
 

 Teplo v Prievidzi bude pre rok 2012 lacnejšie   

Napriek tomu, že cena tepla pre rok 2012 na Slovens ku vzrastie, Prievidza nielen že ju 
nezvýši, ale práve naopak,  zníži ju.  

S blížiacim sa koncom kalendárneho roka spravidla venujeme viac pozornosti informáciám o 
náraste cien v nasledujúcom kalendárnom roku. Do popredia vystupujú predovšetkým ceny 
energií, nevynímajúc cenu tepla. Aj v posledných dňoch bolo možné zachytiť informácie, že 
sa v  Košiciach   zvýši cena tepla v budúcom roku o 30 %. Negatívne vnímame aj   
informácie, že plynári (SPP, a. s.) zvyšovali v tomto roku ceny už dvakrát -  o 5 % a  
následne o ďalších 12 %. A  v  októbri podali plynári na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
(URSO) návrh na zvýšenie ceny zemného plynu pre rok 2012 o ďalších 23 %. Akú cenu 
tepla v roku 2012 môžu očakávať obyvatelia mesta Prievidza z podaného cenového návrhu 
na URSO spoločnosťou Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (PTH) ? 

Začiatkom tohto roka rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva o zmenách zástupcov 
mesta vo výkonných a dozorných orgánoch spoločnosti PTH. Členom predstavenstva 
zodpovedným za obchodný úsek sa stal Ľuboš Maxina.  

Vedenie mesta  poverilo Ľuboša Maxinu zastupovať záujmy obyvateľov v PTH. Bolo to 
urobené s jasným cieľom : presadzovať opatrenia smerujúce k tomu, aby sa s ohľadom na 
všetky možnosti a miestne podmienky dynamicky nezvyšovala cena tepla v Prievidzi 

A tento zámer sa PTH podarilo naplniť aj vďaka výraznej podpore primátorky mesta 
Prievidza   Kataríny Macháčkovej. Okrem úsporných opatrení v PTH boli súbežne  od apríla    
vedené intenzívne rokovania so Slovenskými elektrárňami, a.s. (SE), o možnosti  zníženia 
a stabilizácie ceny tepla v nadväznosti na investície v spaľovaní biomasy. Dôležitým faktom  
pri tvorbe ceny tepla je totiž skutočnosť, že z celkového množstva tepla dodaného 
odberateľom PTH,  je z 95% vyrobené a dodané SE - Elektrárňou  Nováky. Z tohto dôvodu 
je možné dosiahnuť priaznivú cenu tepla len vo vzájomnej súčinnosti a spoločnom postupe 
obidvoch subjektov. Obchodné vzťahy PTH a SE sa v priebehu roka 2011 zlepšili a ich 
výsledok je na prospech Prievidžanov.  

Výsledkom rokovaní je zníženie cena tepla  pre rok 2012 o 5,6%. Tu je jasne deklarovaná 
maximálna snaha o zlepšenie ekonomických dopadov na obyvateľov  Prievidze. A to 
zároveň potvrdzuje permanentný záujem mesta  v zastúpení   primátorky a  predstavenstva 
PTH o bezpečnú a cenovo prístupnú dodávku tepla. 

Pozrime sa však bližšie na fenomén ceny tepla, ktorá nás stále straší.  Ide o porovnanie 
prepočtu celkových nákladov na výrobu a dodávku tepla a celkového dodaného množstva 
tepla odberateľom PTH, výsledkom čoho je tzv. zmiešaná jednotková cena alebo náklad na 
jednotku dodaného tepla ( kwh).  



  

V roku 2011 je predpokladaný celkový náklad na výrobu a dodávku tepla  vo výške 
10 596 200 € a celkové dodané množstvo tepla odberateľom 129 190 208 kwh. Výsledkom  
je v tomto prípade jednotková cena 0,0820 €/kwh ( pre odberateľov, ktorí si v uplynulom 
období zvykli na jednotkovú cenu v GJ a v korunách, je prepočítaná  jednotková cena 686,00 
Sk/GJ). 

V roku 2012 je predpokladaný celkový náklad na výrobu a dodávku tepla  vo výške 
9 757 920 € a celkové dodané množstvo tepla odberateľom 126 072 000kwh, čoho 
výsledkom  je jednotková cena 0,0774 €/kwh ( prepočítaná jednotková cena tepla je v tomto 
prípade 648,00 Sk/GJ). Náklady a jednotkové ceny tepla sú uvedené bez DPH. Na základe 
uvedeného porovnania je možné konštatovať, že v roku  2012 dôjde k zníženiu  jednotkovej 
ceny tepla o 5,6%. A to je pre odberateľov určite pozitívna správa. Použitá metodika výpočtu 
jednotkovej ceny je pre odberateľov  zrozumiteľnejšia a taktiež je významná aj z dôvodu, že 
vzniknuté náklady na výrobu a dodávku tepla sa rozúčtovávajú podľa skutočne odobratého 
množstva tepla v danom roku. 

Mesto má svoju energetickú koncepciu, ktorá predpokladá, že väčšina domácností 
a prevádzok bude vykurovaná z centrálneho zdroja. Mnoho vlastníkov bytov v bytových 
domoch a ich spoločenstiev však uvažuje nad odpojením sa z centrálneho zdroja 
a zabezpečiť si vlastné vykurovanie. Mesto sa týmto rozhodnutiam bráni, pretože musí 
brániť svoj majetok. A vždy pri rokovaní s potenciálnymi záujemcami upozorňuje okrem 
problému neúmerného znečisťovania ovzdušia malými zdrojmi aj na  riziko zvyšovania ceny 
plynu. 

Výhodnosť dodávky tepla dodávaného PTH, ktoré je z 95% vyrábané v Elektrárni Nováky sa 
prejavuje okrem iného aj v cenovej stabilite za roky 2009-2011. Okrem toho je  už  výrazným 
pozitívom aj predpokladaný pokles ceny tepla pre rok 2012 v porovnaní s ostatnými 
spôsobmi výroby tepla. Pretože tí, ktorí sa rozhodli zabezpečovať si teplo napr. zo zemného 
plynu, kde je podľa vyjadrenia  zástupcov SPP predpoklad  nárastu ceny až o 23%,  určite 
nemôžu považovať svoje rozhodnutie za výhru.  

 Stabilita ceny tepla spočíva v cenovej stabilite domáceho primárneho energetického zdroja 
– hnedého uhlia, ktoré spaľuje pri výrobe tepla Elektráreň Nováky. Náš domáci zdroj – 
hnedé uhlie -  je nezávislý od svetových cien iných energonosičov, najmä zemného plynu. 

Výsledky našej tohtoročnej práce prinášajú výrazne pozitívne výsledky. Aj v tomto prípade 
sa dokazuje, že každý dobrý hospodár  zberá dobrú úrodu.  

Končí tohtoročná nádherná jeseň a my máme z nej veľmi dobrý pocit, pretože „úroda 
v meste sa skutočne vydarila“!. 

 

 



           


