
 

 Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s. informuje : 

Oblasť tepelnej energetiky v podmienkach dodávky tepla pre bytové, nebytové priestory a priemyselné 
objekty je v dnešných dňoch jednou  z pozorne sledovaných oblastí, dôvodom čoho sú nielen náklady spojené 
s dodávkou tepla, ale aj spoľahlivosť, stabilita a kvalita súvisiacich služieb, ktoré sa bytostne dotýkajú širokého 
okruhu ako fyzických tak aj právnických osôb. 

 Vzhľadom k tomu, že spoločnosť  Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s. (PTH a.s. ) je dominantným 
dodávateľom tepla na území mesta Prievidza, ktorého dodávka tepla je jednou z jeho hlavných činností, je 
v záujme tejto spoločnosti poskytovať  odberateľom čo najširšie spektrum informácie súvisiace s touto 
problematikou. 

Z uvedeného dôvodu bude spoločnosť PTH a.s. v nasledujúcom období pravidelne prinášať informácie 

vo forme článkov uvádzaných pod hlavičkou tejto  rubriky, ktorých snahou je zvýšiť informovanosť  odberateľov 

a konečných spotrebiteľov v jednotlivých tematických celkoch. Účelom takto získaných informácií bude aj 

pomôcť odberateľom  zorientovať sa energetickom trhu a zamedziť chybám, ktorých sa už v minulosti dopustili 

niektorí odberatelia pri prijímaní svojich rozhodnutí. 

V dnešnom príspevku ponúkame čitateľom informácie o spoločnosti PTH a.s.  

Mesto Prievidza a nemecká spoločnosť VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Leipzig dňa 15.08.2002 
podpisom zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice založili spoločný podnik: Prievidzské tepelné 
hospodárstvo, a.s., Prievidza . Nová akciová spoločnosť prevzala od augusta 2002 zásobovanie teplom a teplou 
vodou pre oblasť mesta Prievidza. Mesto v novej spoločnosti disponuje podielom 51 % a nemecká spoločnosť 
VNG ovláda zvyšný 49 %-ný podiel. Do základného imania spoločnosti vložilo mesto ako nepeňažný vklad svoj 
majetok a technológie vo forme zariadení na výrobu tepla, ako aj rozvodné siete a OST na jeho distribúciu a 
spoločnosť VNG splatila svoj podiel v hotovosti.  

V súčasnosti 49 %-ný podiel akcií spoločnosti vlastní spoločnosť VNG Slovakia, spol. s r. o., ktorá je 
dcérskou spoločnosťou koncernu VNG – Erdgascommerz, GmbH.  
 V súvislosti s hlavnými cieľmi spoločnosti je jedným z najdôležitejších zabezpečenie prípravy 
a realizácie investícií do systému tepelno-technických zariadení v súlade so schváleným územným plánom 
mesta ako aj jeho energetickou koncepciou. Dôležitým aspektom činnosti spoločnosti je to, aby obyvatelia 
mesta Prievidza mali možnosť využívať nové a efektívne technológie zabezpečujúce primeraný tepelný komfort 
za primeranú cenu.  

Primárna horúcovodná sieť centrálneho zásobovania teplom na území mesta prevádzkovaná 
spoločnosťou PTH, a.s. dosahuje celkovú rozvinutú dĺžku 58,568 km a sekundárne rozvody ÚK, ktorými sú 
zásobované objekty z blokových odovzdávacích staníc majú rozvinutú dĺžku celkom 17,667 km. Celkový 
inštalovaný výkon zariadení na výrobu a distribúciu tepla dosahuje viac ako 180 MW.   

Centrálny systém zásobovania teplom na báze horúcovodných rozvodov pre potreby mesta Prievidza 
dopĺňa desať individuálnych kotolní umiestnených v širšej lokalite stredu mesta, kde pôvodne neboli 
vybudované horúcovodné rozvody s  pripojenými blokovými odovzdávacími stanicami. 


