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Dôvodová správa: 

 Pre posudzovanie termo-mechanicky spojených systémov výroby a distribúcie tepla 

na vymedzenom území je možné konštatovať, že v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 

energetike, § 2, ods. z/ v znení neskorších predpisov, ktorým je definovaný systém účinného 

centralizovaného zásobovania teplom, je možné hodnotiť výrobu tepla v zdroji CTZ Šurany, 

ktorý prevádzkuje spoločnosť Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., ako účinný systém 

centralizovaného zásobovania teplom. 

 Napriek priaznivým ukazovateľom v hodnotení účinnosti výroby a  distribúcie tepla 

a strát na distribučných rozvodoch tepla je veľmi dôležité a nevyhnutné vzhľadom na vek  

venovať sa rekonštrukcii technologických zariadení a postupne plánovať výmenu 

jednotlivých vetiev či už primárneho, alebo sekundárneho rozvodu. Postupnú výmenu nie je 

možné hodnotiť len z pohľadu návratnosti investície z úspor tepla. Rekonštrukcia 

technologických zariadení a výmena potrubí je potrebná predovšetkým pre zabezpečenie 

prevádzkovej spoľahlivosti technologických zariadení a vonkajších rozvodov tepla. 

 Teplá voda je pripravovaná centrálne v príslušných OST a dodávaná odberateľom 

prostredníctvom vonkajších tepelných rozvodov. Merná spotreba tepla na ohrev teplej vody 

je sledovaná a pravidelne vyhodnocovaná. Dodávateľ (MsBP Šurany, s.r.o.) zabezpečuje 

cirkuláciu teplej vody a jej kvality v zmysle platnej legislatívy. Zásadný vplyv na mernú 

spotrebu tepla na ohrev TÚV má chovanie odberateľov, znižujúcou sa spotrebou TÚV  rastie 

merná spotreba tepla na ohrev TÚV. Významnou negatívnou skutočnosťou je aj vek 

technologických zariadení na prípravu TÚV, kde už v súčasnosti sú tieto zanesené vodným 

kameňom, čím sa predlžuje čas na prípravu TÚV (ohrev) a vo veľa prípadoch sa príležitostne 

zhoršujú aj kvalitatívne ukazovatele dodávanej TÚV (zakalenie). 

Spoločnosť MsBP Šurany, s.r.o. má na všetky roky vydané platné cenové rozhodnutia ÚRSO, 

ktoré sa skladá z variabilnej zložky ceny tepla (vstupné suroviny a energie) a fixnej zložky 

ceny tepla (revízie, údržba, poistenie, mzdy, odvody). Vždy do 31.5. bežného roka sa 

uskutočňuje zúčtovanie odobratého tepla voči zaplateným zálohám voči všetkým 

odberateľom tepla. 

 S ohľadom na účinný systém centralizovaného zásobovania teplom je vymedzeným 

územím výrobcu tepla a prevádzkovateľa CTZ celé územie mesta Šurany. 

 V systéme zásobovania teplom je pripojených v súčasnosti 5 ks tlakovo nezávoslých 

odovzdávacích staníc tepla, ktoré zásobujú teplo na ÚK a TÚV jednotlivé domy zaradené 

v obytných súboroch. Z kotolne CTZ je zásobovaných cca 1300 bytov v meste u rôznych 

správcov. Najväčším odberateľom tepla je Občianske bytové družstvo Šurany. Spoločnosť 

MsBP Šurany je monopolným výrobcom tepla na území mesta Šurany v hromadnej bytovej 

zástavbe, preto akákoľvek anomália v dodávkach tepla by sa dotkla všetkých obyvateľov 



mesta, napojených na CTZ. Je preto veľmi dôležité venovať rekonštrukcii tepelných zariadení 

maximálnu pozornosť a hľadať všetky možnosti a spôsoby na jej uskutočnenie. 

