Dobrý deň,

týmto Vás v zmysle ust. § 14 zákona č. 211 / 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom
znení ž i a d a m e o sprístupnenie nasledovných informácií:

a) koľko rozhodnutí o vydaní záväzného stanoviska obce podľa ust. § 12 ods. 8 zákona č. 657/2004 Z.z.
o tepelnej energetike v platnom znení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s
celkovým inštalovaným tepelným výkonom od 100 kW vrátane do 10 MW s koncepciou rozvoja obce
v oblasti tepelnej energetiky vydala mestská časť Bratislava - Nové Mesto od 01.05.2014 do
súčasnosti. Zároveň Vás žiadame o zaslanie všetkých týchto rozhodnutí v elektronickej forme;

b) koľko konaní o vydaní záväzného stanoviska obce podľa ust. § 12 ods. 8 zákona č. 657/2004
Z.z. momentálne na mestskej časti Bratislava - Nové Mesto prebieha a aké sú ich spisové
značky (čísla konaní);

Vyššie požadované informácie a dokumenty žiadame, v zmysle ust. § 17 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.
v platnom znení sprístupniť formou e-mailu v lehote 8 pracovných dní na e-mailovú
adresu:

Vopred ďakujeme za vybavenie žiadosti a ostávame

S pozdravom

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Váš list číslo/zo dňa
-/ 12.02.2018

Naša značka
5719/3317/2018/ZP/PIFT A

V y b a v u je /8 /@
Ing. arch. Tatiana Pifková
/ 0249253373 / tatiana.pifkova@banm.sk

Bratislava
16.02.2018
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Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií

M estskej časti B ra tisla v a -N o v é M e sto (ď alej len „p o v in n á o so b a “) p odľa ust. § 2 od s. 1) zák on a č.
2 1 1 /2 0 0 0 Z. z. o slo b o d n o m prístupe k in form áciám a o zm en e a d o p ln en í n iek torých zá k o n o v v zn en í n e 
sk orších p red p isov (zák on

o

slo b o d e

in form ácií) b o la dňa

1 2 .0 2 .2 0 1 8

d oru čen á žia d o sť sp o lo čn o sti

o sp rístupnenie in form ácií o p o čte v y d a n ý ch resp. pripravovaných
záväzn ých stan o vísk v sú v islo sti s v ý sta v b o u sú sta v y tep eln ý ch zariadení v m estsk ej časti B ra tisla v a -N o v é
M esto.
P ovin n á o so b a p o p reskú m an í vašej žia d o sti zistila , ž e u v ed en ú žia d o sť n ie j e m o žn é v y b a v iť
v zák on om stanovenej le h o te 8 p racovn ých d ní o d o dňa p odan ia žia d o sti, a to zo z á v a ž n ý c h d ô v o d o v , ktorým i
sú:
•

preukázateľné tec h n ick é p rob lém y sp o jen é s vyh ľad ávaním a sp rístu p ň ovan ím in form ácie, o ktorých
m ožn o predpokladať, ž e ich m o žn o odstrániť v rám ci predĺženej lehoty.
Podľa § 17 od s. 3 zák on a o slo b o d e inform ácií V á m preto p o v in n á o so b a ozn a m u je, ž e si z d ô v o d o v

u ved en ých v § 17 od s. 2 p ísm . c) zák on a o slo b o d e in fo rm á cií predlžuje lehotu na v y b a v e n ie V ašej žiadosti
o 8 p racovn ých dní.

S pozdravom
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Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti (evid. pod č. I-17/2018) o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 12.02.2018 zasielame Vám požadované informácie.
Žiadali ste o sprístupnenie nasledovných informácií:
a)

koľko rozhodnutí o vydaní záväzného stanoviska obce podľa ust. § 12 ods. 8 zákona č. 657/2004
Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných
zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom od 100 kW vrátane do 10 MW s koncepciou
rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky vydala mestská časť Bratislava-Nové Mesto od 01.05.2014
do súčasnosti. Zároveň Vás žiadame o zaslanie všetkých týchto rozhodnutí v elektronickej forme;
b) koľko konaní o vydaní záväzného stanoviska obce podľa ust. § 12 ods. 8 zákona č. 657/2004
Z.z. momentálne na mestskej časti Bratislava-Nové Mesto prebieha a aké sú ich spisové
značky (čísla konaní);

K bodu a) uvádzame, že mestská časť Bratislava-Nové Mesto vydala vo Vami vymedzenom období 4
rozhodnutia o vydaní záväzného stanoviska o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s
celkovým inštalovaným tepelným výkonom od 100 kW vrátane do 10 MW s koncepciou rozvoja obce v oblasti
tepelnej energetiky. Všetky tieto rozhodnutia zasielame v elektronickej forme v prílohe tejto správy.
K bodu b) uvádzame, že v súčasnosti v tejto súvislosti neprebieha na mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
žiadne konanie.
S pozdravom
Ing. arch. Tatiana Pifková
oddelenie životného prostredia a územného plánovania
Miestny úrad, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
tel.: 02/49 253 373
e-mail: tatiana.pifkova@banm.sk
www.banm.sk
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO
ul.: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Bratislava, 09.10. 2017
33706/7886/2017/ŽP/KAMM
ROZHODNUTIE
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len “mestská časť”) ako vecne príslušná
obec podľa §31 písm. c) zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
(ďalej len “zákon o tepelnej energetike”) a podľa §27 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a Čl. 46 ods. 2 písm. e) Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy, ďalej na základe žiadosti spoločnosti SE Predaj, s.r.o., Mlynské Nivy 47, 821 09
Bratislava 2 zo dňa 23.06.2017 v zmysle §12 ods. 8 v súlade s §13 ods. 6 zákona o tepelnej
energetike v spojitosti s §37 zákona o tepelnej energetike a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva
záväzné stanovisko.
Navrhovaná výstavba sústavy tepelných zariadení:
1.
Obchodné meno:
SE Predaj, s.r.o.
Sídlo:
Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava
IČO:
44 553 412
Právna forma.
spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:
Ing. Martin Kumpan, Radlinského 7643/43, 811 07
Bratislava
2.

Sústava tepelných zdrojov:

2 x tepelné čerpadlo voda/voda využívajúce ako primárny
zdroj nízkopotenciálneho tepla studničnú vodu s výkonom
2 x 500 kW,
kondenzačný plynový kotol s výkonom 1 000 kW,
2 x nízkotepelný kotol s výkonom 2 x 1 250kW,
kompaktná odovzdávacia stanica pre dva výmenníky s
výkonom 2 x 1 800 kW,
potrubných rozvodov, spojovacích potrubí, rozdeľovačov a
zberačov, čerpadiel vykurovania a prípravy TÚV na
jednotlivých okruhoch, kompenzátorov, ventilov.

Celkový inštalovaný výkon: 8 000 kW
Podmienky hospodárnosti a
energetickej účinnosti:
Sústava tepelných zariadení vyrobí a dodá do objektu
19800
MWh/r
pomocou
tepelného
čerpadla,
kondenzačných plynových kotlov a z CZT, čo predstavuje
maximálnu spotrebu tepla na dosiahnutie optimálnej
energetickej účinnosti tepelného zariadenia.
Požiadavky na prevádzku
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sústavy tepelných zariadení
z hľadiska životného
prostredia:
Odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného
plynu je zabezpečené dymovodom s ústím vo výške 23,00
m nad upraveným terénom, s prevýšením 2,00 m od miesta
vyústenia na streche.
3.

Miesto prevádzkovania sústavy
tepelných zariadení:
Národný futbalový štadión
pozemok ”C“ KN parc.č. 11281/1,2,3,4,5,6,15,16,17,
15125, 21956, 23013/3 , k.ú. Nové Mesto
Vymedzené územie
zásobovania teplom:
pozemok ”C“ KN parc.č. +1281/1,2,3,4,5,6,15,16,17,
15125, 21956, 23013/3, k. ú. Nové Mesto

4.

