dobu vykurovania, teplotu vykurovacej vody a prestávky vo vykurovaní. 
  V priebehu roka 2005 sa uskutočnila zmena parametrov vyrobeného tepla a primárneho rozvodu. 
Vyrobené teplo v kotolni a dodané do primárneho rozvodu má parametre teplovodu t.j. max. teplotu 
vykurovacej vody do 105 °C. Primárny, teraz už teplovodný rozvod tepla, je postupne rekonštruovaný, 
výmenou pôvodného oceľového potrubia za predizolované oceľové potrubie. 
 

1.1 Analýza súčasného stavu zabezpečovania výroby tepla s dopadom na  
životné prostredie 

 
Výroba tepla pre väčšinu obyvateľov v Novej Dubnici je zabezpečovaná z CTZ, ktorý spaľuje 

biomasu, drevoštiepku, čo má priaznivý dopad na životné prostredie. Najväčší prínos pre životné 
prostredie zo spaľovania drevoštiepky je neutrálna produkcia tzv. skleníkového plynu CO2, lebo 
spaľovaním drevoštiepky sa uvoľní len toľko CO2, koľko CO2 pri raste rastlina zo vzduchu spotrebuje. 
Ďalší prínos vyplývajúci zo spaľovania biomasy je v nižších nákladoch za palivo a tým aj nižšia variabilná 
zložku ceny za teplo. 

 Teplo pre IBV (rodinné domy) sa vyrába naďalej v prevažnej miere domovými teplovodnými 
kotolňami spaľujúcimi zemný plyn. Keďže využívanie OZE pre zásobovanie teplom IBV zostáva na 
ľubovôli majiteľov rodinných domov a ich finančných možností, OZE sa využívajú pre zásobovanie 
teplom IBV, len v minimálnej miere. T.z., že v malej miere sa využívajú v IBV slnečné kolektory na ohrev 
TV a drevná hmota na spaľovanie v kotloch vyrábajúcich teplo pre ÚK a TV, ako aj iné OZE (tepelné 
čerpadlá, geotermálne teplo a veterná energia). 

 Teplo vyrobené v CTZ sa v IBV nevyužíva napriek tomu, že by využitie tepla z CTZ prinieslo pre 
majiteľov rodinných domov  výhody : 

– nižšiu cenu za palivovú zložku ceny za teplo (variabilnú zložku ceny). 

– bezstarostne dodávané teplo 
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2.0. CENY PALÍV V SÚČASNOSTI 

 
 Porovnanie cien tepla v palive zo ZP a z drevoštiepky je vypracované za rok 2007 preto, lebo 
v roku 2008 už CZT ZP nespaľoval. 
 Cena 1 GJ tepla  v palive vyrobeného zo ZP : 
 Cena ZP v sadzbe V2 v roku 2007 bez DPH bola 9,98 Sk/m3  (0,33 €/m3, 1,049 Sk/kWh, 0,0348 
€/kWh). 
 Výhrevnosť ZP Qi

r = 0,03424 GJ/m3 (9,5111 kWh/m3 ) 
 Cena 1 GJ tepla v palive vyrobeného zo ZP bez DPH by bola 332,55 Sk/GJ (11,04 €/GJ, 1,1972 
Sk/kWh, 0,0397 €/kWh). 
 
 
 Cena 1 GJ tepla  v palive vyrobeného z drevoštiepky : 
 Cena drevoštiepky v roku 2007 bez DPH bola 1596,64 Sk/t (53 €/t) 
 Výhrevnosť drevoštiepky 11,14 GJ/t (3 094,44 kWh/t) 
 Cena 1 GJ tepla v palive vyrobeného z drevoštiepky bez DPH je 171,99 Sk/GJ (5,71 €/GJ,  0,619 
Sk/kWh, 0,0206 €/kWh). 
 
 
 Z porovnania cien tepla v palive vyrobených zo ZP a z drevoštiepky vyplýva, že cena tepla 
v palive vyrobeného zo ZP je 1,93 krát väčšia, ako z drevoštiepky. 
  V roku 2008 CTZ teplo zo ZP plynu nevyrábal , preto fakturované ceny za odobratý ZP nemohol 
výrobca tepla poskytnúť, z toho dôvodu sa cena tepla v palive vyrobeného z drevoštiepky v roku 2008 
neporovnáva s cenou tepla v palive vyrobeného zo ZP.  
  V súčasnom období je cena tepla v Novej Dubnici pre konečného spotrebiteľa na úrovni 
 690 Sk/GJ (22,90 €/GJ, 2,484 Sk/kWh, 0,0825 €/kWh) s DPH. 
 

2.1. Ceny za plyn pre domácnosti, organizácie a podnikateľov (jednotlivé druhy 
taríf) 

 Pre porovnanie, aké náklady na palivo majú samozásobitelia teplom, teda tí ktorí si sami 
vyrábajú teplo zo ZP, udávame tarify a sadzby v tarifách pre všetky kategórie odberateľov plynu. 
 

D1 (Varíme) 

 

Tarifa je vhodná pre tých, ktorí plyn využívajú len málo, prevažne len na varenie. 

Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 0 do 

2 110 kWh vrátane, (približne od 0 do 200 m3 vrátane). 
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Sadzby tarify D1 (Varíme) 
Cena bez 
DPH (€) 

Cena bez 
DPH (Sk) 

Cena vrátane 
DPH (€) 

Cena vrátane 
DPH (Sk) 

Fixná 
mesačná sadzba(€/mesiac) 

1,7427 52,50 2,0738 62,48 

Sadzba za odobratý plyn 
(€/kWh) 

0,0511 1,5399 0,0608 1,8325 

 

D2 (Ohrievame) 

Tarifa je vhodná pre tých, ktorí plyn využívajú na varenie, ako aj na ohrev vody, ale v pomerne malom 

rozsahu.  

Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 2 110 

kWh do 17 935 kWh vrátane, (približne od 200 do 1 700 m3 vrátane). 

Sadzby tarify D2 
(Ohrievame) 

Cena bez 
DPH (€) 

Cena bez 
DPH (Sk) 

Cena vrátane 
DPH (€) 

Cena vrátane 
DPH (Sk) 

Fixná mesačná 
sadzba(€/mesiac) 

4,1383 124,67 4,9246 148,36 

Sadzba za odobratý plyn 
(€/kWh) 

0,0372 1,1208 0,0443 1,3338 

 

D2 Plus Senior 

Zvýhodnenie Plus Senior pre zákazníkov s vekom nad 65 rokov, ktorí majú dohodnutý druh tarify D2 

(Ohrievame) a spĺňajú všetky podmienky pre poskytnutie tohto zvýhodnenia, ktoré sú obsahom platného 

cenníka. Zvýhodnenie spočíva v uplatnení zníženej výšky fixnej mesačnej sadzby - v súčasnosti o 1,66 € 

/ 50 Sk (vrátane DPH). 

Sadzby tarify D2 Plus 
Senior 

Cena bez 
DPH (€) 

Cena bez DPH 
(Sk) 

Cena vrátane 
DPH (€) 

Cena vrátane 
DPH (Sk) 

Fixná mesačná sadzba 
(€/mesiac) 

2,7435 82,65 3,2648 98,35 

Sadzba za odobratý plyn 
(€/kWh) 

0,0372 1,1208 0,0443 1,3338 
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D3 (Kúrime) 

Tarifa je vhodná pre tých, ktorí plyn využívajú na varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti. 

Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 17 

935 kWh do 68 575 kWh vrátane, (približne od 1 700 do 6 500 m3 vrátane). 

