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PREDMET:   

Informácia o projekte Výmena rozvodov ÚK a TV vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová 
Ves, predloženom spoločnosťou Embkobel, a.s. Spišská Nová Ves do výzvy OP KŽP.  

 

Predkladá:   Ing. Pavol Bečarik,  primátor mesta 

Spracovali:   Ing. Darina Paveleková, Ing. Zuzana Valkoššáková 
     
     
 

Podpisy: 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

Berie na vedomie: 
 
Informáciu o projekte Výmena rozvodov ÚK a TV vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová 
Ves, predloženom spoločnosťou Embkobel, a.s. Spišská Nová Ves do výzvy OP KŽP.  

 
 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

 
Spoločnosť EMKOBEL, a.s. sa zapojila do výzvy č. 57 Operačného programu Kvalita životného 
prostredia na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na výstavbu, rekonštrukciu a 
modernizáciu rozvodov tepla,  kód výzvy OPKZP-PO4-SC451-2019-57 s termínom uzavretia 
hodnotiaceho kola 30. 4. 2020. Do tejto výzvy  ako žiadateľ predložila projekt  Výmena rozvodov 
ÚK a TV vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves.  
 
Východisková situácia: Rozvody ÚK a TÚV, ktoré sú predmetom projektu, boli vybudované v roku 
1973. V roku 1995 bol z dôvodu nedostatočnej teplote teplej vody pre objekty J. Wolkera 33, 35, 37, 
39 vybudovaný nový rozvod od kotolne po objekt J. Wolkera 37, čo spôsobilo nárast cirkulačných 
strát TÚV celkovo v okruhu vetvy Západ. Realizáciou projektu je plánované zrušenie tejto vetvy a 
obnovenie pôvodného napojenia. V rokoch 2007 – 2013 boli na rozvodoch ÚK a TÚV riešené tri 
havárie – netesnosti potrubí z dôvodu korózie. V roku 2015 bola nahlásená správcom objektu Z. 
Nejedlého 3 (v súčasnosti koncový odberateľ na tejto vetve) nedostatočná teplota TÚV na výtoku 
u konečných spotrebiteľov. Vykonanou kontrolou bola nameraná nedostatočná teplota teplej vody 
44°C už na vstupe do objektu (teplota na výstupe z kotolne dosahovala 50°C) a u koncových 
spotrebiteľov bola nameraná teplota 42°C – v zmysle Vyhlášky č. 630/2005 Z. z., neskôr nahradenej 
Vyhláškou č. 240/2016 Z. z., je požadovaná teplota teplej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa 
min. 45°C. Z uvedeného dôvodu bol žiadateľ nútený zvýšiť teplotu teplej vody v celom okruhu PK 
Mier 3 o 3°C, čo má za následok navýšenie strát tepla v cirkulácii teplej vody a s tým súvisiacich 
prevádzkových nákladov. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu tepelných strát vo vonkajších 
rozvodoch ÚK a TÚV, k zníženiu prevádzkových nákladov zdroja tepla a k zlepšeniu energetickej 
efektívnosti celej sústavy úsporami primárnej energie a produkcie CO2.  

Naplnenie stanoveného cieľa projektu Výmena rozvodov ÚK a TV vetva Západ PK Mier 3, Spišská 
Nová Ves bude realizované a zabezpečené prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity s 
názvom Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla. 

V rámci rekonštrukcie sa vybuduje nový vykurovací rozvod a rozvod teplej vody a cirkulácie teplej 
vody v celkovej dĺžke trasy 391,60 m podzemného rozvodu, vrátane kompenzátorov, ktorý bude 
zhotovený z predizolovaných potrubí v bezkanálovom vyhotovení s odbočkami priamo k jednotlivým 
objektom. Trasa nového sekundárneho rozvodu je navrhovaná vedľa vykurovaných objektov v 
existujúcich kanáloch ÚK. Vnútorné sekundárne rozvody budú prepojené na nové vonkajšie 
sekundárne rozvody v existujúcich vstupoch v pôvodnej trase rozvodu ÚK a TÚV. Trasa 
sekundárneho rozvodu je vedená po pozemkoch, ktoré niesú zastavané a realizácia tejto stavby si 
nevyžaduje asanáciu pozemných objektov. 

Potrubie podzemného rozvodu ÚK sa zhotoví z oceľových rúr na menovitý tlak min. PN 10, pre 
maximálnu teplotu média do 145°C. Predizolované potrubia a ich prvky budú vybavené tepelnou 
izoláciou z bezfreónovej PUR peny na prívodnom ako aj na vratnom potrubí 1x zosilnenou izoláciou. 
Podzemný rozvod budevybavený zapeneným monitorovacím systémom priesaku vonkajšieho plášťa s 
HDPE. Potrubie ÚK bude vybavené signalizačnými vodičmi pre sledovaniepoškodenia potrubia alebo 
izolácie. Potrubie TÚV a cirkulácie TÚV sa zhotoví z predizolovaného potrubia PEX – UNO s nosnou 
trubkou zo sieťovaného polyetylénu. 

Realizácia projektu bude uskutočnená počas 4 mesiacov, v období 06/2021 – 09/2021. Výstavba sa 
bude realizovať mimo vykurovacej sezóny počas letnej sezóny v časovom pásme tak, aby bola 



zabezpečená základná dodávka teplej vody. V zmysle Vyhlášky č. 152/2005 Z. z.  musia byť rozvody 
ÚK pripravené na vykurovanie  najneskôr do 31. 8. 2021, nakoľko vykurovacie obdobie začína od 1. 
9. 2021. 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 379 744,31 Eur 
Požadovaná výška NFP: 200 000,00 Eur 
Spolufinancovanie: 179 744,31 € (z nerozdeleného zisku minulých období spoločnosti 
Emkobel a.s.). 

 

V Spišskej Novej Vsi, 20. 5.  2020 