Doba platnosti záväzného
stanoviska:

3 roky

je v súlade
s Koncepciou rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej
energetiky.
Odôvodnenie:
Žiadateľ, spoločnosť SE Predaj s.r.o., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, požiadal
podaním dňa 23.06.2017, evidovanom na tunajšom úrade pod záznamom č.
22390/7886/2017/ŽP/KAMM o vydanie záväzného stanoviska o súlade navrhovanej výstavby
sústavy tepelných zariadení s Koncepciou rozvoja hlavného mesta v tepelnej energetike (ďalej
len “koncepcia”), ktoré obec vydáva v správnom konaní podľa §37 zákona o tepelnej energetike.
Navrhovaná sústava tepelných zariadení má byť s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 8
000 kW a umiestnená má byť v rámci stavby Národný futbalový štadión.
Predmetné podanie obsahovalo obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby,
ktorej má byť záväzné stanovisko vydané, celkový inštalovaný tepelný výkon a dobu platnosti,
na ktorú požadujú vydať záväzné stanovisko.
Nakoľko podanie žiadateľa zo dňa 23.06.2017 neobsahovalo všetky náležitosti žiadosti v
zmysle §12 zákona o tepelnej energetike pre začatie konania a vydanie rozhodnutia a súčasne
pre rozhodnutie bolo nutné doplniť podanie o ďalšie náležitosti, bol listom zo dňa 03. 07. 2017
zn. 23153/7886/2017/ŽP/KAMM žiadateľ vyzvaný na doplnenie podania do 30 dní od
doručenia. Súčasne bolo konanie prerušené rozhodnutím zn.: 23379/7886/2017/ŽP/KAMM zo
dňa 03.07.2017. Dňa 31.07.2017 žiadateľ doručil na tunajší úrad žiadosť o predĺženie lehoty na
predkladanie dokladov, evidovanej na tunajšom úrade pod č. 26395. Na základe tejto žiadosti
bolo žiadateľovi vyhovené a bolo vydané rozhodnutie zn. 26486/7886/2017/ŽP/KAMM zo dňa
02.08.2017 o predĺžení doby na predloženie potrebných dokladov na ďalších 60 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia.
Dňa 04.09.2017 bolo na tunajší úrad doručené doplnenie podania, evidované na tunajšom
úrade pod podacím č. 29546. Doplnenie obsahovalo plnomocenstvo spoločnosti SE Predaj, s.r.o.
na vykonanie úkonov v konaní pre splnomocnenca Ing. Petra Knotka, trvale bytom Lúčna
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901/6A , 900 28 Zálesie, návrh na vymedzenie územia dodávateľa zo zdroja tepla, technický
popis zariadenia spolu s ekonomickým prehľadom nárokov na vybudovanie tohto zdroja, v rámci
energetickej účinnosti informáciu o teple [MWh/r], ktoré kotolňa vyrobí a dodá do objektov
Národného futbalového štadióna za rok, súhlas Obvodného úradu životného prostredia Bratislava
zn. Oo/2013/0551/KVC/III zo dňa 14.01.2013 na povolenie zdrojov znečisťovania ovzdušia v
rámci akcie “Národný futbalový štadión” podľa §17 ods.1 písm. a) zákona č. 37/2010 Z. z. o
ovzduší v znení neskorších predpisov.
Na základe tejto skutočnosti mestská časť oznámila začatie správneho konania v
predmetnej veci listom zn: 30473/7886/2017/ŽP/KAMM zo dňa 12.09.2017, pričom účastníkom
konania, spoločnosti SE Predaj, s.r.o. ako žiadateľovi a spoločnosti Bratislavská teplárenská a. s.
ako účastníkovi správneho konania, ktorý bude čiastočne dodávať teplo pre predmetnú
investíciu, oznámila, že žiadosť zo dňa 23.06.2017 vrátane jej doplnenia zo dňa 04.09.2017
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaného tepelného zariadenia a teda mestská
časť upúšťa od ústneho pojednávania. V oznámení súčasne informovala účastníkov konania o
mieste a čase, kedy je možno nahliadnuť do spisového materiálu a o možnosti uplatnenia si
námietok a pripomienok najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia. Oznámenie bolo
zaslané obom účastníkom konania elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len “Zákon o e-Governmente”).
Vzhľadom na skutočnosť, že obaja účastníci si oznámenie prevzali vo svojej
elektronickej schránke v zákonnej lehote a v určenej lehote žiaden z nich nezaslal pripomienky
ku konaniu a ani nebol nahliadnuť do spisu, správny orgán v rámci rozhodovania o vydaní
záväzného stanoviska obce o súlade navrhovanej sústavy tepelných zariadení s koncepciou
(ďalej len “záväzné stanovisko”) vyhodnotil v rámci potreby nových zdrojov tepla a rozvodov na
území, ktoré má byť zásobované teplom z výstavby sústavy tepelných zariadení v zmysle §12
ods. 2 písm. a) zákona o tepelnej energetike, že predmetné tepelné zariadenie je v rámci
regulatívov pre stanovenie spôsobu energetického zásobovania prípustné, nakoľko sa jedná z
časti o zásobovanie obnoviteľnými zdrojmi energie na báze energie pôdy, geotermálnej a
solárnej energie (energia prostredia), z časti zemným plynom na báze lokálnych objektových a
blokových zdrojov tepla a z časti o zásobovanie dodávkovým teplom zo systému CZT (tab. č 3.2
Regulatívy pre určenie spôsobu zásobovania hlavného mesta Bratislavy tepelnou energiou, časť
III.4 Záväzná časť Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky z r. 2007, str. 112).
Ďalej správny orgán posudzoval podľa §12 ods.2 písm. b) zákona o tepelnej energetike
využitie domácich obnoviteľných zdrojov energie u nového zdroja.
Obnoviteľný zdroj energie navrhovaná sústava tepelných zariadení obsahuje, pričom
týmto spôsobom je ako zdroj tepla navrhnuté tepelné čerpadlo voda/voda, využívajúce ako
primárny zdroj nízkopotencionálneho tepla studničnú vodu, teda prírodný zdroj tepla.
Maximálna spotreba tepla vyrobeného cez tepelné čerpadlo predstavuje 8 760MWh.
V rámci vyhodnotenia možnosti získavania tepelnej energie na území, na ktorom má byť
výstavba uskutočnená, z kombinovanej výroby elektriny a tepla podľa §12 ods. 2 písm. c)
zákona o tepelnej energetike, správny orgán konštatuje, že navrhovaná sústava tepelných
zariadení nevyrába elektrinu.
V rámci požiadaviek na ochranu životného prostredia, ktoré správny orgán vyhodnocuje
podľa §12 ods.2 písm. d) zákona o tepelnej energetike, predložil žiadateľ v rámci doplnenia
súhlas príslušného orgánu štátnej správy Obvodného úradu životného prostredia Bratislava zn:
Oo/2013/0551/KVC/III zo dňa 14.01.2013 na povolenie zdrojov znečisťovania ovzdušia v rámci
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akcie “Národný futbalový štadión” podľa §17 ods.1 písm. a) zákona č. 37/2010 Z. z. o ovzduší v
znení neskorších predpisov.
Pre vyhodnotenie hospodárnosti a energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení, na
ktorej výstavbu sa vyžaduje záväzné stanovisko a následne osvedčenie podľa §12 ods.2 písm. e)
zákona o tepelnej energetike, slúžila správnemu orgánu ekonomika navrhovanej sústavy
tepelných zariadení, predložená žiadateľom. Optimálna energetická účinnosť tepelného
zariadenia, pri maximálnej spotrebe tepla 19 800 MWh/r, je 3,26.
Správny orgán v rámci vyhodnotenia vplyvov na hospodárnosť a energetickú efektívnosť
iných dotknutých sústav tepelných zariadení na vymedzenom území najmä systémov
centralizovaného zásobovania teplom a centrálnych okrskových zdrojov tepla podľa §12 ods. 2
písm. g) zákona o tepelnej energetike skonštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o
nový zdroj a tým pádom nedôjde k poklesu výroby tepla z CZT, realizácia predmetnej sústavy je
prípustná.
Na základe týchto vyhodnotení a úvah správny orgán považuje predmetnú stavbu za
stavbu, ktorá nie je v rozpore s verejným záujmom.
Vzhľadom na uvedené, mestská časť rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
účastníkom konania na konajúci správny orgán.

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto

Rozhodnutie o vydaní záväzného stanoviska zn.: 33706/7886/2017/ŽP/KAMM zo dňa
09.10.2017 sa doručuje:
Účastníci konania:



SE Predaj, s.r.o., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava

Rozhodnutie sa zasiela na vedomie:
 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava

Co: starosta, ŽPaÚP - a/a
Vybavuje: Ing. Kamhiyehová
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MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO
ul.: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Bratislava, 05.09 2016
31588/6325/2016/ŽP/KAM M

ROZHODNUTIE
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (ďalej len “mestská časť”) ako vecne príslušná obec podľa §31
písni, c) zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o tepelnej
energetike”) a podľa §27 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ČI. 46
ods. 2 písm. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ďalej na základe žiadosti spoločnosti SET1NG Bratislava,
s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, zo dňa 15.05.2016 v zmysle §12 ods. 8 v súlade s §13 ods. 6 zákona
o tepelnej enrgetike v spojitosti s §37 zákona o tepelenej energetike a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov, vydáva
záväzné stanovisko.
Navrhovaná výstavba sústavy tepelných zariadení:
SETING Bratislava, s.r.o.
Obchodné meno:
Vranovská č.6, 851 01 Bratislava
Sídlo:
IČO:
31 397 778
spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna forma.
Štatutárny orgán:
Ing. Ivan Krechňák, Medveďovej 24, 851 05 Bratislava
2.

Sústava tepelných zdrojov:

plynová kotolňa pozostávajúca z troch teplovodných závesných
kondenzačných plynových kotlov BUDERUS typ G B 142-80, každý
s výkonom 80 kW na zemný plyn s núteným odvodom spalín pomocou
spalinového ventilátoru a prívodom spaľovacieho vzduchu z priestoru
kotolne
a vlastným
zabudovaným
cirkulačným
čerpadlom,
z membránovej tlakovej nádoby EXPANZOMAT 2001 do 0,6 MPa
s objemom 2001, dvoch zásobníkových rýchloohrievačov BUDERUS
SU 750 o objeme 7501 pre prípravu TÚV vrátane armatúr, potrubných
rozvodov, spojovacích potrubí, rozdeľovačov a zberačov, čerpadiel
vykurovania
a
prípravy
TÚV
na jednotlivých
okruhoc11,
kompenzátorov, ventilov.