Sadzby tarify D3 (Kúrime) 
Cena bez 
DPH (€) 

Cena bez 
DPH (Sk) 

Cena vrátane 
DPH (€) 

Cena vrátane 
DPH (Sk) 

Fixná mesačná sadzba  
(€/mesiac) 

6,4423 194,08 7,6663 230,96 

Sadzba za odobratý plyn 
(€/kWh) 

0,0359 1,0808 0,0427 1,2862 

 

 

D3 Plus Senior 

 

Zvýhodnenie Plus Senior pre zákazníkov s vekom nad 65 rokov, ktorí majú dohodnutý druh tarify D3 

(Kúrime) a spĺňajú všetky podmienky, ktoré sú obsahom platného cenníka. Zvýhodnenie spočíva v 

uplatnení zníženej výšky fixnej mesačnej sadzby - v súčasnosti o 1,66 € / 50 Sk (vrátane DPH). 

 

Sadzby tarify D3 Plus 
Senior 

Cena bez 
DPH (€) 

Cena bez DPH 
(Sk) 

Cena vrátane 
DPH (€) 

Cena vrátane 
DPH (Sk) 

Fixná mesačná sadzba 
(€/mesiac) 

5,0475 152,06 6,0065 180,95 

Sadzba za odobratý plyn 
(€/kWh) 

0,0359 1,0808 0,0427 1,2862 

 

D4 (Kúrime maxi) 

Tarifa je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. 

Rozpätie v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 68 575 kWh (približne nad 6 

500 m3). 
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Sadzby tarify D4 (Kúrime 
maxi) 

Cena bez 
DPH (€) 

Cena bez DPH 
(Sk) 

Cena vrátane 
DPH (€) 

Cena vrátane 
DPH (Sk) 

Fixná mesačná sadzba 
(€/mesiac) 

19,7477 594,92 23,4998 707,95 

Sadzba za odobratý plyn 
(€/kWh) 

0,0365 1,1000 0,0434 1,3090 

 
 
 
 
Tarify M1 až M4 sú stanovené pre organizácie a podnikateľov 
 
 

M1 

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 0 do 2 110 kWh (približne od 0 do 200 m3 vrátane).  

Sadzby tarify M1 Cena (€) Cena (Sk) 

Fixná mesačná sadzba (mesiac) 2,80 84,35 

Sadzba za odobratý plyn / kWh 0,0553 1,6660 

 

  

M2 

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 2 110 do 17 935 kWh (približne od 200 do 1 700 m3 

vrátane).  

Sadzby tarify M2 Cena (€) Cena (Sk) 

Fixná mesačná sadzba (mesiac) 5,30 159,67 

Sadzba za odobratý plyn / kWh 0,0410 1,2352 
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M3 

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 17 935 do 68 575 kWh (približne od 1 700 do 6 500 

m3 vrátane). 

Sadzby tarify M3 Cena (€) Cena (Sk) 

Fixná mesačná sadzba (mesiac) 7,87 237,09 

Sadzba za odobratý plyn / kWh 0,0393 1,1840 

 

  

M4 

Tarifa je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber zemného plynu za posledných 12 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 68 575 kWh (približne nad 6 500 m3). 

Sadzby tarify M4 Cena (€) Cena (Sk) 

Fixná mesačná sadzba (mesiac) 21,62 651,32 

Sadzba za odobratý plyn / kWh 0,0369 1,1116 

 
 
Prepočítané ceny ZP na Sk/m3 a pôvodné ceny ZP v Sk/kWh sú uvedené v tabuľke 1  a v tabuľke č.2 sú 
ceny ZP prepočítané na €. 
 
 
 

Tabuľka 1  Prepočet ceny ZP[Sk/m
3] 

 

 

Sadzba       Fix [Sk/mesiac]         Cena [Sk/kWh]          Cena [Sk/m
3
]

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

D1 52,50 62,48 1,54 1,83 16,25 19,34

D2 124,67 148,36 1,12 1,33 11,83 14,08

D3 194,08 230,96 1,08 1,29 11,41 13,57

D4 594,92 707,95 1,10 1,31 11,61 13,82

M1 84,35 100,38 1,67 1,98 17,58 20,92

M2 159,67 190,01 1,24 1,47 13,04 15,51

M3 237,09 282,14 1,18 1,41 12,50 14,87

M4 651,32 775,07 1,11 1,32 11,73 13,96  
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Tabuľka 2  Prepočet ceny ZP [€/m
3
] 

 

 

 

Sadzba       Fix [€/mesiac]         Cena [€/kWh]          Cena [ €/m
3
]

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

D1 1,743 2,074 0,051 0,061 0,540 0,642

D2 4,138 4,925 0,037 0,044 0,393 0,467

D3 6,442 7,666 0,036 0,043 0,379 0,451

D4 19,748 23,500 0,037 0,043 0,385 0,459

M1 2,800 3,332 0,055 0,066 0,584 0,695

M2 5,300 6,307 0,041 0,049 0,433 0,515

M3 7,870 9,365 0,039 0,047 0,415 0,494

M4 21,620 25,728 0,037 0,044 0,389 0,463  
 
 Prepočítané ceny ZP na Sk/GJ sú uvedené v tabuľke 3  a v tabuľke č.4 sú ceny ZP prepočítané 
na €/GJ. Prepočet je uvedený na priemerný dom (40 b.j.) so spotrebou 1 800 GJ (500000 kWh) za rok. 
Celoročná účinnosť spaľovania kondenzačných kotlov  je 98% a  výhrevnosť 10,554 kWh/m3. Cena je 
uvedená bez nákladov na elektrickú energiu, vodu a technologické hmoty. 
 
 

 

Tabuľka 3  Prepočet ceny ZP [Sk/GJ] 

 

 
Sadzba           Fix [Sk/GJ]          ZP [Sk/GJ]         Cena [Sk/GJ]

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

M1 0,56 0,67 436,51 519,44 437,07 520,11

M2 1,06 1,27 317,69 378,05 318,75 379,31

M3 1,58 1,88 306,35 364,55 307,93 366,43

M4 4,34 5,17 311,79 371,03 316,13 376,20  
 
 

 

Tabuľka 4  Prepočet ceny ZP [€/GJ]  

 

 

Sadzba            Fix [€/GJ]            ZP [€/GJ]         Fix+ ZP [€/GJ]

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

M1 0,019 0,022 14,489 17,242 14,508 17,265

M2 0,035 0,042 10,545 12,549 10,581 12,591

M3 0,052 0,062 10,169 12,101 10,221 12,163

M4 0,144 0,172 10,350 12,316 10,494 12,487  
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3.0. VYHODNOTENIE TROJROČNÉHO OBDOBIA  

 
 Trojročné obdobie, uplynulo od vypracovania a schválenia Energetickej koncepcie 
mesta Nová Dubnica v roku 2006 Mestským zastupiteľstvom. 

3.1.     Spotreba paliva a výroba tepla 

 

 Údaje charakterizujúce spotrebu paliva, výrobu a dodávky tepla z CTZ za roky: 
2006,2007 a 2008 sú v tabuľke 5. 

