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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. 
 
PTH obdržalo záväzne stanoviská mesta Nováky a obce Zemianske Kostoľany k výstavbe tepelných 
zdrojov. 
 
Pre Zdroj Prievidza a zdroj Nováky je vpracovaný projekt stavebného povolenia vrátane tepelného 
napájača na distribúciu tepla. Pre obec Zemianske Kostoľany sa upresňuje a hľadá najvhodnejšie 
umiestnenie nového zdroja. Paralelne s tým s pracuje na projektovej dokumentácií. 
  
Je vydané právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresným úradom Prievidza – odborom 
starostlivosti o životné prostredie v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA) pre 
zdroj Prievidza - Cigeľ, 
 
Je vydané právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresným úradom Prievidza - odborom 
starostlivosti o životné prostredie v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA) pre 
zdroj Nováky. 
 
Po vydanom a právoplatnom územnom rozhodnutí pre zdroj Prievidza - Cigeľ beží stavebné konanie. 
 
Pre mesto Nováky na rekonštrukciu a výstavbu tepelného napájača prebieha územné konanie a 
stavebné konanie pre zdroj tepla. 
  
Na základe technických konzultácií sa postupne pripravujú technické špecifikácie pre jednotlivé 
technologické celky podľa dôležitosti a náročnosti realizácie. Je pripravený tender na výber 
zhotoviteľa špičkového a záložného zdroja pre Prievidzu. 
 
Pripravujú sa materiály k získaniu nenávratných finančných zdrojov z eurofonodov, z výziev 
Operačného programu Kvalita životného prostredia. PTH tiež oslovuje bankové domy na účel 
predloženia indikatívnych úverových ponúk pre financovanie projektu nového tepelného zdroja. 
 
Práce napriek zhoršujúcej sa epidemickej situácií napredujú intenzívne v súlade s plánovaným 
harmonogramom. 
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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“. 