Celkový inštalovaný výkon:

240 kW

Podmienky hospodárnosti a
energetickej účinnosti:

Požiadavky na prevádzku
sústavy tepelných zariadení
z hľadiska životného
prostredia:

Plynová kotolňa vyrobí a dodá do objektu 415MWh/r pomocou
kondenzačných plynových kotlov, čo predstavuje maximálnu spotrebu
tepla na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti tepelného
zariadenia, ktorá je 98,5%. V porovnaní s existujúcim zariadením CZT
s účinnosťou 88% predstavuje nižšiu spotrebu o 11 400m3 zemného
plynu za rok.

Účinnosť výroby tepla pre kondenzačný kotol je 98,5%, čím sa zníži
tvorba emisí oproti pôvodnému zdroju CZT o 15 562,5 kg/ rok, t.j.
o 15,8% z pôvodnej tvorby emisií.
Odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu je
zabezpečené dymovodom s ústím vo výške 27,50 m nad upraveným
terénom, s prevýšením 1,00 m od miesta vyústenia na streche.
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3.

Miesto prevádzkovania sústavy
tepelných zariadení:

Vymedzené územie
zásobovania teplom:

4.

Doba platnosti záväzného
stanoviska:

bytový dom Kyjevská ul. č. 1, 3, 5, 7
pozemok ”C“ KN parc.č. 12049/1, 12049/2, 12049/3, 12049/4, k. ú.
Nové Mesto
pozemok ”C“ KN parc.č. 12049/1, 12049/2, 12049/3, 12049/4, k. ú.
Nové Mesto

2 roky

je v súlade
s Koncepciou rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky.

Odôvodnenie:
Žiadateľ, spoločnosť SETING Bratislava, s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava požiadala podaním
zn.: 45/2016 zo dňa 18.05.2016, evidovaným na tunajšom úrade pod podacím č. 18762, o vydanie záväzného
stanoviska o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s Koncepciou rozvoja hlavného mesta
v tepelnej energetike, ktoré obec vydáva v správnom konaní podľa §37 zákona o tepelnej energetike, pričom
navrhovanú sústavu tepelných zariadení predstavuje kotolňa s inštalovaným výkonom 240 kW pre bytový dom
Kyjevská 1,3,5,7, Bratislava v rámci stavby “Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7, Bratislava - Plynová
kotolňa”.
Predmené podanie obsahovalo obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby, ktorej má byť
záväzné stanovisko vydané, splnomocnenie štatutára predmetnej právnickej osoby na zastupovanie v predmetnej
veci, technický popis zariadenia vo forme projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Ľubomírom Klobučníkom,
Lachova 30, 851 03 Bratislava, autorizovaným stavebným inžnierom 0751 *A*5-2 Technické, technologické a
energetické vybavenie stavieb, návrh na vymedzené územie zásobovania teplom vrátane zakreslenia do katastrálnej
mapy, Energetickú štúdiu vypracovanú podľa metodiky protimonopolného úradu SR (ďalej len “Energetická
štúdia”), vyhodnotenie využitia obnoviteľných zdrojov energie a získania tepelnej energie z kombinovanej výroby
elektriny a tepla, súhlas Hlavného mesta SR Bratislavy ako príslušného orgánu štátnej správy na konanie podľa §27
ods. 1 písm. C) zákona o ovzduší na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia zn. MAGS OZP
43601/2016/267835/Be zo dňa 20.04.2016 a dobu, na ktorú sa požaduje záväzné stanovisko vydať. Súčasťou
podania bolo aj Uznesenie Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy č.231/2015.
Nakoľko podanie žiadateľa zo dňa 18.05.2015 zn: 45/2016 neobsahovalo všetky náležitosti žiadosti
v zmysle §12 zákona o tepelnej energetike pre začatie konania a vydanie rozhodnutia a súčasne pre rozhodnutie
bolo nutné doplniť podanie o ďalšie náležitosti, bol listom zo dňa 25. 05. 2016 zn. 19563/6325/2016/ŽP/KAMM
žiadateľ vyzvaný na doplnenie podania do 30 dní od doručenia. Súčasne bolo konanie prerušené rozhodnutím zn.:
19644/6325/2016/ŽP/KAMM zo dňa 25.05.2016. Dňa 22.06.2016 žiadateľ doručil na tunajší úrad doplnenie
podania zn. 48/2016 zo dňa 17.06.2016, evidované na tunajšom úrade pod podacím č. 23653. Doplnenie
obsahovalo vymedzenie územia súčasného dodávateľa zo zdroja tepla CZT podľa Rozhodnutia URSO povolením
č. 2006T 0232, v rámci energetickej účinnosti informáciu o teple [MWh/r], ktoré kotolňa vyrobí a dodá do objektu
bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 Bratislava za rok a informáciu o poklese emisií oproti súčasnej tvorbe emisií
vrátane výpočtu.
Na základe tejto skutočnosti mestská časť oznámila začatie správneho konania v predmetnej veci listom zn:
24453/6325/2016/ŽP/KAMM zo dňa 29.06.2016, pričom účastníkom konania, spoločnosti SETING, s.r.o.,
Bratislava ako žiadateľovi a spoločnosti Novbyt s.r.o. ako súčasnému dodávateľovi tepla pre predmetné bytové
domy, oznámila, že žiadosť zo dňa 18.05.2016 zn.: 45/2016 vrátane jej doplnenia zn.: 48/2016 zo dňa 17.06.2016
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaného tepelného zariadenia a teda mestská časť upúšťa
od ústneho pojednávania. V oznámení súčasne informovala účastníkov konania o mieste a čase, kedy je možno
nahliadnuť do spisového materiálu a o možnosti uplatnenia si námietok a pripomienok najneskôr do 10 pracovných
dní odo dňa doručenia.
Dňa 19.07.2016 bolo doručené na tunajší úrad podanie účastníka konania, evidované na tunajšom úrade
pod podacím č. 26738, spoločnosti Novbyt s.r.o., Hálková 11, 831 03 Bratislava 3, list zn: 522/EH/Su/16 zo dňa
18.júla 2016, v ktorom spoločnosť Novbyt s.r.o. vyjadrila nesúhlas s vstavbou plynovej kotolne, pričom v rámci
zdôvodnenia uviedla:
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“Výsledkom realizácie vstavby je totiž odpojenie sa stavebníka od centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len
“CZT”) s vážnymi dôsledkami pre dodávateľa ako prevádzkovateľa CZT, avšak najmä pre zostávajúcich
odberateľov z CZT. Dodávateľ má za to, že z hľadiska záujmov, ktoré chráni zákon o tepelnej energetike nie je
realizácia stavby vo verejnom záujme, pričom poukazuje pritom najmä na tieto následky:
a)
odpojenie sa od CZT bude viesť k zníženiu množstva tepla dodaného odberateľom, t.j. hodnoty, ktorá
je rozhodujúca pre určenie maximálnej ceny tepla v zmysle §7 ods. 2 Vyhlášky Úradu č. 222/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov;
náklady za teplo, ktoré doposiaľ znášal stavebník, budú po odpojení znášať zostávajúci odberatelia, a
teda odpojenie sa od CZT bude mať za následok nárast ceny tepla pre zostávajúcich odberateľov;
Odpojením sa bytového domu Kyjveská 1,3,5,7 od CZT by poklesla výroba tepla z pôvodného CZT
cca o 0,7 %. Celková spotreba tepla bytového domu za rok 2015 bola 393 221 kWh, čo predstavovalo
18,61% dodaného tepla na výstupe zo sekundárnych rozvodov z odovzávacej stanice tepla č.871
na Sibírskej ul. č. 51 a 0,7% z dodaného tepla na výstupe sekundárnych rozvodov v správe Novbytu
s.r.o. z odovzdávacích staníc tepla, do ktorých dodáva teplo Bratislavská teplárenská a.s..
Ekonomické náklady odpojenia by bolo zvýšenie fixnej zložky ceny tepla pre zostávajúcich
odberateľov a konečných spotrebiteľov. Variabilná cena zložky tepla by zostala nezmenená.
Regulačný príkon bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 stanovený na roky 2015 a 2016 v zmysle vyhlášky
č. 222/2013 Z. z. v znení nekorších predpisov podľa skutočnosti r. 2013 je 75,5114 kW. Po odpojení
domu by sa o túto hodnotu znížil celkový regulačný príkon vstupujúci do ceny tepla, v dôsledku čoho
by vzrástla fixná zložka ceny tepla o 1,07 Eur/kW na 189,41 Eur/kW, čo predstavuje nárast o 0,57%.
Zostávajúci odberatelia a konenčí spotrebitelia by zaplatili navyše cca 14 220 Eur bez DPH za rok.
b)