Predkladaná správa  sa venuje analýzam súčasného stavu a výhľadových stavov v dvoch 

rovinách: 

A/ Analýza súčasného stavu tepelného hospodárstva mesta Šurany 

B/ Analýza spoluúčasti mesta Šurany na rekonštrukcii tepelného zariadenia mesta 

 

 

Šurany, 17.2.2020 

Vypracoval: Jozef Trungel, DiS 

                      konateľ a riaditeľ spoločnosti MsBP Šurany, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A/ Analýza súčasného stavu tepelného hospodárstva mesta Šurany. 

1. Úvod. 

 

Mesto Šurany je v súčasnosti zásobované teplom z jedného centrálneho zdroja tepla 

na spaľovanie zemného plynu a malých domových kotolní na spaľovanie zemného 

plynu. Teplo z centrálneho zdroja je vyrábané a predávané pre: 

- bytové domy 

- základnú občiansku vybavenosť (školy a predškolské zariadenia) 

- sféru služieb. 

Zdroj tepla nedodáva teplo pre priemyselnú sféru. Teplo je dodávané pre: 

- potreby ústredného vykurovania 

- potreby ohrevu teplej úžitkovej vody 

Výhrevňa – centrálny zdroj tepla je situovaný na okraji mesta, susediaci s komplexnou 

bytovou výstavbou a cestou, ktorá ju oddeľuje od individuálnej bytovej výstavby. 

 

2. Použitá symbolika. 

 

- Výhrevňa  centrálny zdroj tepla 

- CTZ centrálny tepelný zdroj 

- SCZT sústava centrálneho zásobovania teplom 

- OST odovzdávacia stanica tepla 

- RSP regulačná stanica plynu 

- STL  stredotlaký rozvod plynu 

- ÚV  ústredné vykurovanie 

- TÚV teplá úžitková voda 

- kW  kilowatt 

- kWh kilowatthodina 

- MW megawatt 

- MWh megawatthodina 

- GJ  gigajoule 

-  

3. Tepelné bilancie – tepelné okrsky. 

 

a. OST  VS1 

Spolu OST VS 1, pre ÚV              581,58 kW 

Spolu OST VS 1, pre TÚV     111,77 kW 



 

Potrebný výkon OST VS 1 pre ÚV   2 x 350 MW 

Potrebný výkon OST VS 1 pre TÚV   1 x 280 kW, ( 2 x 140 kW) 

 

 

b. OST VS2 

Spolu OST VS 2, pre TÚV     31,8 kW 

Spolu OST VS 2, pre ÚV     294,90 kW 

 

Potrebný výkon OST VS 2 pre ÚV   2 x 180 kW 

Potrebný výkon OST VS 2 pre TÚV   1x 80 kW (2 x 40 kW) 

 

c. OST VS 3 

Spolu OST VS 3, pre TÚV     373,11 kW 

Spolu OST VS 3, pre ÚV              1 388, 86 kW 

 

d. OST VS 4 

Spolu OST VS 4, pre ÚV     2 x 130 kW, ( 1 x 250 kW) 

Spolu OST VS 4, pre TÚV     1 x 50 KW 

 

e. OST VS 5 

Potrebný výkon OST VS 5 pre ÚV (vlastná spotreba)   1 x 25 kW 

 

Rekapitulácia potrieb tepla 

- Ústredné vykurovanie     2 442,38 kW 

- Priemerný ohrev teplej vody        529,18 kW 

Spolu:         2 971,56 kW 

 Výkon zdroja tepla pre ústredné vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody pre 

objekty, uvedené v tepelnej bilancii je potrebný maximálne 3 330 kW (po zohľadnení strát). 

 

4. Popis súčasného stavu 

 

Jestvujúce tepelné zariadenie zásobovania teplom a teplou úžitkovou vodou mesta 

Šurany, pozostáva z nasledovných častí: 

a. Zdroj tepla – výhrevňa 

b. Primárne rozvody tepla 



c. Odovzdávacie stanice tepla 

d. Sekundárne rozvody tepla a TÚV 

Sústava CZT mesta Šurany bola uvedená do prevádzky vo vykurovacej sezóne 1979. 