 

Tabuľka 5   Spotrebované palivá, výroba a dodávka tepla z CTZ v rokoch 2006, 2007 a 2008 

 

Rok 2006 2007 2008

Spotreba paliva ZP [m
3
],teplo vpalive [GJ] 119631 4099 19003 652 0 0

Spotreba paliva drevoštiepka[t],teplo v palive [GJ] 25695 228686 25302 222660 20000 222892
Spolu teplo v palive [GJ] 232785 232785 222892

Vyrobené teplo [GJ] 194142 223312 185000

Celoročná účinnosť zdroja[%] 83,4 82,95 83

Spotreba tepla v zdroji[GJ] 1711 129 200

Dodané teplo do PR [GJ] 208820 192431 185000

Predané teplo[GJ] 165289 153292 147000

Strata v PR, SR a OST [GJ] 27142 31821 38000
Celoročná účinnosť PR,SR a OST [GJ] 85,9 82,81 79,46

Spotreba tepla v bytoch a nebytových priestoroch

Byty ÚK [GJ] 103085 93624 97000

Byty TV [GJ] 40115 35854 30000

Byty ÚK+TV [GJ] 143200 129496 127000

Nebyty ÚK [GJ] 4393 3951 19000

Nebyty TV [GJ] 17697 17519 1000

Nebyty ÚK+ TV [GJ] 22090 21470 20000

Spolu [GJ] 165290 150966 147000  

 
Číselné údaje do tabuľky 3 sú čerpané z Protokolov o overení hospodárnosti sústavy tepelných 

zariadení v príslušných rokoch a časť údajov poskytol výrobca tepla Termonova a. s. Zvyšujúce sa straty 
v rozvodoch sú spôsobené nižším množstvom predaného tepla, na ktoré mali vplyv v prvom rade 
realizované racionalizačné opatrenia znižujúce spotrebu tepla a v druhom rade odpájanie sa  
odberateľov od dodávky tepla z CTZ.. Nepriaznivý vývoj strát tepla v rozvodoch je zavinený aj zlým 
technickým stavom niektorých častí vonkajších rozvodov vyplývajúci z veku rozvodov. 

  Z porovnania spotrieb tepla za roky 2006 a 2008, po prepočte spotrieb tepla dennostupňovou 
metódou (prepočtom sa vyrovnáva vplyv počasia na spotrebu tepla) môžeme konštatovať, že spotreba 
tepla v roku 2008 klesla o 12,4% oproti spotrebe tepla v roku 2006. Dôvody zníženia sú:  

-- šetrenie teplom konečnými spotrebiteľmi pomocou realizovaných racionalizačných opatrení 
(montáž ATV a pomerových meračov ; hydraulické vyregulovanie systémov ÚK a TV ; 
decentralizácia OST s budovaním domových (objektových) odovzdávacích staníc ktoré majú 
inštalovanú automatickú ekvitermickú reguláciu ÚK a automatickú reguláciu ohrevu TV, to všetko 
umožňuje individuálny prístup k odberu tepla z CTZ smerujúci k zníženiu spotrieb tepla ; zlepšenie 
tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií budov, vrátane zámeny okien a dverí) 

– odpojenie sa niektorých odberateľov tepla od CTZ (pozri tabuľku 9)  
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Tabuľka 6  Percentuálny podiel ZP a drevoštiepky na výrobe tepla v rokoch, 2006, 2007 a 2008 
 

Rok 2006 2007 2008

Podiel ZP v [%] 1,8 0,3 0

Podiel drevoštiepky v [%] 98,2 99,7 100,0

 
 
Tabuľka 7  Ceny palív za roky 2005,2006 a 2007 (bez DPH) 

 
 

Rok 2006 2007 2008

Cena zemného plynu [Sk/m
3
] 11,7 20,3 *)

Cena drevoštiepky [Sk/t] 1250,6 1473,0 1596,6

Cena zemného plynu [€/m
3
] 0,388 0,674 *)

Cena zemného plynu [Sk/kWh] 1,23 2,13 *)

Cena zemného plynu [€/kWh] 0,0408 0,0708 *)
Cena drevoštiepky [€/t] 41,51 48,89 53,00

*) Zemný plyn sa neodoberal 
 
Tabuľka 8  Cena tepla vyrobeného z paliva a v rokoch (bez DPH) 
 

 

Rok 2006 2007 2008

Cena tepla vyrobeného

len zo ZP [Sk/GJ] 686,85 968,48 **)

Cena tepla vyrobeného

len z drevoštiepky [Sk/GJ] 464,98 494,17 537,1

Cena tepla vyrobeného

len zo ZP [Sk/kWh] 2,47 3,49 **)

Cena tepla vyrobeného

len zo ZP [€/GJ] 22,80 32,15 **)

Cena tepla vyrobeného

len zo ZP [€/kWh] 0,76 1,07 **)

Cena tepla vyrobeného

len z drevoštiepky [Sk/kWh] 1,67 1,78 1,93

Cena tepla vyrobeného

len z drevoštiepky [€/GJ] 15,43 16,40 17,83

Cena tepla vyrobeného
len z drevoštiepky €/kWh] 0,056 0,059 0,064

 
**) Teplo sa zo ZP nevyrábalo 
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Odpojené alebo pripojené objekty od alebo k Centrálnemu tepelnému zdroju za roky 2005 až 

2008 sú v tabuľke č.7. Tabuľka je doplnená o objekt pripojený k CTZ v roku 2008. 
 

Tabuľka 9  Pripojené a odpojené subjekty od CTZ 

 

 

Názov - odpojené subjekty Rok Spotreba 

   [GJ/rok] 

 Spoločenstvo domu 47 2005 651,4 

SVB + NP, ul. J. Kráľa 362  2005 1758 

 EPVÚ, a.s. 2005 7156,5 

 Ing. Souhradová 2005 113,2 

 ANSIL s.r.o. 2006 122,2 

Spolu  9801,3 

Pripojené subjekty   

 BP, m.p.o. – PDOM l. 2006 507 

 Mesto ND – Zdr. stredisko 2007 750 

 NEWAYS SLOVAKIA, a.s. PDOM ll. 2007 507 

 Trenčianska č. 873 2008 210,97 

Spolu  1974,97 

Zníženie spotreby tepla  7826,33 

 
 
 

3.2.     Skolaudované objekty a výhľad výstavby 

 
 V bytovom sektore boli v rokoch 2006 až 2008 skolaudované bytovky: 
 – l. etapa 18 bytov a ll. etapa 18 bytov s názvom Europeum. 
 
 V  sektore IBV boli skolaudované: 
 – v roku 2006 2 rodinné domy, 
 – v roku 2007 9 rodinných domov, 
 – v roku 2008 12 rodinných domov 
 
 V podnikateľskom sektore boli skolaudované nasledovné objekty : 
 – v roku 2007  a./ l. etapa podnikateľského centra firmy KHB, s.r.o. Trenčín 
             b./ výrobná hala firmy J + J, s.r.o. Nová Dubnica v Kolačíne 
 – v roku 2008  a./ ll. etapa výstavby podnikateľského centra firmy KHB, s.r.o. Trenčín 
             b./ zámočnícka dielňa firmy J + J, s.r.o. Nová Dubnica v Kolačíne 
             c./ penzión ALFA Nová Dubnica FY BAMAX Plus s.r.o. Nová Dubnica 
 
 Výhľad výstavby: 
  
 V súčasnosti je  výhľad na realizáciu nasledovných stavieb: 
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1. Prebieha územné konanie k vybudovanie infraštruktúry – Priemyselný park – Hliny Nová 
Dubnica na ploche cca 7,5 ha 
2. Schválením ÚP mesta – zmeny č. 8a a následným majetkovo – správnym usporiadaním cca 
3,5 ha pozemkov sa počíta s vybudovaním Obchodno – kultúrneho a rekreačného centra firmou 
Hrivis dealing s.r.o. Bratislava   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Energetická koncepcia   MÚ, Trenčianska 45/41, Nová Dubnica 

 
 

Spracoval:  SIEA, regionálna pobočka Trenčín                                                                                          strana   16  

 

 

4.0. VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ NAVRHNUTÝCH ENERGETICKOU 
KONCEPCIOU  

  
 V úvode hodnotenia každej skupiny navrhnutých opatrení sú uvedené navrhnuté a schválením 
EK ND Mestským zastupiteľstvom prijaté racionalizačné opatrenia. Po úvode hodnotenia nasleduje 
vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení. 
 