odpojenie sa od CZT vyvolá potrebu vyregulovania sústavy CZT so zvýšenými nákladmi (nad rámec
limitov vyplývajúcich z Vyhlášky Úradu č. 283/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky
oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy zariadení dodávateľa a spôsob
ich výpočtu), ktoré sa prenesú do nákladov za teplo pre zostávajúcich odberateľov, a to s poukazom
na ust. §4 ods.l písm. e) Vyhlášky Úradu o cenovej regulácii;

c)

odpojenie sa od CZT bude viesť k nárastu nevyužitých kapacít na výrobu a rozvod tepla
na vymedzenom území dodávateľa, ktoré nemožno preniesť do oprávnených nákladov
pre zostávajúcich odberateľov, a to s poukazom na ust. §4 ods.3 písm. b) Vyhlášky Úradu o cenovej
regulácii.
Z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ vykonávajúc pôsobnosť dotknutého orgánu v zmysle ust. §12 ods. 10
zákona o tepelnej energetike a v rozsahu svojej pôsobnosti vyplývajúcej z ust. §22 ods. 3 a §36 ods.7 o tepelnej
energetike vyjadruje nesúhlas s povoľovanou stavbou.”
Nakoľko predmetné podanie neobsahovalo informáciu o % zvýšenia ekonomických nákladov z dôvodu
prevádzky navrhovanej sústavy tepelných zariadení pre zostávajúcich odberateľov a konečných spotrebiteľov,
správny orgán nemohol riadne námietky posúdiť a súčasne potreboval zadefinovať, či súčasný - pôvodný systém
CZT je účinným zdrojom, bol listom zn: 26972/6325/2016/ŽP/KAMM zo dňa 21.07.2016 účastník konania, Novbyt
s.r.o., Hálková 11, 831 03 Bratislava vyzvaný na doplnenie podania do 15 dní od doručenia tejto výzvy (podľa
doručenky bola výzva a rozhodnutie prevzaté spoločnosťou Novbyt s.r.o. dňa 04.08.2016). Súčasne bolo konanie
prerušené rozhodnutím zn.: 26974/6325/2016/ŽP/KAMM zo dňa 21.07.2016 na dobu do doplnenia podania
námietok v zmysle výzvy zn.: 26972/6325/2016/ŽP/KAMM zo dňa 21.07.2016.
Požadované doplnenie, evidované na tunajšom úrade pod podacím č. 30115, bolo doručené na tunajší úrad
dňa 18.08.2016 listom zn: 616/EH/Su/16 zo dňa 17. augusta 2015, pričom spoločnosť Novbyt s.r.o., ako pôvodný
dodávateľ tepla z CZT v rámci doplnenia námietky uviedol % zvýšenia ekonomických nákladov z dôvodu
prevádzky navrhovanej sústavy tepelných zariadení, ktoré predstavuje 0,23% zvýšenia nákladov na prevádzku
pre zostávajcich odberateľov a konečných spotrebiteľov za rok. Pôvodný dodávateľ tepla nedoložil žiaden dokument
o splnení podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom, ktoré vykonáva podľa §25 ods. 4 zákona
o tepelnej energetike príspevková organizácia zriadená ministerstvom. K predmetnému uviedol, že teplo vyrobené
z obnoviteľných zdrojov energie alebo z priemyselných procesov alebo z tepla vyrobeného vysoko účinnou
kombinovaniu výrobou alebo tepla vyrobeného ich kombináciou v rámci pôvodného zdroja predstavuje 0%.
Správny orgán v rámci rozhodovania o vydaní záväzného stanoviska obce o súlade navrhovanej sústavy
tepelných zariadení s Koncepciou rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej
energetiky (ďalej len “záväzné stanovisko”) vyhodnotil v rámci potreby nových zdrojov tepla a rozvodov na území,
ktoré má byť zásobované teplom z výstavby sústavy tepelných zariadení v zmysle §12 ods. 2 písm. a) zákona
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o tepelenej energetike, že predmetné tepelné zariadenie je v rámci regulatívov pre stanovenie spôsobu energetického
zásobovania prípustné, nakoľko sa jedná o zásobovanie zemným plynom na báze lokálnych objektových a
blokových zdrojov tepla (tab. č 3.2 Regulatívy pre určenie spôsobu zásobovania hlavného mesta Bratislavy tepelnou
energiou, časť 111.4 Záväzná časť Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky z r. 2007, str. 112).
Súčasne potrebu nového zdroja tepla preukázal žiadateľ tým, že v rámci Energetickej štúdie uviedol
ekonomiku nového zdroja vrátane nákladov na prevádzku, v rámci čoho uvádza, že rozdiel v ročných nákladoch
na teplo z CZT a z vlastnej kotolne predstavuje čiastku 19 806.- Eur/rok, čo je nezanedbateľné pre obyvateľov
bytového domu Kyjevská 1,3,5,7.
Ďalej správny orgán posudzoval podľa §12 ods.2 písm. b) zákona o tepelnej energetike využitie domácich
obnoviteľných zdrojov energie jednak u nového zdroja a taktiež u pôvodného CZT.
Obnoviteľné zdroje energie navrhovaná sústava tepelných zariadení neobsahuje.
Novbyt, s.r.o., ako pôvodný dodávateľ uvádza v doplnení, že v rámci ich zdroja sa nevyrába žiadne teplo z
obnoviteľných zdrojov energie, t.j. podiel tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov je nula percent.
V rámci vyhodnotenia možnosti získavania tepelnej energie na území, na ktorom má byť výstavba
uskutočnená, z kombinovanej výroby elektriny a tepla podľa §12 ods. 2 písm. c) zákona o tepelnej energetike,
správny orgán na základe doplnenia žiadateľa zistil, že súčasný CZT nevyrába žiadnu tepelnú energiu týmto
spôsobom.
V rámci podania žiadateľa sa uvádza, že týmto spôsobom nie je možné získavať tepelnú energiu
v zastavanom území vzhľadom na hlučnosť celej technológie, ktorá vyžaduje špecifické možnosti umiestnenia a
navyše tento spôsob získavania tepelnej energie by neúmerne predražil celkovú investíciu a Smernica EÚ v danom
prípade tiež konštatuje, že tieto zariadenia sa inštalujú v domových objektoch len vtedy, ak je to ekonomicky
efektívne a technicky možné.
V rámci požiadaviek na ochranu životného prostredia, ktoré správny orgán vyhodnocuje podľa §12 ods.2
písm. d) zákona o tepelnej energetike, predložil žiadateľ v rámci doplnenia porovnanie tvorby emisií z pôvodného
CZT a z navrhovanej výstavby nového zdroja, z ktorého vyplýva, že pri použití vlastnej kotolne pri optimálnej
energetickej účinnosti 98,5% bude dopad na tvorbu emisií o 15 562,5 kg/rok nižší oproti súčasnému CZT,
čo je v percentách o 15,8% menšia tvorba emisií oproti pôvodnému CZT.
Pre vyhodnotenie hospodárnosti a energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení, na ktorej výstavbu sa
vyžaduje záväzné stanovisko a následne osvedčenie podľa §12 ods.2 písm. e) zákona o tepelnej energetike, slúžila
správnemu orgánu Energetická štúdia, predložená žiadateľom. Optimálna energetická účinnosť tepelného
zariadenia, pri maximálnej spotrebe tepla 415 MWh/r, je 98,5%. V porovnaní s existujúcim zariadením CZT
s účinnosťou 88% predstavuje nižšiu spotrebu o 11 400m3 zemného plynu za rok.
Zmenou zdroja tepelnej energie sa súčasne zníži ekonomická náročnosť pre dotknutých obyvateľov,
ktorých sa výstavba týka a ktorí o ňu sprostredkovane žiadajú. Zníženie nákladov je nižšie o 19 806.- Eur oproti
pôvodnému CZT.
Následne, na základe doplnenia pôvodného dodávateľa, správny orgán skonštatoval podľa §12 ods.2 písm.
f) zákona o tepelnej energetike, že pôvodný zdroj CZT nevyužíva vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a
tepla a ani obnoviteľné zdroje energie. Vzhľadom na skutočnosť, že podiel vyrobeného tepla z obnoviteľných
zdrojov energie alebo z priemyselných procesov alebo z tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou
alebo tepla vyrobeného ich kombináciou v rámci tohto zdroja je 0%, a teda sa nejedná o účinný centralizovaný zdroj
tepla.
Správny orgán v rámci vyhodnotenia vplyvov na hospodárnosť a energetickú efektívnosť iných dotknutých
sústav tepelných zariadení na vymedzenom území najmä systémov centralizovaného zásobovania teplom a
centrálnych okrskových zdrojov tepla podľa §12 ods. 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike porovnal údaje
žiadateľa a súčasného dodávateľa tepla v predmetnej veci.
Spoločnosť Novbyt, s.r.o. v rámci doplnenia pôvodného dodávateľa uvádza námietky k žiadosti
o vydanie záväzného stanoviska obce podľa zákona o tepelnej energetike, spočívajúce v tom, že odpojením sa
bytového domu Kyjevská ul. č. 1,3,5,7 od CZT by poklesla výroba tepla z pôvodného CZT cca o 0,7%. Žiadateľ
v rámci Energetickej štúdie uviedol, že odpojením sa od pôvodného zdroja tepla by došlo k poklesu výroby
z existujúceho VZT o 0,053%. V oboch prípadoch teda pokles predstavuje menej ako 1% pôvodnej výroby tepelnej
energie.
V rámci vplyvu poklesu výroby tepla z pôvodného CZT na koncových odberateľov a konečných
spotrebiteľov v ekonomických ukazovateľoch uvádza pôvodný dodávateľ, že sa bude jednať o nárast finančných
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nákladov vo výške 14 220.- Eur bez DPH za rok, čo by predstavovalo zvýšenie finančných nákladov za dodané
teplo o 0,23% za rok. Žiadateľ uvádza, že vplyv poklesu výroby tepla z pôvodného CZT na koncových odberateľov
a konečných spotrebiteľov v ekonomických ukazovateľoch by predstavoval 0,053%. V oboch prípadoch teda nárast
finančných nákladov predstavuje menej ako 1% celkových nákladov za teplo pre koncových odberateľov a
konečných spotrebiteľov.
Správny orgán súčasne pri vyhodnotení týchto vplyvov zohľadnil Uznesenie Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy č. 231/2015, v ktorom mestské zastupiteľstvo žiada starostov mestských častí, aby
pri vydávaní záväzných stanovísk podľa §12 ods. 8 zákona o tepelnej energetike a pri rozhodovaní o vydaní
záväzného stanoviska podľa §31 písm. c) zákona o tepelnej energetike v spojení s §46 ods. 2 písm. e) Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy považovali z hľadiska ekonomickej opodstatnenosti za súladnú s Koncepciou rozvoja
hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky takú výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým
inštalovaným tepelným výkonom od lOOkW vrátane do 10MW, pri ktorej sa preukáže, že je nákladovo efektívnejšia
v prospech dotknutých obyvateľov príslušnej mestskej časti, ktorých sa takáto výstavba týka a ktorí o ňu žiadajú
priamo alebo sprostredkovane, ako systém centralizovaného zásobovania teplom, ku ktorému sú títo obyvatelia
pripojení.
Na základe doplnenia oboch účastníkov konania správny orgán vyhodnotil, že pôvodný CZT nie je
účinným zdrojom, zadefinovaným ustanovením §2 písm. z) zákona o tepelnej energetiky. Ďalej že vplyv odpojenia
sa od pôvodného zdroja na jeho hospodárnosť a energetickú efektívnosť je zanedbateľná, nakoľko pokles výroby
tepla pre pôvodný CZT je nižší ako 1% a nárast ekonomickej záťaže pre zostávajúcich koncových odberateľov a
konečných spotrebiteľov je taktiež nižší ako 1% , pričom však prínos pre dotknutých obyvateľov bytového domu
Kyjevská 1, 3, 5, 7 predstavuje v ekonomických ukazovateľoch rozdiel takmer 20 tisíc Eur za rok. Súčasne
výstavbou navhovaných tepelných zariedení by malo dôjsť k zníženiu tvorby emisií o 15,8%. Na základe týchto
vyhodnotení a úvah správny orgán považuje predmetnú stavbu, za stavbu, ktorá nie je v rozpore s verejným
záujmom.
Vzhľadom na uvedené, mestská časť rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania na konajúci správny orgán.