 

 

4.1. Výhrevňa – centrálny zdroj tepla 

Výhrevňa je v súčasnosti horúcovodná, pracujúca vo vykurovacom režime s teplotným 

spádom 120/80 st. C, ktorý nie je regulovaný podľa priebehu vonkajšej teploty a tým 

vznikajú zvýšené tepelné straty v primárnom rozvode tepla. V zdroji tepla sú osadené 

štyri horúcovodné kotly na spaľovanie zemného plynu. Na kotlových jednotkách sú 

osadené monoblokové horákové systémy (2 ks kotlových jednotiek) a horák Weishaupt 

(2 ks kotlov) Horáky od fy Weishaupt v súčasnosti predstavujú vyššiu špičku v horákových 

systémoch na spaľovanie zemného plynu. Meracia a regulačná technika vo výhrevni je 

poplatná dobe uvedenia výhrevne do prevádzky (1979). Riadiaca technika bola vybavená 

výpočtovou technikou v r. 2006 a slúži na riadenie a kontrolu vo výhrevni, ako aj na 

riadenie OST na reguláciu prichádzajúcich teplotných veličín a obsluhu technologických 

častí. Z priestoru velínu vo výhrevni má kurič neustály prehľad o prebiehajúcom 

technologickom procese v celom meste. V zdroji tepla – výhrevni nie je riešené 

využívanie spalín, vznikajúcich pri horení. Rekuperácia spalín je jednou z možných foriem 

na šetrenie prevádzkových nákladov. Nakoľko úpravovňa technologickej vody nebola 

vybudovaná súčasne s výstavnou výhrevne, bola dodatočne vybudovaná v r. 2009. 

Vo výhrevni sú nainštalované 4 ks horúcovodných kotlov, nasledovných typov: 

- Kotol č. 1: 

Typ kotla: MGM 1000 

Tepelný výkon 1000 kW 

Rok výroby: 2006 

Typ horáka: WM-G20/2-A, Weishaupt Nemecko 

 

- Kotol č. 2: 

Typ kotla: WHK 2500 

Tepelný výkon: 2900 kW 

Rok výroby: 1987 

Typ horáka: WM-G30/3-A-ZM-LM, Weishaupt Schwendi, Nemecko 

- Kotol č. 3: 

-  

Typ kotla: BK 4 

Tepelný výkon: 4000 kW 



Rok výroby: 1979 

Typ horáka: APH 45 PZ, ČKD Dukla Praha, ČR 

- Kotol č. 4: 

- Typ kotla: BK 4 

- Tepelný výkon: 4000 kW 

- Rok výroby: 1979 

- Typ horáka: APH 45 PZ, ČKD Dukla Praha, ČR 

Celkový inštalovaný výkon kotolne je 11 900 kW.  

Všetky kotly sú v prevádzkyschopnom  stave, sú pravidelne servisované a sú na nich 

v predpísaných intervaloch vykonávané potrebné revízie. V pravidelnej prevádzke sú 

kotly 1 a 2. Kotol č. 1 je prevádzkovaný v mimovykurovacom období na prípravu TÚV 

a kotol č. 2 slúži pre ÚV. Kotly č. 3 a 4 zostávajú v studenej rezerve pripravené na 

zabezpečenie prevádzky. 

Ako vidno z analýzy súčasného stavu, výhrevňa (CTZ) je značne predimenzovaná. 

- Odvod spalín: 

Odvody spalín sú vedené vždy od dvoch kotlov spoločným oceľovým potrubím do 

murovaného komína. Murovaný komín v súčasnosti už nevyhovuje súčasným 

predpisom, preto je nevyhnutné vybudovať nové komínové telesá (anticorro) od 

každej kotlovej jednotky. 

 

5. Primárne rozvody tepla. 

 

Horúcovodný rozvod tepla je vedený cez obytnú zónu pod zemou, v neprielezných 

kanáloch. Jestvujúce primárne rozvody úzko nadväzujú na horúvodnú výhrevňu 

a OST. Celková dĺžka primárneho rozvodu je 2 083 m. 