Na strane spotreby tepla: 

 
Navrhované opatrenia EK – ou ND body a./ až e./ 

a./ Vyhodnocovanie spotreby tepla a vyhodnocovanie prípadných výkyvov 

b./ Vo vykurovacom období dbať na vetranie priestorov na dobu nevyhnutnú k výmene vzduchu 
(hygienické predpisy). 

c./ V priestoroch občasného pobytu osôb nastaviť minimálne vykurovacie teploty vzhľadom 
k zariadeniu, ktoré sa v miestnosti nachádza. (Dodržať minimálne teploty v udávané výrobcom 
inštalovaných zariadení). 

d./ Inštalácia reflexných plôch za vykurovacie telesá 

e./ Vykurovacie telesá musia byť umiestnené tak, aby nebolo žiadnym bytovým zariadením bránené 
sálaniu tepla do priestoru z vykurovacích telies. 

Plnenie bodov a./ až e./  je potrebné vyhodnotiť v spolupráci s konečnými spotrebiteľmi tepla a TV(napr. 
formou anketovania konečných spotrebiteľov tepla), preto nie je plnenie bodov a./ až e./ vo  
„Vyhodnotení...“ uvedené. 

Navrhované opatrenia EK ND body  f./ až j./ 

f/ Nainštalovať v jednotlivých objektoch automatické termostatické ventily (ATV) a v objektoch 
hydraulicky vyregulovať sústavy ÚK a TV. 

g./ Nainštalovať na vykurovacie telesá pomerové rozdeľovače nákladov na vykurovanie 

h./ Zateplenie strešných konštrukcií 

i./ Zateplenie obvodových konštrukcií 

j./ Výmena otvorových výplní za výplne z lepšími teplnoizolačnými vlastnosťami 

Realizácia opatrení v bodoch f./ až j./ v meste Nová Dubnica v porovnaní s inými mestami nie je na 
dobrej úrovni. Výmeny okien a dverí boli realizované len čiastočne. Podobne aj  hydraulické 
vyregulovanie s inštaláciou ATV boli realizované len v niektorých objektoch. Údaje o vykonaných 
opatreniach medzi rokmi 2006 až 2008 sú v tabuľke v časti príloha „Vyhodnotenia...“ 

 

Na strane výroby tepla: 
 
Navrhované opatrenia EK ND body  a./ až h./ 

a./  Podstatné skvalitnenie informovanosti odberateľov tepla a zlepšenie komunikácie s nimi 

b./  Inštalácia ekvitermickej regulácie  

c./ Existujúce nové OST v bytových domoch doplniť o reguláciu diferenčného tlaku na výstupe z OST 
a čerpadlá s reguláciou otáčok frekvenčnými meničmi v závislosti od diferenčného tlaku  
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d./ Rekonštrukcia primárnych a sekundárnych rozvodov 

e./ Pripojenie nových objektov a pripojenie existujúcich výrobcov tepla na existujúci CTZ  

f./ Decentralizácia centrálnych OST B2, E1 

g./ Zastrešiť skládku drevoštiepky 

h./ Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV po odberné miesta 

Plnenia bodov „a“ až „h“ 

       Bod a./ Za tri roky nastalo zlepšenie v informovanosti konečných spotrebiteľov tepla a je cítiť snahu 
manažmentu, ako aj ostatných zamestnancov dodávateľa tepla informovať odberateľov tepla 
o plánoch výrobcu tepla do budúcnosti i problémoch so zabezpečením, úpravou a skladovaním 
paliva, ako aj o problémoch pri výrobe a distribúcii tepla. Markantne sa zlepšenie vzájomnej  
informovanosti prejavilo napríklad vyriešením skladovania a úpravy paliva do priestoru mimo 
intravilán mesta Nová Dubnica. 

 
       Body b/, c/ sú  priebežne plnené. 
 
       Bod g/ je splnený. Naviac , skládka nespracovaného paliva, ako aj spracovanie skladovaného paliva 

 na drevoštiepku bude premiestnená do v súčasnosti budovaného areálu mimo intravilánu 
  mesta Nová Dubnica.  
 
       Body d/ a h/ sa začali priebežne plniť už v roku 2005. Rozvody tepla v Novej Dubnici sú však veľmi 

dlhé, preto ich rekonštrukcia je finančne náročná a dlhšie trvá. V súčasnosti sú už spracované 
projekty na rekonštrukciu celých rozvodov. Investor podá žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok na rekonštrukciu zo ŠF. Realizáciou tohto opatrenia by sa znížili straty v rozvodoch 
o 25 až 30%. 

 
       Bod f/ bol zrealizovaný zatiaľ na 50%. Bol decentralizovaný len energoblok B2. 
   
      Bod e/ Realizácia opatrenia v bode e/ má rezervy, ale v súčasnosti je tu veľká príležitosť na 
 zlepšenie : pripojenie priemyselného parku na CTZ, prípadne z CTZ zásobovať teplom ďalšie, 
 Územným plánom plánované objekty. 
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5.0. ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE ROZVOJ ENERGETIKY MESTA  

Z údajov, výpočtov a hodnotení uvedených v predchádzajúcom texte vyplývajú 

pre rozvoj tepelnej energetiky na území mesta Nová Dubnica nasledovné odporúčania a 

závery. 

5.1. Odporúčania pre rozvoj výroby tepla 

 

– pre zásobovanie mesta teplom využívať v prvom rade CZT preto a najmä preto, lebo zdroj 
spaľuje biomasu. Dôsledky spaľovania biomasy sú : zníženie závislosti na nespoľahlivých 
dodávkach ZP, ako aj výhodná cena za teplo. Zásadu prednostného zásobovania mesta 
teplom z CTZ uplatňovať už pri vydávaní stavebného povolenia. Stavebné povolenie na stavbu 
s novonavrhnutým zdrojom tepla  vydať za podmienok uvedených v nasledujúcom odstavci 

– stavebné povolenie na vybudovanie stavby s novým zdrojom tepla , resp. nového zdroja tepla 
by nemalo byť vydané bez vypracovania ekonomickej úvahy a prieskumu o vhodnosti 
realizácie takého kroku (pozri zákon 555/2005, v §4, odst. 2 uvedený aj v časti 7.0. Legislatíva) 

– stavebné povolenie na vybudovanie stavby s novým zdrojom tepla, resp. vybudovanie nového 
zdroja tepla vydať len po splnení podmienok uvedených v zákone 309/2009 Z.z. článok lV., 
ktorý dopĺňa zákon 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení zákona 99/2007 Z:z. v § 20 
a pre mesto Nová Dubnica najmä § 21. ( Presné znenie zákona 309/2009 Z.z. §§ 20 a 21 pozri 
v časti 7.0. Legislatíva tohto „Vyhodnotenia...“ zákon 309/2009 Z.z.) 

– pri výmene dožitých kotlov investor takejto investície by mal dať prednosť napojeniu sa na CTZ 
pred výmenou kotol za kotol a stavebný úrad by mal pri vydaní stavebného povolenia 
postupovať podľa podmienok uvedených v predchádzajúcom odstavci.  

-- pokračovať v budovaní objektových odovzdávacích staníc v zostave : príprava TV doskovými 
výmenníkmi s meranou spotrebou tepla pre ohrev TV na päte domu a ekvitermická regulácia 
vykurovania troj –, alebo štvorcestným ventilom. Objektové odovzdávacie stanice tepla 
v uvedenej zostave, napojené na CTZ, uprednostniť pred budovaním samostatnej domovej 
kotolne 

– pre výrobu tepla, prípadne aj elektriny odporúčať investorom pri vydávaní stavebného 
povolenia použitie vhodných OZE, ako sú slnečné kolektory a tepelné čerpadlá, ale i iné, napr. 
kogeneračné jednotky atď. 