Rozhodnutie o vydaní záväzného stanoviska zn.: 31588/6325/20 / 6/ŽP/KA MM sa doručuje:
Účastníci konania:
•
SET1NG Bratislava, s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava
•
Novbyt s.r.o., Hálková 11, 831 03 Bratislava
Rozhodnutie sa zasiela na vedomie:

•

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava

Co: starosta. ŽPaÚP - a/a
Vybavuje: lng. Kamhiyehová
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO
ul.: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Bratislava, 10.11.2015
Star - 9 9 3 /1 /R /2015/M KA

ROZHODNUTIE
Mestská časť Bratislava - N o v é M esto (ďalej len “mestská časť”) ako vecne príslušná obec podľa §31
písm. c) zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o tepelnej
energetike”) a podľa §27 ods. 2 Z. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ČI. 46 ods. 2
písm. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ďalej na základe žiadosti spoločnosti Bytkomfort s.r.o., SNP 9,
940 60 N ové Zámky zo dňa 22.07.2015 doručenej na tunajší úrad dňa 27.07.2015 a jej doplnenia zo dňa 25.09.2015
a 07.10.2015 v zm ysle §12 ods.8 v súlade s §13 ods. 6 zákona o tepelnej energetike v spojitosti s §37 zákona
o tepelenej energetike a §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva
záväzné stanovisko.
N avrhovaná výstavba sústavy tep eln ých zariadení:
Bytkomfort, s.r.o.
1.
Obchodné meno:
SNP 9 ,9 4 0 60 N o v é Zámky
Sídlo:
IČO:
36 555 193
spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna forma.
Ing. Štefan Tóth, J.M. Hrubana 30, 940 60 N o v é Zámky
Štatutárny orgán:
Dipl. Ing. Paul Minárik, Schrickgasse 2/12, W ien 1220, Rakúska
republika
2.

Sústava tepelných zdrojov:

plynová kotolňa pozostávajúca z dvoch plynových závesných
kondenzačných kotlov BU DERUS G B 162-100 s, každý s výkonom
94,5kW na zemný plyn s max. hodinovou spotrebou plynu 10,50
m Vhod., Kotle sú prepojené na dva stojaté zásobníky TÚV BUDERUS
LOGALUX SU500 s objemom 5001 pre ohrev pitnej vody, každý kotol
je istený samostatne expanznou nádobou STATICO SU 50.3 o objeme
501/max. pretlak 3 barov, systém je istený uzatvorenou tlakovou
expanznou nádobou STATICO SU 300,6 o objeme 3001/max. pretlak 6
barov vrátane armatúr, potrubných rozvodov, rozdeľovačov a zberačov,
čerpadiel vykurovania a prípravy T Ú V na jednotlivých okruhoch,
kompenzátorov, ventilov.

Celkový inštalovaný výkon:
Podmienky hospodárnosti a
energetickej účinnosti:

Požiadavky na prevádzku
sústavy tepelných zariadení
z hľadiska životného
prostredia:

3.

Miesto prevádzkovania sústavy
tepelných zariadení:

199 kW

Plynová kotolňa vyrobí a dodá do objektu 444,97M W h/r pomocou
kondenzačných plynových kotlov, čo predstavuje maximálnu spotrebu
tepla na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti tepelného
zariadenia pri spotrebe zemného plynu 53,29 tis. m3/rok.

Odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu je
zabezpečené dymovodom kruhového prierezu 01 6 0 m , ktorý bude
vedený v šachte až na strechu, ukončený 1 OOOmm nad atikou
so stúpaním v smere prúdenia spalín.

Obytný súbor Panorama Koliba
bytový dom Svätovavrinecká 2 , 2A , 2B

4.

Vymedzené územie
zásobovania teplom:

pozemok ”C“ KN parc.č. 4883/2, k. ú. Vinohrady

Doba platnosti záväzného
stanoviska:

3 roky

je v súlade
s K oncepciou rozvoja hlavného m esta Slovenskej republiky B ratislavy v oblasti tepelnej energetiky