Na primárny rozvod sú napojené nasledovné OST: 

- OST VS 1  ul. Školská 2 

- OST VS 2  ul. M.Kokošovej 6.8 

- OST VS 3  ul. MDŽ 3, sídlisko Sever 

- OST VS 4  ZŠ SNP 5 

- OST VS 5  výhrevňa, Nitrianska 14 (vlastná spotreba) 

 

6. Sekundárne rozvody tepla. 



Sekundárne rozvody tepla sú vedené v neprielezných  kanáloch, v určitých úsekoch 

v jednom kanály s primárnym rozvodom. Spolu so sekundárnymi rozvodmi je vedený 

aj rozvod TÚV. Celková dĺžka sekundárnych rozvodov je 2 530 m. 

 

7. Doteraz uskutočnené technické opatrenia na zlepšenie technického 

stavu tepelného hospodárstva. 

 

a/ výmena neekonomického horáka K – 2 

b/ prekládka horúcovodu popri hypermarketu LIDL 

c/ riadenie obehového čerpadla v CK cez frekvenčný menič 

d/ výstavba nového primárneho vedenia  popri areál ZŠ SNP 5 

e/ zapojenie nádrže rýchloohrevu TÚV v OST VS 3. 

f/montáž frekvenčného meniča na ovládanie obehového čerpadla v OST VS 1. 

g/oprava havarijného stavu strechy nad výhrevňou 

h/oprava všetkých strešných krytín vo  všetkých OST 

Všetky investičné akcie, ktoré sa doteraz uskutočnili boli realizované z vlastných zdrojov 

MsBP, zo zisku z výroby a predaja tepla. 

 

8. Výroba tepla a spotreba zemného plynu v rokoch 2015 – 2019. 

 

Spotreba zemného plynu: 
 

Výroba a dodávka tepla: 

  
m3 

   
GJ 

Rok: Spotreba: Poznámka 
 

Rok: Výroba: Poznámka 

2015 999 327   
 

2015 27 803,50   

2016 1 022 651   
 

2016 27 781,58   

2017 1 059 154   
 

2017 31 399,88   

2018 997 594   
 

2018 26 949,31   

2019 954 998   
 

2019 25 774,79   

 

 

9. Zhodnotenie súčasného stavu a návrh opatrení. 

 

Ako vidno z predchádzajúcich tabuliek, výroba a predaj tepla vo vybraných rokoch ide 

v prevažnej miere zostupným trendom (výnimkou bol rok 2017, kedy bola dodávka 

tepla vyššia z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok), čomu úmerne 

zodpovedá aj nižšia spotreba zemného plynu. Nižšia výroba a predaj tepla je 

vyústením viacerých skutočností: 

a/ zatepľovanie budov 



b/ výmena okien a dverí 

c/ šetrenie na vykurovaní 

d/odpájanie sa verejných budov (zrušenie daňového úradu). 

Všetky tieto objektívne skutočnosti majú nepriaznivý dopad na ekonomické ukazovatele 

Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. 

Ďalšou nepriaznivou skutočnosťou je fakt, že technologické zariadenia na výrobu a rozvod 

tepla majú okolo 40 rokov, čo veľmi zvyšuje poruchovosť a nespoľahlivosť zariadení. 

I vzhľadom na pravidelné opravy a údržbu  zariadení, morálne opotrebovanie sa prejavuje 

zvýšenou poruchovosťou, ako i nižšou účinnosťou a efektívnosťou. 

 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. aj vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, dal 

v roku 2012 vypracovať  skrátený audit tepelného hospodárstva a na základe jeho výsledkov 

rozhodol o spôsobe obnovy tepelného hospodárstva mesta Šurany v dvoch rovinách: 

a.   Obnova (rekonštrukcia) všetkých nadzemných zariadení (výhrevňa, OST) 

b. Rekonštrukcia a postupná výmena najrizikovejších častí primárneho      

a sekundárneho rozvodu. 