– v súčasnosti sa v mesta Nová Dubnica predpokladá výstavba : 
   a./ Priemyselného parku v meste Nová Dubnica. Prebieha územné konanie v časti Hliny, na 
        ploche cca 7,5 ha. Predpokladaná potreba tepla v priemyslovom parku bola v čase 
        vypracovávania „Vyhodnotenia...“cca. 60 000 GJ za rok. Priemyslový park bude umiestnený 
        v blízkosti CTZ. 

b./ Prebieha schválenie ÚP mesta zmena č. 8 a následné majetkovo – správne usporiadanie. 
     Na území o veľkosti 3,5 ha sa predpokladá vybudovanie Obchodno – kultúrneho 
     a rekreačného centra. Investorom je firma Hrivis dealing s.r.o. Bratislava (Občianska 
     vybavenosť). 
 
 Riešenie zásobovania teplom predpokladanej výstavby. 
 Keďže v súčasnom období má CTZ rezervu v inštalovanom tepelnom výkone kotlov, 
odporúčame stavby uvedené v predchádzajúcom odstavci pod bodmi a./ a b./ napojiť na CTZ.. 
Napojením plánovaných stavieb sa dosiahne zvýšenie výroby tepla v CTZ s vynaložením 
minimálnych investičných prostriedkov (len na prípojku tepla pre priemyslový park a občiansku 
vybavenosť). Zvýšenie výroby nielenže pomôže k stabilizácii ceny tepla v Novej Dubnici, ale 
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môže cenu tepla aj znížiť. Ďalšia výhoda napojenia je v tom, že nová výstavba nebude mať 
taký nepriaznivý dopad na životné prostredie, ako by malo vybudovanie samostatného nového 
zdroja tepla v priemyselnom parku spaľujúceho pravdepodobne zemný plyn. Napojením sa 
znížia aj investičné náklady na priemyselný park, lebo nebude potrebné budovať prípojku 
plynu pre nový tepelný zdroj a samotný nový zdroj tepla. 

  Na základe týchto skutočností prepojenie CTZ s priemyslovým parkom a občianskou  
    vybavenosťou, prípadne inými novými odberateľmi tepla považujeme za najlepšie riešenie 

zásobovania teplom v meste Nová Dubnica z pohľadu tvorby ceny tepla pre všetkých 
konečných spotrebiteľov tepla z CTZ a zlepšenia životného prostredia pre všetkých obyvateľov 
Novej Dubnice. 
 Podmienky pre budovanie nových zdrojov tepla v oblasti kde dodáva teplo zdroj 
vyrábajúci teplo z obnoviteľných zdrojov energie, teda aj biomasy, čo sa týka aj Novej Dubnice 
sú podrobne uvedené v odstavci 7.0. Legislatíva, v zákone 309/2009 Z.z., Časť lV. zákona. 

 

5.2. Odporúčania pre racionalizáciu spotreby tepla 

 
– vhodnými spôsobmi propagovať realizáciu racionalizačných opatrení zameraných na úsporu 
palív a energie, ako sú : 

– zatepľovanie obalových konštrukcií objektov s výmenou výplní otvorov za výplne 
s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami 
-- montáž ATV a pomerových meračov tepla na vykurovacie telesá s hydraulickým 
vyregulovaním systémov ÚK a TV 

  – decentralizáciu centrálnych odovzdávajúcich staníc na domové (objektové) 
  odovzdávacie stanice 
 

 
– pokračovať v zatepľovaní obalových konštrukcií objektov s výmenou výplní otvorov za výplne 

s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami, v montáži ATV a pomerových meračov tepla na 

vykurovacie telesá a s hydraulickým vyregulovaním systémov ÚK a TV, 
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6.0. MOŽNOSTI  FINANČNEJ PODPORY PRE REALIZÁCIU NAVRHNUTÝCH 

           OPATRENÍ 

 Možnosti finančnej podpory pre realizáciu racionalizačných opatrení uvedených v EK 

ND z roku 2005 sú : 

 podpora z environmentálneho fondu podľa zákona č. 587/2004 Z.z. 

o Environmentálnom fonde a jeho vykonávacej vyhláške Min. živ. prostredia SR č. 

157/2005 Z.z. Podrobnosti o možnostiach využitia podpory sa nachádzajú na 

internetovej stránke: 

www.envirofond.sk 

 schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu 

ovzdušia vypracovaná v súlade s Oznámením MZV SR č. 186/2002 Z.z. zo dňa 18. 

apríla 2002. Podrobnosti o možnosti využitia podpory sa nachádzajú na internetovej 

stránke : 

www.strukturalnefondy.sk 

uvedená podpora a schéma sú v platnosti. 

 

 Na finančnú pomoc poskytovanú Nórskym kráľovstvom uvedenú v EK ND skončil 

termín podávania žiadostí 30. apríla 2009 t. z., že v súčasnosti žiadosti už nie je možné 

podávať. 

 

 Ďalšie možnosti poskytovania finančnej pomoci v súčasnosti sú : 

 V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

(v ďalšom OP KaHR) je v rokoch 2007 až 2013 vyčlenených 879 miliónov EUR. Finančné 

prostriedky pochádzajú z Európskeho fondu a zo štátneho  rozpočtu. Riadiacim orgánom OP 

KaHR a poskytovateľom pomoci je Ministerstvo hospodárstva SR. Vykonávateľmi pomoci 

a sprostredkovateľskými orgánmi, ktoré sa starajú o administráciu žiadostí pre konkrétne 

opatrenia sú implementačné agentúry. 

 Jednou z implementačných agentúr je SIEA, ktorá pre vybrané opatrenia : 

– poskytuje informácie a servis žiadateľom 

– prijíma žiadosti o nenávratný príspevok a zabezpečuje ich vyhodnocovanie 

– uzatvára zmluvy a monitoruje projekty 

– prijíma žiadosti o platbu, overuje reálnosť výdavkov a kontroluje realizáciu  

projektov u prijímateľa 
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Možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v rámci 

jednotlivých opatrení OP KaHR sú stanovené v schémach pomoci, ktoré sú publikované 

v Obchodnom vestníku a v konkrétnych výzvach. Výzvy sú zverejnené na internetových 

stránkach www.siea.gov.sk ; www.nsrr.sk ; a www.economy.gov.sk. 

  

V súčasnosti aktuálne výzvy k opatreniam, ktoré implementuje SIEA sú : 

 

1.1 Inovácie a technologické transfery 

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovačných a vyspelých technológií 

v priemysle a v službách. 

Dátum vyhlásenia : 4. 5. 2009 

Indikatívna alokácia : 85 000 000 EUR 

 

2.1. Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 

       progresívnych technológií v energetike 

       Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis) 

 Dátum vyhlásenia : 4. 5. 2009 

 Indikatívna alokácia : 15 000 000 EUR 

 

2.2. Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie 

       poradenstva v oblasti energetiky 

       Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného osvetlenia 

Dátum vyhlásenia : 6. 7. 2009 

Indikatívna alokácia : 20 359 562 EUR 

 

2.1. Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 

       progresívnych technológií v energetike 

       Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane 

       výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou 

       formou pomoci. 

 Dátum vyhlásenia : 6. 7. 2009 

 Indikatívna alokácia : 43 560 844 EUR 

 

 

 

 

http://www.siea.gov.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.economy.gov.sk/
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1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch 

       Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov 

      priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. 

Dátum vyhlásenia : 14.9. 2009 

Indikatívna alokácia : 17 375 205 EUR 

 

1.1.Inovácie a technologické transfery 

      Podpora marginalizovaných rómskych komunít v nadväznosti na lokálne stratégie 

      komplexného prístupu. 

Dátum vyhlásenia : 12.10. 2009 

Indikatívna alokácia : 8 000 000 EUR 

 

1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch 

       Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, 

       ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe 

       a služieb (schéma pomoci de minimis). 