O dôvodnenie:
Žiadateľ, spoločnosť Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 60 N ové Zámky, požiadal podaním zo dňa 22.07,2015
doručenej na tunajší úrad dňa 27.07.2015 o vydanie záväzného stanoviska o súlade navrhovanej výstavby sústavy
tepelných zariadení s Koncepciou rozvoja hlavného mesta v tepelnej energetike, ktoré obec vydáva v správnom
konaní podľa §37 zákona o tepelnej energetike, pričom navrhovanú sústavu tepelných zariadení predstavuje kotolňa
s inštalovaným výkonom 199 kW pre bytový dom - Panoráma - Koliba- Svätovavrinecká.
Nakoľko podanie žiadateľa zo dňa 22.07.2015 neobsahovalo všetky náležitosti žiadosti v zm ysle §12
zákona o tepelnej energetike pre začatie konania a vydanie rozhodnutia a súčasne pre rozhodnutie je nutné doplniť
podanie o ďalšie náležitosti, bol žiadateľ listom zn: ŽPaÚP-12 7 8 /2 0 15/MKA zo dňa 17. 08. 2015 vyzvaný
na doplnenie podania do 30 dní od doručenia. N a prdmetnú dobu bolo konanie súčasne prerušené rozhodnutím zn:
Star-993/Pr/2015/M KA zo dňa 17.08.2015.
Podanie žiadateľ doručil dňa 25.09.2015 na tunajší úrad, pričom opätovne neobsahovalo všetky potrebné
informácie a doklady, na základe ktorý mestská časť m ôže posúdiť súlad navrhovanej výstavby sústavy tepelných
zariadení s Koncepciou rozvoja hlavného mesta v tepelnej energetike.
N a základe tejto skutočnosti mestská časť opätovne vyzvala žiadateľa listom zn: ŽPaÚP1278/1/2015/M KA zo dňa 05.10.2015 o doplnenie podania do 30 dní odo dňa doručenia. Súčasne konanie prerušila
rozhodnutím zn: Star-993/l/Pr/2015/M K A do doby, kým nebudú odstránené nedostatkly podania.
Spoločnosť Bytkomfort s. r. o. v rámci svojej žiadosti a jej doplnení spolu predložila správnemu orgánu: Výpis
z obchodného registra spoločnosti Bytkomfort, s.r.o., technický popis zariadenia na výrobu a rozvod tepla, návrh
na vym edzené územ ie vrátane zakreslenia do snímky z K N , Zmluvu o nájme zn.: ZM 1500097 a Zmluvu zn.:
ZM 1500098 o prevádzkovaní a obsluhe tepelno-technického zariadenia, zdroja tepla, plynovej kotolne medzi
vlastníkom nehnuteľnosti spoločnosťou Panorama Koliba, s.r.o. a nájomcom strojnotechnického zariadenia plynovej kotolne na Svätovavrineckej ul. spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o.. Ďalej predložila informáciu o optimálnej
energetickej účinnosti tepelného zariadenia, Energetické posúdenie stavby vrátane Energetického certifikátu
budovy, vyhodnotenie využitia obnoviteľných zdrojov energie v rámci nového zdroja, spôsob výroby tepla a TÚV
i s ohľadom na využitie domácich obnoviteľných zdrojov, vyhodnotenie možnosti získavať tepelnú energiu
z kombinovanej výroby elektriny a tepla. Súčasťou dokladov bol ďalej súhlas Hlavného mesta SR Bratislavy ako
príslušného orgánu o umiestnený malého zdroja znečisťovania ovzdušia zn: MAGS OZP 63553/2014-3 83762/Si zo
dňa 12.01.2015, rozhodnutie stavebného úradu mestskej časti Bratislava - N ové M esto o povolení užívania stavby
zn: ÚK aSP-2014/3537/K O N /K R -9 zo dňa 24.03.2015 a rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zn: 0135 /2 0 15/T-PE zo dňa 29.05.2015 o povolení č. 2005T 0044-16.zm ena pre spoločnosť Bytkomfort, s.r.o. ,
SNP 9, 940 60 N ové Zámky, IČO: 36 555 193 na predmet podnikania: výroba tepla, rozvod tepla, kde v prílohe č. I
k povoleniu je v rámci 12. por. č. uvedená DK kotolňa Svätovavrinecká 2 B , Bratislava - N ové Mesto
s inštalovaným výkonom 0,1990 MW a 455 MWh za rok.
Preverením v parciálnej databáze mestskej časti Bratislava - N ové Mesto sa v predmetnej lokalite nenachádza
horúcovod resp. OST, na ktorú by sa m ohol obytný súbor Panoráma Koliba pripojiť ako na CZT.
_
r Na základe tejto skutočnosti mestská časť oznámila začatie správneho konania v predmetnej veci listom zn:
ŽPaÚP-166 8/2 0 1 5 /2 0 15/MKA zo dňa 12.10.2015, pričom žiadateľovi, spoločnosti Bytkomfort, s.r.o. ako jedinému
účastníkovi konania oznámila, že žiadosť zo dňa 22.07.2015 doručeného na tunajší úrad dňa 27.07.2015
zn.: 3381/2015 vrátane jej doplnenia zo dňa 25.09.2015 a zo dňa 07.10.2015 poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovaného tepelného zariadenia a teda mestská časť upúšťa od ústneho pojednávania. V oznámení
súčasne informovala o m ieste a čase, kedy je možno nahliadnuť do spisového materiálu a o možnosti uplatnenia si
námietok a pripomienok najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia.
Správny orgán súčasne preveril, vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná už o stavebný objekt, ktorého
užívanie bolo rozhodnutím stavebného úradu ÚKaSP-2014/3537/K O N /K R -9 zo dňa 24.03.2015 povolené, či
na tepelné zariadenie v rámci tejto stavby nebolo už vydané záväzné stanovisko k súladu s koncepciou rozvoja
hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelenej energetiky v predchádzajúcich rokoch. Preverením bolo zistené, že
v rámci Záväzného stanoviska mestskej časti Bratislava - N ové Mesto k investičnému zámeru zn: Star-2154/2009
zo ňa 30.09.2009 bola jedna z podmienok kladného záväzného stanoviska k investičnému zámeru zabezpečiť
zo strany investora záväzné stanovisko potvrdzujúce súlad navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení
s Koncepciou rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky podľa §31 písm. b) zákona
Č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

Správny orgán v rámci rozhodovania o vydaní záväzného stanoviska obce o súlade navrhovanej sústavy
tepelných zariadení s Koncepciou rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej
energetiky (ďalej len “záväzné stanovisko”) vyhodnotil v rámci potreby nových zdrojov tepla a rozvodov na území,
ktoré má byť zásobované teplom z výstavby sústavy tepelných zariadení v zm ysle §12 ods. 2 písm. a) zákona
o tepelenej energetike, že predmetné tepelné zariadenie je v rámci regulatívov pre stanovenie spôsobu energetického
zásobovania prípustné, nakoľko sa jedná o zásobovanie zemným plynom na báze lokálnych objektových a
blokových zdrojov tepla, tab. Č. 3.2 Regulatívy pre určenie spôsobu zásobovania hlavného mesta Bratislavy
tepelnou energiou, časť III.4 Záväzná časť Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky z r. 2007, str. 112,
(ďalej len “regualtívy pre zásobovanie tepelenou energiou’).
Nakoľko sa jedná o novostavbu a teda neexistuje pôvodný CZT od ktorého sa objekt odpája, správny orgán
vyhodnotil v rámci potreby nových zdrojov tepla a rozvodov na území mestskej časti v predmetnej lokalite i v
spojitosti s regualtívami
pre zásobovanie tepelnou energiou žiadosť spoločnosti Bytkomfort s.r.o. za
opodstatnenú.
Ďalej správny orgán posudzoval podľa §12 ods.2 písm. b) až písm. g) zákona o tepelnej energetike
primerane k skutočnosti, že sa jedná o nový zdroj a správny orgán nemá vedomosť, že sa v predmetnej lokalite
nachádza akýkoľvek účinný CZT, všetky požiadavky na takýto zdroj.
Skutočnosť, že v okolí sa nenachádza žiaden účinný CZT a tento nový zdroj je v súlade s regualtívami
pre zásobovanie tepelenou energiou, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu m ožno podať odvolanie v zm ysle § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania na konajúci správny orgán.

Rozhodnutie Star-993/R/2015 sa doručuje:
Účastníci konania:
•

Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 60 N ové Zámky

Rozhodnutie sa zasiela na vedomie'.
•
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava

Co: starosta, ŽPaÚP - a/a
Vybavuje: Ing. Kamhiyehovä
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MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVE MESTO
ul.: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Bratislava, 01.10. 2015
Star - 1110/2015/M K.A

ROZHODNUTIE
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (ďalej len “mestská časť”) ako vecne príslušná obec podľa §31
písni, c) zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o tepelnej
energetike”) a podľa §27 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskroších predpisov a ČI. 46
ods. 2 písm. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ďalej na základe žiadosti spoločnosti SETING Bratislava,
s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, zo dňa 27.05.2015 v zmysle §12 ods. 8 v súlade s §13 ods. 6 zákona o
tepelnej enrgetike v spojitosti s §37 zákona o tepelenej energetike a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov, vydáva
záväzné stanovisko.
Navrhovaná výstavba sústavy tepelných zariadení:
SETING Bratislava, s.r.o.
Obchodné meno:
Vranovská č.6, 851 01 Bratislava
Sídlo:
IČO:
31 397 778
spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna forma.
Štatutárny orgán:
Ing. Ivan Krechňák, Medveďovcj 24, 851 05 Bratislava
2.

Sústava tepelných zdrojov:

plynová kotolňa pozostávajúca z dvoch teplovodných stacionárnych
kondenzačných plynových kotlov VIESSMANN typ Vitocrossal 200,
každý s výkonom 142 kW na zemný plyn a membránovej expanznej
nádoby s objemom 3001, dvoch zásobníkových rýchloohrievačov
VIESSMANN Vitocel 100-750 o objeme 7501 pre prírpavu TÚ V
vrátane armatúr, potrubných rozvodov, rozdeľovačov a zberačov,
čerpadiel vykurovania a prípravy TÚV na jednotlivých okruhoch,
kompenzátorov,
ventilov
a
ekvitermickej
regulácie kotolne
VITOTRON1C 300K

Celkový inštalovaný výkon:

284 kW

Podmienky hospodárnosti a
energetickej účinnosti:

Požiadavky na prevádzku
sústavy tepelných zariadení
z hľadiska životného
prostredia:

j

.

Miesto prevádzkovania sústavy

Plynová kotolňa vyrobí a dodá do objektu 529MWh/r pomocou
kondenzačných plynových kotlov, čo predstavuje maximálnu spotrebu
tepla na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti tepelného
zariadenia, ktorá je 98,5%. V porovnaní s existujúcim zariadením CZT
s účinnosťou 88% predstavuje nižšiu spotrebu o 20 200nť zemného
plynu o 20 200m7rok.