 

Na základe uskutočneného auditu bol spracovaný projekt pod názvom „Obnova 

tepelného hospodárstva mesta Šurany“ a v r. 2016 bolo vydané stavebné povolenie 

na uvedenú akciu. Stavba nebola zrealizovaná z dôvodu nedostatku finančných 

zdrojov s poukazom na možné využitie eurofondov. Vyhlásené výzvy z fondov EÚ však 

boli koncipované tak, že boli podmieňované využitím obnoviteľných zdrojov  energie 

(OZE), prípadne s využitím kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET). Bohužiľal, 

ani jednu z týchto podmienok nebolo možné naplniť, nakoľko vyrábame teplo zo 100 

% využitia zemného plynu. 

Stavebné povolenie je stále platné, po predĺžení platí do 31.12.2020. Potrebné 

finančné náklady, potrebné na prvú etapu, sa pohybujú cca vo výške 900 tis. € bez 

DPH. 

 

10.  Súbor najnevyhnutnejších prác, potrebných vykonať pre bezpečnú 

a spoľahlivú prevádzku. 

 

A. Výhrevňa 

10.A.1. Prechod na teplovodný systém 



Prechodom z horúcovodného na teplovodný systém dôjde k ekonomickým úsporám 

prevádzky tepelného zdoja. Bude sa pracovať s nižšími prevádzkovými teplotami 

(nižší teplotný spád) a tým dôjde i k zníženiu prevádzkových tlakov, čo sa prejaví 

hlavne aj na znížení tlakov v primárnom potrubí, čím sa predĺži jeho životnosť. 

Znížením prevádzkových teplôt a tlakov sa rozšíri škála možnej regulácie prevádzky 

(ekvitermická regulácia, prevádzka obehových čerpadiel, prevádzka a zaraďovanie 

jednotlivých kotlov podľa odoberaného výkonu a p.) 

Prechodom na teplovodný systém sa zníži periodicita vykonávania odborných skúšok, 

čím dôjde k ďalšej úspore finančných prostriedkov. 

Nemalá úspora finančných prostriedkov sa dosiahne i prechodom z terajšej 

nepretržitej prevádzky (4 pracovníci, ktorí zabezpečujú prevádzku v 12 h intervaloch) 

na prevádzku s občasným dohľadom, kde bude možné ponížiť obsluhu na 2 

pracovníkov s využitím technických prostriedkov, s tým, že službukonajúci dispečer 

v normálnej (bezporuchovej) prevádzke 1x za 24 h vyhodnotí prevádzku celej 

vykurovacej sústavy. 

10.A.2. Nevyhnutné úpravy v CTZ, pri prechode na teplovodný systém 

- výmena obehových čerpadiel s vyššími technickými parametrami (väčšie množstvo 

prepravenej technologickej vody 

- využitie ďalších možností dispečerského systému riadenia v procese riadenia 

prevádzky a kontroly sústavy CZT. 

- obmena 2 ks expanzných nádrží spolu s doplňovacími čerpadlami a tlakovými 

kompresormi 

- výmena dymovodov a ich zaústenie pre každý kotol do samostatného oceľového 

komína 

- osadenie rekuperátorov spalín do vyústenia komínov jednotlivých kotlov (úspora 8 – 

11 % paliva) 

- nastavenie regulačnej stanice zemného plynu (v majetku SPP – distribučná) pre 

bezpečnú a spoľahlivú dodávky zemného plynu počas celého roka 

- opravy kotlových jednotiek (okrem horákov na kotle K3 a K4) v súčasnosti nie je 

akútne riešiť – sú prevádzkyschopné, spolu s príslušnými revíziami. 

10.A.3. Potrebné úkony v OST 1 – 5 

- výmena výmenníkov ÚK spolu s armatúrami 

- výmena výmenníkov TÚV, spolu s armatúrami 



- výmena obehových čerpadiel pre ÚK s regulátorom otáčok (frekvenčný menič) 

- výmena obehových čerpadiel TÚV 

- tepelné izolácie výmenníkov a rozvodov ÚK a TÚV 

- rozšírenie riadiaceho systému pre prenos dát, poruchových a havarijných stavov 

Poznámka: Podrobný popis všetkých prác je uvedený vo vykonávacom projekte. 