 Dátum vyhlásenia : 2.11. 2009 

 Indikatívna alokácia : 28 304 708 EUR 

 

V rámci súboru opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy vyčlenila vláda 

SR 8 mil. eur na „Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach 

a bytových domov“ (v ďalšom „Program....“). „Program.....“, ktorý pripravilo Ministerstvo 

hospodárstva SR je účinný od 20.apríla 2009. Administrátorom „Programu....“ je SIEA. 

Predmetom podpory je poskytnutie nenávratnej dotácie pre žiadateľov, ktorí splnia podmienky 

„Programu.....“. 

„Program....“ sa zameriava na podporu inštalácie kotlov spaľujúcich biomasu a slnečných 

kolektorov slúžiacich na vykurovanie a ohrev vody pre rodinné a bytové domy.  

 V prípade rodinných domov si žiadosť môžu podať vlastníci nehnuteľnosti na oba typy 

zariadení. V prípade bytových domov je možné žiadať len o podporu na inštaláciu slnečných 

kolektorov. Uvedeným „Programom....“ je zabezpečený významný stimul pre inštaláciu 

slnečných kolektorov a kotlov na biomasu, ktoré budú spĺňať nielen podmienku 

environmentálnej prijateľnosti s cieľom zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov v SR, ale 

zabezpečia aj efektívny spôsob krytia energetických potrieb domácností. 

 Od 1.júla je možné sa uchádzať o štátnu bezúročnú pôžičku na zatepľovanie bytových 

a rodinných domov so splatnosťou pätnásť rokov. 



Energetická koncepcia   MÚ, Trenčianska 45/41, Nová Dubnica 

 
 

Spracoval:  SIEA, regionálna pobočka Trenčín                                                                                          strana   23  

 

 

 Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok. Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie emisií základných a 

ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane 

podpory obnoviteľných zdrojov energie v súlade s legislatívou EÚ a SR. Dátum vyhlásenia bol 

2.6.2009 a dátum ukončenia výzvy bol 2.9.2009. Indikatívna výška finančných prostriedkov 

určených na túto výzvu bola 19 000 000 EUR z fondu ERDF a zo štátneho rozpočtu. 

 Ministerstvo hospodárstva SR plánuje zaviesť dotácie aj na kúpu tepelných čerpadiel. 
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7.0 LEGISLATÍVA 

 

Po vypracovaní Energetickej koncepcie došlo v zákonnej legislatíve k nasledovným 

zmenám majúcim vplyv na dodávku tepla a hospodárenie s dodaným teplom : 

 

– Vyhláška č. 328/2005 Z.z., ktorú vydal URSO 13. júla 2005, bola zmenená 

a doplnená 

 Vyhláškou č. 59/2008 Z.z. (v ďalšom len Vyhláška 1). Vo Vyhláške 1 sú uvedené 

nasledovné zmeny proti Vyhláške č. 328/2005 Z.z.: 

Vyhláška 1 v bode č.3 zmenila aj ukazovatele pre najnižšie účinnosti kotlov, ktoré sa 

používajú ako normatívne účinnosti pre overovanie hospodárnej prevádzky sústavy tepelných 

zariadení na výrobu tepla. 

V bode č.4 Vyhlášky 1 sú stanovené nové ukazovatele energetickej účinnosti 

odovzdávacej stanice tepla podľa druhu teplonosného média. 

Najvyššia povolená strata pre primárne parné a horúcovodné, ako aj sekundárne potrubie 

je v bode č.6 Vyhlášky 1. 

Nezmenené sú normatívne ukazovatele spotreby tepla objektov pre vykurovanie a 

normatívne ukazovatele spotreby tepla na prípravu TV v mieste spotreby a mimo miesta 

spotreby. Normatívne ukazovatele sa Vyhláškou 1 nezmenili, zostávajú v platnosti. 

Vyhláška 1 nadobudla účinnosť 1. marca 2008 okrem stĺpcov 5 a 7 v tabuľke bodu 3 

prílohy č. 1, ktoré nadobudli účinnosť 1.januára 2009. 

 

– Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov vydaný 8. novembra 2005  (v ďalšom Zákon 1). 

Zákon 1 vyžaduje pre všetky samostatne stojace budovy majúce väčšiu úžitkovú plochu 

ako 50 m2, splňujúce podmienku, že sa na nich nevzťahujú podmienky §2 odst. 2 Zákona 1 (v 

odstavci sú vymenované typy objektov, na ktoré nie je potrebné certifikát o energetickej 

hospodárnosti budov vypracovať) certifikát o energetickej hospodárnosti budovy. 

Budovy sa podľa Zákonom 1 určeným spôsobom zistenej energetickej hospodárnosti 

a podľa množstva emisií oxidu uhličitého vznikajúceho pri výrobe tepla pre budovu, zatrieďujú 

vykonanou certifikáciou do energetických tried A až G. (Budovy označené písmenom „A“ sú 

najhospodárnejšie.) 

Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát. Energetický 

certifikát musí obsahovať údaje podľa §7 odst. 1, písm. a.) až i.) Zákona 1. V ďalšom texte 

Zákona 1 sa energetický certifikát nazýva „energetický štítok“. Pre veľkú, existujúcu budovu, 

ktorú ľudia často navštevujú, musí sa podľa §7 odst. 4 Zákona 1 energetický štítok umiestniť 
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na nápadnom, zreteľne viditeľnom mieste, prístupnom návštevníkom aj všetkým užívateľom. 

Platnosť vydaného certifikátu je najviac 10 rokov. 

§ 4 odst. 2 Zákona 1 znie: 

Ak ide o novú veľkú budovu, ( podľa § 2 Zákona 1 odst. 8 musí mať úžitkovú plochu 

väčšiu ako 1000 m2 ) musí sa v príprave jej výstavby posúdiť technická, environmentálna 

a ekonomická využiteľnosť alternatívnych energetických systémov v mieste výstavby, najmä 

možnosť využitia elektriny a tepla zo zdroja kombinovanej výroby elektriny a tepla, alebo 

centrálne zásobovanie teplom a chladom ako aj možnosť dodávky energie z lokálnych 

systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, napríklad tepelné čerpadlo. (V ďalšom 

texte Zákona sa posúdenie nazýva „energetický posudok“) 

 Kontrolou plnenia Zákona 1 je poverená v §10 Zákona 1, Štátna energetická inšpekcia 

(v ďalšom Inšpekcia). V §11 Zákona 1 sú definované správne poplatky a v §12 priestupky, za 

ktoré Inšpekcia ukladá pokuty, ako aj výška pokút. 

Zákon 1 nadobudol účinnosť 1. januára 2006. 

 

– Zákon 1 sa vykonáva vyhláškou č. 625 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 

SR z 22. novembra 2006 (v ďalšom Vyhláška 2). Vyhláška 2 ustanovuje: podrobnosti o 

výpočte energetickej hospodárnosti, obsah a vzor energetického certifikátu, ako aj vzor 

energetického štítku. 

Vyhláška 2 nadobudla účinnosť 1. januára 2007. 

Poznámka k Zákonu 1 a Vyhláške 2: 

Vypracovanie energetického certifikátu budovy (v ďalšom ECB) je dôležité najmä z toho 

dôvodu, že ECB podľa §11 ods. 9 Vyhlášky musí obsahovať aj návrh opatrení na zlepšenie 

energetickej hospodárnosti budovy (napríklad : zlepšenie tepelnoizolačných vlastností 

budovy, ako aj zvýšenie účinností technického a energetického vybavenia budovy) 

a organizačných opatrení v správe budovy, zameraných najmä na zlepšenie prevádzky, 

údržby budovy i jej technických a energetických zariadení. Opatrenia musia byť navrhnuté tak, 

aby priniesli efektívne zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, s primeraným časom 

návratnosti vložených investícií, alebo aj časom nevyhnutne potrebným na splnenie 

základných požiadaviek stavby. 
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– Zákon č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej 

efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

17/2007 Z. z., vydaný 4. novembra 2008 (v ďalšom Zákon 2). 

