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Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT 

Prievidza“ 

 

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. 
 
Dňa 3.6.2021 bol zavŕšený proces odkupovania časti podniku Slovenské elektrárne – energetické 
služby, s.r.o.. Podpisom Zmluvy o predaju časti podniku a Dohody o usporiadaní vzťahov, sa 
definitívne od 1.9.2021 stávame distribútorom a dodávateľom tepla pre celý región Horná Nitra. 
 
Na projekte „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“ boli vykonané všetky geodetické práce a 
geometrické zamerania potrebné pre projektovú činnosť stavieb základného, špičkového zdroja, 
teplovodu a regulačnej stanice plynu. 
 
Pod regulačnú stanicu plynu pre špičkový zdroj bol odkúpený pozemok od súkromného vlastníka (p. 
Ing. Vladimír Richter). Ostatné pozemky potrebné na vedenie plynovej prípojky sú vo vlastníctve 
HBP. 
 
Teplovod zo zdroja Baňa Cigeľ do Prievidze je trasovaný okrem iných aj cez pozemky obce 
Sebedražie. Za zriadenie vecného bremena obec Sebedražie požaduje pre svoje aktivity areál 
autodopravy na Bani Cigeľ. Na tento areál bol vypracovaný znalecký posudok na ocenenie hodnoty 
nehnuteľnosti a PTH ponúklo HBP odkúpenie tohto areálu.  
 
Boli vypracované projekty dokumentácie pre územné rozhodnutie. Taktiež boli oslovené dotknuté 
organizácie v rámci územného konania. Všetky dotknuté organizácie poskytli kladné vyjadrenie k 
územnému konaniu. 
 
Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie (OU PD OSŽP) bol oslovený so 
žiadosťou o jednovariantné riešenie teplovodu medzi Baňou Cigeľ a Prievidzou. OU PD OSŽP po 
preskúmaní dôvodov žiadosti PTH vyhovel.  
 
Postupne boli spracované podklady pre posúdenie vplyvu projektu na životné prostredie (EIA). Po 
vydaní súhlasného stanoviska do nadobudnutie právoplatnosti sa do konania prihlásilo Združenie 
domových samospráv (ZDS) s 12 pripomienkami. V procese konzultácií sme zodpovedali na všetkých 
dvanásť otázok a OU PD OSŽP vydal dňa 2.8.2021 rozhodnutie v zisťovacom konaní pre uvedenú 
navrhovanú činnosť kde je uvedené že je možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania 
podľa osobitých predpisov. V súčasnosti plynie doba (15 + 15 dní, do 1.9.2021) pre nadobudnutie 
právoplatnosti rozhodnutia, čo je posledná podmienka podania žiadosti na začatie územného 
konania. V lehote 15 dní sa účastník konania ZDS vzdal možnosti odvolania voči rozhodnutiu OU PD 
OSŽP. Ostatné dokumenty vrátane žiadosti a vyjadrenia dotknutých orgánov sú zosumarizované a 
pripravené k začatiu územného konania.  
 
Začali sme spoluprácu s konzultačnou spoločnosťou, ktorá pre PTH zabezpečuje aktivity smerujúce 
k podaniu žiadostí o nenávratné finančné príspevky z výziev Operačného programu Kvalita životného 
prostredia a Modernizačného fond na spolufinancovanie projektu. Pravidelne sa zúčastňuje na 
koordinačných poradách. Prebieha proces určenia technologických celkov vo väzbe na oprávnené 
aktivity, ktoré môžu byť z jednotlivých zdrojov a výziev podporené. 
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Na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bolo vykonané výberové konanie. 
Víťazi boli písomne informovaní a vyzvaní na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie. Projekty pre stavebné povolenie sú vypracované a odovzdané.   
 
 
Časový harmonogram 
 

 
     aktuálny stav na časovej osi 
 
 
 
 
Návrhy na uznesenia: 
 
číslo:................... 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
a) Správu o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“; 
 
II. odporúča – neodporúča mestskému zastupiteľstvu  
Zobrať na vedomie Správu o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT 
Prievidza“.  
 
číslo:................... 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
a) Správu o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“. 