K overeniu funkčnosti zariadenia a následného vydania sprievodnej technickej 

dokumentácie, ako i na preberacie konanie a vykonanie skúšok v zdroji tepla je 

potrebné prizvať TI Nitra. 

 

14. Rozsah potrebných investícií. 

 

14.1. Zdroj tepla 

Dôvody:  

 Nízka účinnosť zdroja tepla (88 %) v porovnaní s novými technológiami 

 Vek zariadení viac ako 30 rokov = vysoké riziko porúch a prevádzkových havárií 

 Zlý technický stav armatúr, potrubí, čerpadiel a izolácií 

Riešenia: 

 Kompletná rekonštrukcia technológie kotolne (okrem kotlov) 

 Zmena horúcovodného systému na teplovodný = lepšia účinnosť, nižšie 

prevádzkové náklady, menšie straty v rozvodoch, zníženie tlakov v potrubiach 

 

14.2. Odovzdávacie stanice tepla 

 

Dôvody: 

 

 Nevyhovujúci technický stav výmenníkov ÚK a TÚV 

 Nízka účinnosť výmenníkov (zanesenie vodným kameňom) 

 Vek zariadení je 30 rokov a viac = vysoká náchylnosť na poruchy a havárie 

 Zastaralá technológia, poplatná dobe inštalácie 

 

Riešenie: 

 

 Nevyhnutná rekonštrukcia všetkých OST 



 

15. Vývoj ceny tepla v rokoch 2015 – 2020. 

 

Rok: variabilná  zložka fixná zložka 

  €/kWh €/kW 

2015 0,0592 128,2714 

2016 0,0592 128,2714 

2017 0,0446 128,6077 

2018 0,0492 132,2218 

2019 0,0492 132,2218 

2020 0,0546 125,6268 

   

Poznámka:  Ceny sú uvádzané bez DPH 

 
 

 

 

V sledovaných rokoch boli ceny tepla prevažne stabilizované, vďaka cenám vstupných 

komodít, hlavne zemného plynu. V roku 2017 bol dosiahnutý pokles ceny zemného plynu vo 

variabilnej zložke ceny. Nárast ceny zemného plynu pozorujeme v roku 2020, vzhľadom na 

jeho cenu na svetových burzách. 

Mierne výkyvy vo fixnej zložke sú zapríčinené znižovaním, alebo zvyšovaním regulačného 

príkonu. 

Zaradením realizácie rekonštrukcie tepelného hospodárstva (nezáleží na forme a spôsobe 

vlastníctva, či nájomného vzťahu) by došlo k navýšeniu fixnej zložky ceny, úmerne podľa 

investovanej sumy a predaného množstva tepla. 

 

 

16. Záver 

Ako vyplynulo z predchádzajúceho, rekonštrukcia tepelného hospodárstva mesta Šurany, 

vzhľadom na nevyhovujúci technický stav, zastaranosť technológií, ako i vysoký vek zariadení 

a bezpečnosť prevádzky je nevyhnutná. 

Technologické zariadenia sú na hranici svojej životnosti a vo veľa prípadoch nespĺňajú už ani 

technické štandardy. Preto je nevyhnutné v krátkom čase (horizont 1 – 2 roky) investovať 

potrebné prostriedky (minimálne do 1. etapy – rekonštrukcia nadzemných zariadení), aby 



sme sa vyhli kolapsu tepelno-technických zariadení a zabezpečili dostatočnú tepelnú pohodu 

obyvateľov mesta Šurany. 

 

B/ Tepelné hospodárstvo – analýza možností spoluúčasti mesta. 

