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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 17. 12. 2012 
 
 
PREDMET 
Podpora investičného zámeru alternatívneho spôsobu vykurovania  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Predkladá:    Ing. Jela Bednárová, prednosta MsÚ 
 
Spracoval:  Komisia na posúdenie projektov alternatívneho spôsobu vykurovania 
 
Prerokované: v komisii na posúdenie projektov alternatívneho spôsobu vykurovania  

(komisia ustanovená MsZ dňa 12. 7. 2012, uzn. č. 239/2012) 
 
Podpisy:      

                                      
Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
1. schvaľuje 
zámer využitia alternatívneho zdroja tepla pre účely nadobudnutia energetickej nezávislosti tepelno-
energetického komplexu mesta Spišská Nová Ves od zemného plynu navrhovaného spoločnosťou  
R GES, s. r. o., Francisciho 11, Prešov,  
2. poveruje 
primátora mesta a komisiu menovanú uznesením MsZ č. 239/2012 dohodnúť obchodné podmienky 
a pripraviť návrh zmluvných vzťahov na využívanie alternatívneho zdroja tepla pre tepelno-energetický 
komplex mesta Spišská Nová Ves navrhovaného spoločnosťou R GES, s. r. o., Francisciho 11, Prešov, 
v zmysle dôvodovej správy, 
3. ukladá 
predložiť návrh zmluvných podmienok na rokovanie MsZ  
 
T: 31.03.2013                                         Z: prednostka úradu 



 
Materiál na rokovanie MsZ dňa 17.12.2012 bod programu : 
PODPORA  INVESTÍCIE  ALTERNATÍVNEHO SPOSOBU VYKUROVANIA 

 
DOVODOVÁ SPRÁVA 

 
Na základe výberu komisie menovanej uznesením MsZ č. 239/2012, Vám opätovne predkladáme na 
odsúhlasenie podporu investičného zámeru alternatívneho zdroja vykurovania mesta Spišská Nová Ves 
spoločnosťou R GES, s.r.o., Francisciho 11, Prešov. 
Investor, spoločnosť R GES s.r.o plánuje v meste Spišská Nová Ves vybudovať elektroenergetické zariadenie 
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla z biomasy. Spoločnosť je renomovanou v oblasti investícií do 
elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny a tepla z biomasy  ako obnoviteľného zdroja energie 
(v rámci SR zrealizované projekty v meste Topoľčany a Bardejov). 
Investor  komisii preukázal, že disponuje potrebnými skúsenosťami a je spôsobilý preukázať svoje postavenie 
na trhu v Slovenskej republike prevádzkovaním plne funkčného  zariadenia tohto druhu, ktoré zároveň 
podporujú tepelno – energetickú nezávislosť miest  napojených svojimi  centrálnymi zdrojmi  tepla na 
investorom vybudované zariadenia ako zdroj výroby tepla. 
Kogeneračná jednotka bude  ako vybudovaná investícia predstavovať elektroenergetické zariadenie 
s celkovým možným maximálnym inštalovaným elektrickým výkonom cca 8,20 MW a celkovým tepelným 
výkonom cca 29 MW , pričom tieto parametre môžu byť zmenené vzhľadom k potrebe – dopytu po teple zo 
strany Mesta SNV, resp. spoločnosti EMKOBEL, a.s.,  prípadne iných subjektov vykazujúcich dopyt po teple z 
KGJ SNV. KGJ SNV bude z hľadiska výroby tepla prioritne zabezpečovať dodávky tepla voči EMKOBEL.  
Teplo vyrobené v KGJ SNV bude prostredníctvom horúcovodného potrubia vedeného podľa vhodnosti, 
účelnosti a hospodárnosti podpovrchovým alebo nadzemným vedením dodávané do CZT v rámci mesta SNV. 
Elektrická energia vyrobená v KGJ SNV bude v súlade s osobitným predpisom dodávaná predovšetkým 
podzemným 22 kV elektrickým vedením prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, ktorým je ku dňu 
podpisu tejto Zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s., a to do 110 kV/22 kV rozvodne prevádzkovateľa 
regionálnej distribučnej sústavy, na základe zmluvy s investorom. Celková hodnota investície do KGJ SNV 
bude predstavovať cca. 30 mil. EUR. 
Investor vybuduje a uvedie KGJ SNV do prevádzky najneskôr do 3 rokov od uzatvorenia zmluvy o dodávke 
tepla s EMKOBEL, v ktorej je mesto 100% akcionárom. Investor uzatvorí s EMKOBEL zmluvu o dodávke tepla 
podľa osobitného zákona, a to na dobu 20 rokov odo dňa uvedenia KGJ SNV do prevádzky. Investor sa 
zaväzuje poskytnúť EMKOBEL zľavu na cenu tepla vo výške do 10 % z variabilných nákladov zohľadňujúcich 
výrobu tepla zo zemného plynu. Presný prepočet bude súčasťou zmluvy o dodávke tepla s EMKOBEL. V 
prípade, ak Investor v lehote 2 roky idúce po sebe nedodrží vyššie uvedený cenový záväzok, má Mesto SNV 
právo od tejto zmluvných záväzkov odstúpiť. 
Uvedený investičný zámer  bol posudzovaný v troch aspektoch : technicky, ekonomicky a ekologicky.  
 
V nadväznosti na Akčné plány pre biomasu, uznesenie vlády ST č.383/2007, ktorý vychádza z Akčného plánu 
Európskej únie je zrejmá,  záväzná a jednoznačná  podpora technológiám využívajúcim biomasu . 
Vzhľadom ku skutočnosti, že  mesto SNV má záujem o vybudovanie zariadenia na výrobu tepla 
z obnoviteľného zdroja energie predovšetkým za účelom  nadobudnutia energetickej nezávislosti výroby tepla 
od zemného plynu, ako aj za účelom ekologizácie výroby tepla v súlade so všeobecne uznávanými 
environmentálnymi predpismi podporujúcimi výrobu energií z obnoviteľných zdrojov energie, odporúčame MsZ 
podporiť investičného zámeru alternatívneho zdroja vykurovania mesta Spišská Nová Ves spoločnosťou R 



GES, s.r.o., Francisciho 11, Prešov. 
 
Po prvých rokovaniach sú  pre vstup investorskej spoločnosti záväzné tieto obchodné podmienky: 

1. Dohoda o spôsobe, dodávkach a prevádzkovaní alternatívneho druhu vykurovania s EMKOBEL a. s. 
samostatnou zmluvou o prevádzkovaní. 

2. Garancia nižšej ceny  tepla pre konečných užívateľov o min 10% oproti súčasnosti 
3. Určenie priorít pri výbere lokality na umiestnenie kogeneračnej jednotky. 
4. Možnosť využitia štiepky Lesov mesta Spišská Nová Ves. 
5. Spätné úpravy po nových teplovodných rozvodoch vo forme nových chodníkov, terénnych úpravy a ciest 

v rozsahu primeranom zásahu do týchto konštrukcií. 
6. Podpora aktivít mesta vo výške 20 000 eur ročne. 
7. Príspevok pre športové kluby v meste vo výške 75 000 eur ročne podľa určenia mesta. 
8. Vykurovanie resp. podiel na vykurovacích nákladoch mestských budov: Radnica, MsÚ, Reduta, Športová hala, 

Letné kúpalisko, Plaváreň 

 
V Spišskej Novej Vsi 17.12. 2012                                                                            
 
 
 

      Ing.Jela Bednárová 
                                                                                                                  prednostka MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