Účinnosť výroby tepla pre kondenzačný kotol je 98.5%, čím sa zníži
tvorba emisí oproti pôvodnému zdroju CZT o 19 837,5 kg, t.j. o 15,8%
z pôvodnej tvorby emisií.
Odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu je
zabzepečené dymovodom s ústim vo výške 26,45 m nad upraveným
terénom, s prevýšením 1,50 m od miesta vyústenia na streche.

tepelných zariadení:

4.

bytový dom Družstevná ul. č. 5-7, Trnavská ul. č. 15
pozemok "C“ KN parc.č. 11276/13, 11276/24, k. ú. Nové Mesto

Vymedzené územie
zásobovania teplom:

pozemok ”C“ KN parc.č. 11276/13, 11276/24, k. ú. Nové Mesto

Doba platnosti záväzného
stanoviska:

2 roky

je v súlade
s Koncepciou rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky

Odôvodnenie:
Žiadateľ, spoločnosť SET1NG Bratislava, s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava požiadala podaním
zn.: 53/2015 zo dňa 27. 05. 2015, evidovaným na tunajšom úrade pod podacím č. 4585, o vydanie záväzného
stanoviska o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s Koncepciou rozvoja hlavného mesta v
tepelnej energetike, ktoré obec vydáva v správnom konaní podľa §37 zákona o tepelnej energetike, pričom
navrhovanú sústavu tepelných zariadení predstavuje kotolňa s inštalovaným výkonom 284 kW pre bytový dom
Družstevná ul. č.5 - 7 a Trnavská ul. č. 15.
Nakoľko podanie žiadateľa zo dňa 27.05.2015 neobsahovalo všetky náležitosti žiadosti v zmysle §12
zákona o tepelnej energetike pre začatie konania a vydanie rozhodnutia a súčasne pre rozhodnutie bolo nutné
doplniť podanie o ďalšie náležitosti, bol listom zo dňa 15. 06. 2015 zn. ŽPaÚP-883/2015/MKA žiadateľ vyzvaný
na doplnenie podania do 30 dní od doručenia. Súčasne bolo konanie prerušené rozhodnutím zn.: Star720/Pr/2015/MKA zo dňa 15.06.2015. Predmetné doplnenie zn. 58/2015 zo dňa 07.07.2015, evidované na tunajšom
úrade pod podacím č. 7191, žiadateľ doručil na tunajší úrad dňa 10.07.2015, pričom doplnenie (ďalej len “doplnenie
žiadateľa”) obsahovalo obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby, ktorej má byť záväzné stanovisko
vydané, splnomocnenie štatutára predmetnej právnickej osoby na zastupovanie v predmetnej veci, technický popis
zariadenia vo forme projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Ľubomírom Klobučníkom, Lachova 30, 851 03
Bratislava, autorizovaným stavebným inžnierom 0751 *A5-2 Technické, technologické a energetické vybavenie
stavieb, návrh na vymedzené územie zásobovania teplom vrátane zakreslenia do katastrálnej mapy, vymedzené
územie súčasného dodávateľa zo zdroja tepla v CZT. písomnú správu o energetickom audite spracovanú Ing.
Ivanom Krechňákom, energetickým audítorom podľa Slovenskej energetickej inšpekcie - energetickej agentúry
pod por. č. 22 (ďalej len “Energetický audit”), Energetickú štúdiu vypracovanú podľa metodiky protimonopolného
úradu SR Ing. Ivanom Krechňákom, energetickým audítorom podľa Slovenskej energetickej inšpekcie energetickej agentúry pod por. Č. 22 (ďalej len “Energetická štúdia”), vyhodnotenie využitia obnoviteľných zdrojov
energie a získania tepelnej energie z kobinovanej výroby elektriny a tepla, rozhodnutie príslušného orgánu štátnej
správy o umiestnení zdroja znečisťovania ovzdušia a dobu, na ktorú sa požaduje záväzné stanovisko vydať.
Na základe tejto skutočnosti mestská časť oznámila začatie správneho konania v predmetnej veci listom zn:
ŽPaÚP-1191/2015/MKA zo dňa 17.07.2015, pričom účastníkom konania, spoločnosti SETING, s.r.o., Bratislava
ako žiadateľovi a spoločnosti Novbyt s.r.o. ako súčasnému dodávateľovi tepla pre predmetné bytové domy,
oznámila, že žiadosť zo dňa 27.05.2015 zn.: 53/2015 vrátane jej doplnenia zn.: 58/2015 zo dňa 10.07.2015
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaného tepelného zariadenia a teda mestská časť upúšťa
od ústneho pojednávania. V oznámení súčasne informovala účastníkov konania o mieste a čase, kedy je možno
nahliadnuť do spisového materiálu a o možnosti uplatnenia si námietok a pripomienok najneskôr do 10 pracovných
dní odo dňa doručenia.
Dňa 04.08.2015 bolo doručené na tunajší úrad podanie účastníka konania, evidované na tunajšom úrade
pod podacím č. 7966, spoločnosti Novbyt s.r.o., Hálková 11, 831 03 Bratislava 3, list zn: 6 1 1/EH/Su/l 5 zo dňa
04.augusta 2015, v ktorom spoločnosť Novbyt s.r.o. vyjadrila nesúhlas s vstavbou plynovej kotolne, pričom v rámci
zdôvodnenia uviedla:
“Výsledkom realizácie vstavby je totiž odpojenie sa stavebníka od centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len
“CZT”) s vážnymi dôsledkami pre dodávateľa ako prevádzkovateľa CZT, avšak najmä pre zostávajúcich
odberateľov z CZT. Dodávateľ má za to, že z hľadiska záujmov, ktoré chráni zákon o tepelnej energetike nie je
realizácia stavby vo verejnom záujme, pričom poukazuje pritom najmä na tieto následky:
a) odpojenie sa od CZT bude viesť k zníženiu množstva tepla dodaného odberateľom, t.j. hodnoty, ktorá
je rozhodujúca pre určenie maximálnej ceny tepla v zmysle §7 ods. 2 Vyhlášky Úradu č. 222/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej enregetike v znení neskorších predpisov;
náklady za teplo, ktoré doposiaľ znášal stavebník, budú po odpojení znášať zostávajúci odberatelia, a
teda odpojenie sa od CZT bude mať za následok nárast ceny tepla pre zostávajúcich odberateľov;
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b)

c)

odpojenie sa od CZT vyvolá potrebu vyregulovania sústav)' CZT so zvýšenými nákladmi (nad rámec
limitov vyplývajúcich z Vyhlášky Úradu č. 283/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky
oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy zariadení dodávateľa a spôsob
ich výpočtu), ktoré sa prenesú do nákladov za teplo pre zostávajúcich odberateľov, a to s poukazom
na ust. §4 ods. 1 písm. e) Vyhlášky Úradu o cenovej regulácii;
odpojenie sa od CZT bude viesť k nárastu nevyužitých kapacít na výrobu a rozvod tepla
na vymedzenom území dodávateľa, ktoré nemožno preniesť do oprávnených nákladov
pre zostávajúcich odberateľov, a to s poukazom na ust. §4 ods.3 písm. b) Vyhlášky Úradu o cenovej

regulácii.
Z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ vykonávajúc pôsobnosť dotknutého orgánu v zmysle ust. §12 ods. 10
zákona o tepelnej energetike a v rozsahu svojej pôsobnosti vyplývajúcej z ust. §22 ods. 3 a §36 ods.7 o tepelnej
energetike vyjadruje nesúhlas s povoľovanou stavbou.”
Súčasne dodávateľ trvá na námietkach, ktoré odprezentoval v rámci stavebného konania listom zn:
1954/EH/Su/14 zo dňa 18.decembra 2014 a v odvolaní sa proti rozhodnutiu stavebného úradu Mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto č. ÚKaSP-2014/2745/BEA-125 listom zn: 81/EH/Su/15 zo dňa 12. februára 2015, ktoré
tvorili prílohy listu zn.: 61 l/EH/Su/15 zo dňa 04. augusta 2015. Prílohy, uvedené v predcháduajúcich listoch, neboli
súčasťou podania.
V rámci predmetných námietok k stavebnému a kolaudačnému konaniu uvádza pôvodný dodávateľ
občianskoprávnu námietku v zmysle § 137 ods. 1 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), ktorá vyplýva z vlastníckych alebo iných práv
k pozemkom a stavbám, ale prekračuje rozsah právomocí stavebného úradu a je nutné ju riešiť v zmysle vyššie
citovaného ustanovenia §137 stavebného zákona dohodou účastníkov konania alebo v prípade, že nedôjde k dohode,
stavebný úrad odkáže navrhovateľa alebo iného účastníka konania na súd alebo iný príslušný orgán. Ďalšou
námietkou, vznesenou v rámci stavebného konania, je námietka dodávateľa tepla ako dotknutého orgánu, ktorá sa
týka jednak predchádzajúceho súhlasu držiteľa povolenia na rozvod tepla a súhlasu dodávateľa tepla na činnosti a
zásahy do sústavy tepelných zariadení v zmysle §36 ods.7 a §22 ods.3 zákona o tepelnej energetike. Dodávateľ
ďalej uvádza, že realizácia stavby nie je vo verejnom záujme, nakoľko odpojedním od CZT vzniknú následky
pre dodávateľa a zostávajúcich odberateľov.
r Nakoľko predmetné podanie neobsahovalo dostatočné údaje, ktorými by účastník konania doložii svoje
námietky, resp. pripomienky (v rámci námietky absentovali akékoľvek merateľné hodnoty, ktorými by boli tieto
tvrdenia podložené) a teda správny orgán nemohol riadne námietky posúdiť a súčasne potreboval zadefinovať, či
súčasný - pôvodný systém CZT je účinným zdrojom, bol listom zn: ŽPaÚP-1318/2015/MKA zo dňa 12.08.2015
účastník konania, Novbyt s.r.o., Hálková II, 831 03 Bratislava vyzvaný na doplnenie podania do 10 dní
od doručenia tejto výzvy (podľa doručenky bola výzva a rozhodnutie prevzaté spoločnosťou Novbyt s.r.o. dňa
25.08.2015). Súčasne bolo konanie prerušené rozhodnutím zn.: Star-969/Pr/2015 zo dňa 12.08.2015 na dobu do
doplnenia podania námietok v zmysle výzva zn.: ŽPaÚP-1318/2015/MKA zo dňa 12.08.2015.