 Tepelné hospodárstvo mesta Šurany je v majetku mesta. Pre účinnú správu svojho 

majetku mesto zriadilo svoju obchodnú spoločnosť, Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., 

ktorá prevádzkuje tepelné hospodárstvo od roku 2005, kedy ho prevzala po rôznych 

prevádzkovateľoch (príspevková organizácia mesta, súkromná spoločnosť ap.) Mestský 

bytový podnik Šurany, s.r.o. nevznikol ako nástupnícka organizácia, ale zdedil všetky staré 

dlhy po predošlých prevádzkovateľoch, pre riešenie ktorých si bol nútený vziať  úver a tento 

splácať. Môžeme konštatovať, že všetky staré dlhy MsBP Šurany, s.r.o. úspešne zvládol 

a v súčasnosti je bez úverového zaťaženia. Mestským zastupiteľstvom bol tejto spoločnosti 

odpustený nájom za prenajaté technologické zariadenia a MsBP Šurany, s.r.o. bol zaviazaný 

hodnotu nájmu vložiť každoročne do opráv technologických zariadení, čo sa aj realizuje. 

Vzhľadom na skutočnosť, že tepelné hospodárstvo vzhľadom na svoj vek a zastaranosť 

vyžaduje každoročne viac a viac prostriedkov je nevyhnutné pristúpiť k celkovej rekonštrukcii 

tepelno-technických zariadení, pre zvýšenie hospodárnosti a efektívnosti celej CTZ. 

 Spoluúčasť mesta treba posudzovať v rôznych rovinách: 

1. Uskutočniť obnovu tepelného hospodárstva podľa pripraveného projektu, tzn: 

v prvok kroku uskutočniť obnovu všetkých nadzemných zariadení (CTZ, OST). Na 

tento krok má Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. vydané právoplatné stavebné 

povolenie, tak isto aj vybraného dodávateľa prác (podľa smernice o verejnom 

obstarávaní, platnej pre MsBP). 

2. Po ukončení obnovy podľa bodu 1 pokračovať v obnove podzemných rozvodov – 

primárne a sekundárne rozvody a tiež rozvody TÚV. Centrálny systém prípravy TÚV 

v jednotlivých OST zachovať z dôvodu možností lepšej regulácie a automatizácie. 

3. Zvážiť inštaláciu kogeneračnej jednotky na výrobu elektriny z odpadového tepla. 

 

Možnosti financovania pripraveného projektu: 

1. Sledovať vyhlasované výzvy z Ministerstva životného prostredia ohľadom dotácií na 

rekonštrukciu tepelných hospodárstiev miest a obcí a zapojiť sa do nich. (Doteraz 

vyhlásené výzvy mali kladenú podmienku, aby zdroj už v súčasnosti využíval 

Obnoviteľné zdroje energie (OZE), tzn., aby okrem hlavného paliva – zemný plyn boli 

využívané i alternatívne palivá, ako napr. štiepka, slama ap., prípadne bola vyrábaná 

súčasne s teplom (odpadové teplo) aj elektrická energia a dodávaná do verejnej siete. 



2. Využiť najvýhodnejší  komerčný úver (pôvodný úmysel) s tým, že úver by si zobrala 

obchodná spoločnosť (MsBP) a participácia mesta by spočívala v zabezpečení úveru 

majetkom mesta (tepelné hospodárstvo) po schválení mestským zastupiteľstvom. 

3. Pokúsiť sa o jednanie s vybraným dodávateľom akcie o poskytnutie dodávateľského 

úveru, o výške a možnostiach splatenia úveru. 

4. Po absolvovaní prvej etapy obnovy tepelného hospodárstva začať s rekonštrukciou 

podzemných zariadení s prioritou na úseky s najväčšou poruchovosťou – financovanie 

zabezpečovať postupne so zisku z výroby tepla. 

5. Vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prenájom tepelného hospodárstva s tým, že 

mestské zastupiteľstvo zaviaže nájomcu vykonaním všetkých potrebných prác, bez 

závažného dopadu na obyvateľstvo. Samozrejme v zmluve o prenájme musí byť 

stanovená dĺžka prenájmu a tiež postupnosť krokov pri realizovanej obnove 

tepelného hospodárstva. V zmluve musí byť predložený aj krízový plán, pre prípad 

nepredvídaných okolností, alebo nedodržiavaní bodov zmluvy (hlavne v prípade 

obnovy tepelno-technických zariadení. 