 

 Zákon 2 ustanovuje povinnosti a požiadavky na efektívnosť pri používaní energie.  

 

V § 3 Koncepcia a akčné plány efektívnosti pri používaní energie 

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) 

 

a) vypracúva koncepciu efektívnosti pri používaní energie (ďalej len „koncepcia“) 

minimálne na obdobie desať rokov v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, 

b) vyhodnocuje plnenie cieľov koncepcie každých päť rokov a predkladá návrhy na jej 

zmeny a doplnenie, 

c) vypracúva raz za tri roky akčný plán efektívnosti pri používaní energie, ktorý obsahuje 

1. cieľ úspor energie v Slovenskej republike a opatrenia na jeho dosiahnutie na obdobie 

troch po sebe nasledujúcich rokov, 

2. analýzu a hodnotenie prijatých opatrení, 

3. návrh nových opatrení na dosiahnutie cieľa úspor energie, 

4. informácie pre občanov a obchodné spoločnosti o vzorovej úlohe a činnostiach 

verejného sektora, 

5. spôsoby dosiahnutia energetickej účinnosti, finančné a právne nástroje na dosiahnutie 

národného indikatívneho cieľa úspor energie, 

d) hodnotí raz ročne plnenie akčného plánu efektívnosti pri používaní energie. 

(2) Vyšší územný celok spolupracuje pri vypracovaní a hodnotení akčného plánu 

efektívnosti pri používaní energie. 

(3) Koncepciu a akčný plán efektívnosti pri používaní energie schvaľuje vláda 

Slovenskej republiky. 

 

§ 4 Zdroje energie 

(1) Výrobca elektriny ( podľa §2 písm. b/ bod 1 zákona 656/2004 Z.z.) a výrobca tepla 

(podľa &2 písm. b/ zákona 657/2004 Z.z.) je povinný zariadenia na výrobu elektriny a 

zariadenia na výrobu tepla prevádzkovať, rekonštruovať a budovať s energetickou účinnosťou 

premeny energie, ktorú ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. 

 

 



Energetická koncepcia   MÚ, Trenčianska 45/41, Nová Dubnica 

 
 

Spracoval:  SIEA, regionálna pobočka Trenčín                                                                                          strana   27  

 

 

 § 6 Povinnosti pri spotrebe energie v budovách 

(1) Vlastník veľkej budovy (§ 2 ods. 8 zákona 555/2005 Z.z.)  

a) s ústredným teplovodným vykurovaním je povinný 

1. zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove, 

2. vybaviť sústavu tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou 

reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty 

vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb, 

b) s centrálnou prípravou teplej vody je povinný zabezpečiť a udržiavať hydraulicky 

vyregulované rozvody teplej vody, 

c) poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov o celkovej 

spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok, ak o to prevádzkovateľ monitorovacieho 

systému požiada. 

(2) Povinnosti podľa odseku 1 môže vlastník veľkej budovy (§ 2 ods. 8 zákona 555/2005 

Z.z.) previesť zmluvou na správcu. 

(3) Za splnenie povinností v odseku 1 v bytovom dome zodpovedá spoločenstvo 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca, s ktorým majú vlastníci bytov a 

nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy podľa osobitného 

predpisu.(Zákon NR SR 182/1993 Z.z.). 

(4) Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na vlastníkov priemyselných stavieb, dielní, 

budov slúžiacich pre poľnohospodársku výrobu a vybraných budov podľa osobitného predpisu 

(Zákon 215/2004 Z.z.). 

 

§ 7 Požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody v budovách 

(1) Technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody ustanoví 

všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. 

(2) Tepelná izolácia sa na rozvody tepla a teplej vody nemusí použiť, ak 

a) sú rozvody tepla projektom určené na vykurovanie, prípadne temperovanie priestoru, 

b) mohla by byť obmedzená funkčnosť armatúr, 

c) treba dochladiť teplonosnú látku pod určenú teplotu. 

 

§ 11 Monitorovanie efektívnosti pri používaní energie, poskytovanie 

        a spracovanie údajov 

Odstavec (1) ukladá povinnosti ústredným orgánom, obciam a vyšším územným celkom 

sledovať, vyhodnocovať a každoročne do 31. marca zaslať prevádzkovateľovi 

monitorovacieho systému údaje o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci rok. 
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Odstavce (2) a (3) definujú povinnosti právnickej, fyzickej osoby a obchodnej 

energetickej spoločnosti pri monitorovaní efektívnosti, ktoré znamená poskytovanie údajov 

a následné spracovanie údajov prevádzkovateľom monitorovacieho systému o používaní 

energie. 

 

Odstavec (4) ukladá: 

-- v písm. a./ Ministerstvu povinnosť určiť organizáciu, ktorá bude prevádzkovať  

monitorovací systém efektívnosti pri používaní energie 

– v písm. b./ až n./ povinnosti prevádzkovateľovi monitorovacieho systému spojené 

s monitorovaním systému efektívnosti pri používaní energie 

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 s výnimkou § 5 v čl. I, ktorý nadobudne 

účinnosť 1. januára 2010, a § 4 a § 11 ods. 1 písm. b) v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. 

januára 2013. 

 

– Zákon č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a 

klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydaný 13.decembra 

2006. (v ďalšom Zákon 3). Zákon 3 ustanovuje postupy a intervaly pravidelnej kontroly kotlov, 

vykurovacích sústav a klimatizačných systémov ako aj odbornú spôsobilosť na výkon 

pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov v nevýrobných 

budovách, ktoré spotrebúvajú energiu (ďalej len „nevýrobné budovy“). 

Tento zákon sa vzťahuje na 

a) kotly s menovitým výkonom od 20 kW vrátane, v nevýrobných budovách, ktoré 

spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn a sú určené na vykurovanie priestorov 

a prípravu TV , 

b) vykurovacie sústavy v nevýrobných budovách, ktorých súčasťou je kotol podľa 

písmena a) starší ako 15 rokov, 

c) klimatizačné systémy (& 4 ods. 6 zákona 555/2005 Z.z. ) v nevýrobných budovách s 

menovitým výkonom od 12 kW vrátane. 

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na 

a) kotly umiestnené vo výrobných budovách a v nevýrobných budovách, na ktorých sa 

pravidelne zabezpečuje overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po 

odberné miesta, (& 25 ods. 2 písm. c./ zákona 657/2004 Z.z.) 

b) kotly určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody v budovách podľa 

osobitného predpisu (& 8 ods.2 zákona 555/2005 Z.z. ). 



Energetická koncepcia   MÚ, Trenčianska 45/41, Nová Dubnica 

 
 

Spracoval:  SIEA, regionálna pobočka Trenčín                                                                                          strana   29  

 

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2007okrem § 3 až 5 a § 6 ods. 1 až 6, ktoré 

nadobudnú účinnosť 1. januára 2008. 

 

– Zákon 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby  a o zmene a doplnení niektorých zákonov z  19. júna 

2009. 

(v ďalšom Zákon 4) 

V článku IV Zákona 4 je uvedené: 

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. sa dopĺňa 

takto:  

 

1.  V § 20 ods. 3 sa na konci pripájajú vety, ktoré znejú: 

„Ak dodávateľ tepla vo svojej dodávke tepla dodáva viac ako 10 % a menej ako 

60 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, odberateľ tepla môže skončiť odber 

tepla len vtedy, ak zabezpečí dodávku tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie 

v podiele o 20 % vyššom ako má súčasný dodávateľ tepla. Ak dodávateľ tepla vo svojej 

dodávke tepla dodáva viac ako 60 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, 

odberateľ tepla môže skončiť odber tepla len vtedy, ak zabezpečí celú dodávku tepla, 

vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou tepla, ktoré vzniká pri zapálení 

obnoviteľného zdroja energie fosílnym palivom.“. 

