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Stav k 31.3.2021

Na projekte „ Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“ sa intenzívne pracuje. Plnenie úloh
prebieha paralelne tak, aby bol naplnený termín výstavby zdrojov do 31.8.2023 a zostal čas
na vykonanie individuálnych a komplexných skúšok, odladenie systému s preukázaním
komplexného chodu a skúšobnej prevádzky.
V októbri 2020 bola podaná žiadosť o vydanie Osvedčenia na Ministerstvo hospodárstva na
výstavbu sústavy tepelných zariadení. Osvedčenie zatiaľ nie je vydané z dôvodu námietok
Slovenských elektrárni domáhaním sa účastníctva v procese. Po zamietnutom účastníctve
zo strany Ministerstva hospodárstva pre Slovenské elektrárne - energetické služby, žiadajú
účastníctvo Slovenské elektrárne a.s. V súčasnosti čakáme na vyjadrenie zo strany MH.
Formou súťaže boli vybrané projekčné kancelárie na spracovanie projektov pre územné
konanie. Samotný projekt bol rozdelený na tri podprojekty.
1, Projekt na výstavbu tepelných zariadení v lokalite Baňa Cigeľ. Výrobno - technologické
celky v tejto lokalite sa uvažujú umiestniť v priestore uhoľnej skládky kde už stoja dva kotle
na drevnú štiepku, ku ktorým sa postaví jedna kogeneračná jednotka, štyri tepelné čerpadlá
a 1500 slnečných kolektorov. V priestore výstavbe týchto zariadení bol vykonaný geologický
prieskum, Rozptylová štúdia a Hluková štúdia. Na konci marca bol vypracovaný a odovzdaný
projekt pre Územné konanie. S firmou SPP bol dohodnutý bod napojenia na strednotlakovo
potrubie pre kogeneračnú jednotku. Trasa plynu je vytýčená cez obecné pozemky obce
Sebedražie a pozemky Bane Cigeľ. S obcou Sebedražie sme v jednaní o zriadenie vecného
bremena.
2. Projekt horúcovod Baňou Cigeľ - Prievidza. Tento horúcovod je uvažovaný umiestniť
v telese železničnej vlečka patriacej Hornonitrianskym baniam Prievidza. V celej dĺžke
plánovaného horúcovodu bol vykonaný geologický prieskum na základe zakresleného
nadzemného a podzemného umiestnenia horúcovodu. Taktiež bolo vypracované posúdenie
vplyvu na životné prostredie. V marci sme dostali od Okresného úradu Prievidza, odbor
starostlivosti o životné prostredie Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, na základe ktorého
môžeme podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitého predpisu. Projekt
pre územné konanie zatiaľ nie je ukončený z dôvodu možného variantného riešenia, ktoré
vznikne v prípade dohody so Slovenskými elektrárňami.

3. Projekt na výstavbu tepelných zariadení v priemyselnej zóne Prievidza. PTH odkúpilo časť
areálu firmy AGS, kde plánuje umiestniť tri plynové kotle. V priestore výstavby týchto kotlov
bol vykonaný geologický prieskum a na konci marca spracovaný a odovzdaný projekt pre
Územné konanie. S firmou SPP bol dohodnutý bod napojenia na vysokotlakové potrubie
plynu a bola vytýčená trasa vedenia potrubia do odkúpeného areálu PTH. V bode napojenia
na VT potrubie sme v jednaní s majiteľom parcely, ktorú plánujeme odkúpiť za účelom
výstavby regulačnej stanice plynu. Trasa vedenia potrubia plynu je cez pozemky HBP.
V januári 2021 sme dostali list zo Slovenských elektrární o ukončení dodávky tepla po
1.1.2024 s výzvou na rokovanie. Od toho času dodnes bola uskutočnená séria vzájomných
rokovaní formou videokonferencii v snahe nájsť vzájomnú dohodu. SE navrhujú odkúpiť časť
podniku Slovenských elektrární – energetické služby ktorá bude obsahovať celý ich kmeň
odberateľov tepla vrátane PTH a zariadenie na distribúciu tepla pre všetkých svojich
odberateľov na ich vymedzenom území. Výsledkom by mala byť Zmluva na kúpu časti
podniku, Dohoda o usporiadaní vzťahov a Memorandum o porozumení zúčastnených strán.
Tento proces zatiaľ nie je ukončený.
Predstavenstvo PTH intenzívne jedná aj o spôsobe financovania výstavby nových tepelných
zariadení. Bolo uskutočnených niekoľko videokonferencií za účasti predstaviteľov
Ministerstva hospodárstva, Ministerstva životného prostredia, Ministerstva investícií a
regionálneho rozvoja a SIAE v snahe nájsť najlepší možný spôsob financovania výstavby
nových zdrojov za použitia NFP Európskej banky. Na ostatnej videokonferencií bol daný
návrh na vytvorenie pracovnej skupiny za účasti PTH na hľadanie a zadefinovanie
optimálnych možností.
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