 

Záverom treba skonštatovať, že Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. ako regulovaný 

subjekt ÚRSO, z vlastnej prevádzky nikdy nemôže zabezpečiť toľko finančných 

prostriedkov, aby takto náročnú akciu mohol vyfinancovať z vlastných tržieb z predaja 

tepla. Stanovená cena tepla musí presne korešpondovať vo variabilnej aj fixnej zložke so 

spotrebovanými nákladmi a všetky získané tržby nad stanovený limit musia byť 

každoročne zúčtované s jednotlivými odberateľmi. Čiže tvoriť nejakú finančnú rezervu je 

pri výrobe tepla nemožné. 

 

Závery a doporučenia pre rozvoj tepelnej energetiky na území mesta 

Opatrenia, ktoré znížia merné spotreby na objektoch a zefektívnia výrobu a distribúciu 

tepla, sú nasledovné: 

 Vyhodnocovanie spotreby tepla a vyhodnocovanie prípadných výkyvov 

 Vo vykurovacom období dbať na vetranie priestorov, na dobu nevyhnutnú k výmene 

vzduchu (hygienické predpisy) 

 V priestoroch občasného pobytu osôb nastaviť minimálne vykurovacie teploty, 

k vzhľadom k prevádzkovanému zariadeniu 

 Inštalácia reflexných plôch za vykurovacie telesá 

 Vykurovacie telesá musia byť umiestnené tak, aby nebolo žiadnym bytovým 

zariadením bránené prúdeniu tepla do priestoru 

 Nainštalovať aj v nebytových priestoroch termostatické ventily a vyregulovať 

jednotlivé vykurovacie sústavy 



 Zateplenie strešných konštrukcií 

 Zateplenie obvodových konštrukcií 

 Dokončenie výmeny všetkých otvorových výplní 

 Rekonštrukcia úsekov primárnych a sekundárnych rozvodov 

 

Čo sa týka technickej úrovne existujúcej sústavy zariadení centrálneho zásobovania 

teplom v meste Šurany, môžeme konštatovať, že je na hranici svojich technických 

možností. Je poplatné rokom, v ktorých bolo inštalované a uvedené do prevádzky. 

Preto je nevyhnutné pristúpiť k rekonštrukcii zariadení tepelného hospodárstva, 

aby sa predišlo vzniku nežiaducich javov (zlyhanie systému ap.) 

 

Zhrnutie jednotlivých potrebných krokov, podľa dôležitosti: 

1. Prechod z horúcovodného systému na teplovodný. 

2. Rekonštrukcia technologických zariadení v CTZ (obehové čerpadlá, systém 

doplňovania technologickej vody, expanzné nádoby, armatúty) 

3. Rekonštrukcia technologických zariadení OST 1 – 5 (výmenníky, obehové čerpadlá, 

armatúry) 

4. Rekonštrukcia a nastavenie systému riadenia CTZ a OST. 

5. Postupná výmena primárnych a sekundárnych rozvodov tepla a rozvodov TÚV, spolu 

s príslušnými armatúrami. 

 

Pozn.:  Treba zdôrazniť, že úlohy, uvedené pod bodom 1 – 4 vzájomne na seba naväzujú, 

čiže úlohy sa nedajú robiť čiastkovo. Časovo treba tieto práce zvládnuť 

v mimovykurovacom období, t. j. spravidla v čase od 1.5. do 15.9. bežného roka. 

Úlohu pod bodom č. 5 je možné realizovať priebežne počas celého roka. 

 

 

Šurany, 17.2.2020 

Vypracoval: Jozef Trungel, DiS 

                      konateľ a riaditeľ spoločnosti MsBP Šurany, s.r.o. 

 

 

 

 



 

 

 



 