 

2. Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: 

 

„(2) Ak sa na vymedzenom území plánuje vybudovať nový objekt spotreby tepla 

a dodávateľ tepla na tomto vymedzenom území dodáva teplo z obnoviteľných zdrojov energie, 

musí sa prednostne využiť dodávka tepla od tohto dodávateľa ak to umožňujú technické 

podmienky a inštalovaný výkon zdrojov tepla.“. 

 

 –Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike vydaný 26.októbra 2004. 

 Zákon v & 12 znie: 

 – § 12 Výstavba sústavy tepelných zariadení 

(1) Výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s celkovým inštalovaným 

tepelným výkonom 10 MW a viac možno uskutočniť len na základe osvedčenia o súlade 

pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou 

Energetickej politiky Slovenskej republiky (ďalej len „osvedčenie“); toto osvedčenie vydáva 

ministerstvo. 
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O vydanie osvedčenia môže písomne požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, 

ktorá je podnikateľom ( podľa &2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov) . 

(2) O vydaní osvedčenia rozhodne ministerstvo na základe písomnej žiadosti podľa 

odseku 1 do 30 dní od jej doručenia a po vyhodnotení 

a) potreby nových zdrojov tepla a rozvodov tepla na území, ktoré má byť zásobované 

 teplom z výstavby sústavy tepelných zariadení, na ktorú sa žiada vydať osvedčenie, 

b) využitia domácich obnoviteľných zdrojov energie, 

c) možnosti získavania tepelnej energie na území, na ktorom má byť výstavba 

uskutočnená, z kombinovanej výroby tepla a elektriny, 

d) plnenia požiadaviek na ochranu životného prostredia, 

e) hospodárnosti a energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení, na ktorej 

výstavbu sa osvedčenie požaduje. 

(3) Osvedčenie sa vydáva na dobu uvedenú v žiadosti, najdlhšie však na tri roky odo 

dňa jej vydania. Platnosť osvedčenia sa môže predĺžiť o ďalšie dva roky na základe písomnej 

žiadosti. Písomnú žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia musí jeho držiteľ predložiť 

ministerstvu najneskôr tri mesiace pred skončením jeho platnosti. Ak žiadateľ o vydanie 

osvedčenia ani v týchto lehotách výstavbu sústavy tepelných zariadení neskončí a stavbu 

neuvedie do trvalej prevádzky, ďalšia výstavba sa môže uskutočniť len na základe nového 

osvedčenia. 

 

 (4) Vydaním osvedčenia nie sú dotknuté osobitné predpisy o stavebnom konaní 

(Zákon 50/1976 Zb. stavebný zákon). 

 (5) Výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 

do 10MW možno uskutočniť len na základe záväzného stanoviska obce o súlade 

pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti 

tepelnej energetiky. 

 (6) Na vydanie záväzného stanoviska obce podľa odseku 5 sa primerane vzťahujú 

ustanovenia odsekov 2 až 4.“. 

 

 Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem ustanovenia § 17 ods. 1 písm. 

b), ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2007. 
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8.0. ZÁVER 

 Záverom „Vyhodnotenia...“ je možné konštatovať, že pri súčasnom smerovaní tvorby 

cien za fosílne palivá, ako aj v súčasnosti zdôrazňovanej ochrane životného prostredia je 

zásobovanie teplom z centrálneho zdroja tepla (CZT) v meste Nová Dubnica perspektívne. 

 Význam zásobovania teplom z centrálneho zdroja tepla stúpa práve s možnosťou 

spaľovania biomasy, ktoré sa spravidla nedá realizovať v domových kotolniach pre malé 

skladovacie priestory, alebo zlý prístup motorovými vozidlami, lebo kotolne sa nachádzajú 

v zastavených sídliskách. Spaľovanie biomasy z domácej produkcie dáva možnosť výrobcom 

tepla byť nezávislým na zahraničných dodávkach ZP a ťažba biomasy, prípadné spracovanie 

biomasy, s výrobou peliet, alebo drevoštiepky poskytuje možnosť zamestnať ďalších 

pracovníkov. 

 Ďalší dôvod pre spaľovanie biomasy je, že variabilná zložka ceny tepla a potom aj 

cena tepla vyrobeného z biomasy je nižšia ako zo ZP. 

 Z dokumentu „Vyhodnotenie Energetickej koncepcie mesta Nová Dubnica“ vyplýva 

ešte jeden dôvod, ktorý potvrdzuje že pre mesto Nová Dubnica je najvhodnejší systém 

zásobovania teplom : centralizovaná dodávka tepla z CZT. Vhodnosť CZT v Novej Dubnici je 

daná aj tým, že územie mesta Nová Dubnica je pokryté sieťou existujúcich rozvodov tepla 

a tým sú dané najlepšie predpoklady pre zachovanie CZT a jeho intenzifikáciu rozširovaním 

na ďalšie územia. 
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ZOZNAM  SKRATIEK 

 

ATV – automatické termoregulačné ventily 

CTZ – centrálny tepelný zdroj 

CZT – centrálne zásobovanie teplom 

D – dennostupne 

EK ND – Energetická koncepcia Novej Dubnice 

EÚ – európska únia 

IBV – individuálna bytová výstavba 

OSBD PB – Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica 

OST – odovzdávacia stanica tepla 

OZE – obnoviteľné zdroje energie 

PR –  primárny rozvod 

SR – sekundárny rozvod 

STN – slovenská technická norma 

ŠF – štrukturálne fondy 

TRV – termoregulačný ventil 

TV – teplá úžitková voda 

ÚP – územný plán mesta 

ÚK --  ústredné kúrenie 

ZP – zemný plyn 

η – účinnosť 
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PRÍLOHOVÁ  ČASŤ 
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TABUĽKA obsahujúca objekty a realizované opatrenia v objektoch po roku 2006 do roku 2008. 

                           Vykonané opatrenia   

Adresa Z
a

te
p
le

n
ie

 

o
b
je

k
tu

 

Z
a

te
p
le

n
ie

 

s
tr

e
c
h
y
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š
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lá
c
ia

 T
R

V
 

In
š
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lá
c
ia

 
v
o
d
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m

e
ro

v
 T

V
 

In
š
ta

lá
c
ia

 P
R

T
 

SÚBOR A 1         

Sady C a M 18    1 1  1 

Sady C a M    1 1  1 

Sady C a M    1 1  1 

        

SÚBOR A 2        

Pribinove sady 29     1  1 

Pribinove sady 32   1     

Pribinove sady 35 OSBD PB    1 1   

        

SÚBOR B 1        

P. Jilemnického 838     1  1 

        

SÚBOR B 2        

Trenčianska 81     1  1 

Trenčianska 83     1  1 

Trenčianska 82 OSBD PB    1 1   

Sad Dukelských hrdinov75 OSBD PB    1 1   

        

SÚBOR C 1        

Komenského sady 57  1 1  1  1 

Komenského sady 60  1  1 1  1 

SNP 56   1 1 1  1 

Sady kpt. Nálepku 50   1 1 1  1 

Sady kpt. Nálepku 51   1 1 1  1 

Trenčianska 52   1   1  

P.O. Hviezdoslava 68   1 1 1  1 

P.O. Hviezdoslava 67 OSBD PB    1 1   

        

SÚBOR C 2        

Janka Kráľa 36    1 1  1 

Janka Kráľa 37    1 1  1 

        

Spolu        

 

Vysvetlivka k tabuľke : 

Číslom 1 označené opatrenia boli realizované v období od roku 2006 do roku 2008. 