> Požadované doplnenie, evidované na tunajšom úrad pod podacím č. 8943, bolo doručené na tunajší úrad
dňa 04.09.2015 listom zn: 694/EH/Su/15 zo dňa 3. septembra 2015 (ďalej len “doplnenie pôvodného dodávateľa”),
pričom spoločnosť Novbyt s.r.o., ako pôvodný dodávateľ tepla z CZT v rámci doplnenia námietky uviedol
merateľné hodnoty poklesu výroby tepla z pôvodného CZT, ekonomické dôsledky v eurách a v percentách vo fixnej
zložke ceny tepla a rovnako aj zvýšené náklady pre zostávajúcich odberateľov a konečných spotrebiteľov. Pôvodný
dodávateľ tepla nedoložil žiaden dokument o splnení podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom,
ktoré vykonáva podľa §25 ods. 4 zákona o tepelnej energetike príspevková organizácia zriadená ministerstvom.
Správny orgán v rámci rozhodovania o vydaní záväzného stanoviska obce o súlade navrhovanej sústavy
tepelných zariadení s Koncepciou rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej
energetiky (ďalej len “záväzné stanovisko”) vyhodnotil v rámci potreby nových zdrojov tepla a rozvodov na území,
ktoré má byť zásobované teplom z výstavby sústavy tepelných zariadení v zmysle §12 ods. 2 písm. a) zákona
o tepelenej energetike, že predmetné tepelné zariadenie je v rámci regulatívov pre stanovenie spôsobu energetického
zásobovania prípustné, nakoľko sa jedná o zásobovanie zemným plynom na báze lokálnych objektových a
blokových zdrojov tepla (tab. Č 3.2 Regulatívy pre určenie spôsobu zásobovania hlavného mesta Bratislavy tepelnou
energiou, časť II1.4 Záväzná časť Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej enrgetiky z r. 2007, str. 112).
Súčasne potrebu nového zdroja tepla preukázal žiadateľ tým, že v rámci Energetickej Štúdie uviedol
ekonomiku nového zdroja vrátane nákladov na prevádzku, v rámci čoho uvádza, že rozdiel v ročných nákladoch
na teplo z CZT a z vlastnej kotolne predstavuje čiastku 24 059.- Eur/rok, čo je nezanedbateľné pre obyvateľov
bytových domov Družstevná ul. č. 5-7 a Trnavská ul. č. 15.
Ďalej správny orgán posudzoval podľa §12 ods.2 písm. b) zákona o tepelnej energetike využitie domácich
obnoviteľných zdrojov energie jednak u nového zdroja a taktiež u pôvodného CZT.
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Podľa žiadateľa obnoviteľné zdroje energie v tejto prvej etape výstavby kotolne neboli zahrnuté, nakoľko
štát mešká s dotáciami na podporu obnoviteľných zdrojov, ktoré boli prisľúbené už v minulom roku. Napriek tomu
žiadateľ uvádza, že v súčasnosti prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie “príprava TÚV z obnoviteľných
zdrojov - solárny sysém”.
Novbyt, s.r.o., ako pôvodný dodávateľ uvádza v doplnení pôvodného dodávateľa, že v rámci ich zdroja sa
nevyrába žiadne teplo z obnoviteľných zdrojov energie, t.j. podiel tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov je nula
percent.
V rámci vyhodnotenia možnosti získavania tepelnej energie na území, na ktorom má byť výstavba
uskutočnená, z kombinovanej výroby elektriny a tepla podľa §12 ods. 2 písm. c) zákona o tepelnej energetike,
správny orgán na základe doplnenia ako žiadateľa tak i pôvodného dodávateľa tepla zistil, že súčasný CZT nevyrába
žiadnu tepelnú energiu týmto spôsobom.
V rámci doplnenia žiadateľa sa uvádza, že týmto spôsobom nie je možné získavať tepelnú energiu
v zastavanom území vzhľadom na hlučnosť celej technológie, ktorá vyžaduje špecifické možnosti umiestnenia a
navyše tento spôsob získavania tepelnej energie by neúmerne predražil celkovú investíciu.
V rámci požiadaviek na ochranu životného prostredia, ktoré správny orgán vyhodnocuje podľa §12 ods.2
písm. d) zákona o tepelnej energetike, predložil žiadateľ v rámci Energetickej štúdie porovnanie tvorby emisií
z pôvodného CZT a z navrhovanej výstavby nového zdroja, z ktorého vyplýva, že pri použití vlastnej kotolne
pri optimálnej energetickej účinnosti 98,5% bude dopad na tvorbu emisií o 19 837,5 kg nižší oproti CZT,
čo je v percentách o 15,8% menšia tvorba emisií oproti pôvodnému CZT.
Pre vyhodnotenie hospodárnosti a energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení, na ktorej výstavbu sa
vyžaduje záväzné stanovisko a následne osvedčenie podľa §12 ods.2 písm. e) zákona o tepelnej energetike, slúžila
správnemu orgánu Energetická štúdia, predložená žiadateľom. Optimálna energetická účinnosť tepelného
zariadenia, pri maximálnej spotrebe tepla 529 MWh/r, je 98,5%. V porovnaní s existujúcim zariadením CZT
s účinnosťou 88% predstavuje nižšiu spotrebu o 20 200m3 zemného plynu za rok.
í- Zmenou zdroja tepelnej energie sa súčasne zníži ekonomická náročnosť pre dotknutých obyvateľov,
ktorých sa výstavba týka a ktorí o ňu žiadajú sprostredkovane, o 24 059.- Eur oproti pôvodnému CZT.
Následne, na základe doplnenia pôvodného dodávateľa, správny orgán skonštatoval podľa §12 ods.2 písm.
f) zákona o tepelnej energetike, že pôvodný zdroj CZT nevyužíva vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a
lepia a ani obnoviteľné zdroje energie. Vzhľadom na skutočnosť, že podiel vyrobeného tepla z obnoviteľných
zdrojov energie alebo z priemyselných procesov alebo z tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou
alebo tepla vyrobeného ich kombináciou v rámci tohto zdroja je 0%. a teda sa nejedná o účinný centralizovaný zdroj
tepla.
* Správny orgán v rámci vyhodnotenia vplyvov na hospodárnosť a energetickú efektívnosť iných dotknutých
sústav f. tepelných zariadení na vymedzenom území najmä systémov centralizovaného zásobovania teplom a
centrálnych okrskových zdrojov tepla podľa §12 ods. 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike porovnal údaje
žiadateľa a súčasného dodávateľa tepla v predmetnej veci.
Spoločnosť Novbyt, s.r.o. v rámci doplnenia pôvodného dodávateľa uvádza námietky k žiadosti
o vydanie záväzného stanoviska obce podľa zákona o tepelnej energetike, spočívajúce v tom, že odpojením sa
bytového domu Družstevná ul. č. 5-7 a Trnavská ul. č. 15 od CZT by poklesla výroba tepla z pôvodného CZT cca
o 0,8%. Žiadateľ v rámci Energetickej štúdie uviedol, že odpojením sa od pôvodného zdrjoa tepla by došlo
k poklesu výroby z existujúceho VZT o 0,067%. V oboch prípadoch teda pokles predstavuje menej ako 1%
pôvodnej výroby tepelnej energie.
V rámci vplyvu poklesu výroby tepla z pôvodného CZT na koncových odberateľov a konečných
spotrebiteľov v ekonomických ukazovateľoch uvádza pôvodný dodávateľ, že sa bude jednať o nárast finančných
nákladov vo výške 18 000.- Eur bez DPH za rok, čo by predstavovalo zvýšenie finančných nákladov za dodané
teplo o 0,29% za rok. Žiadateľ uvádza, že vplyv poklesu výroby tepla z pôvodného CZT na koncových odberateľov
a konečných spotrebiteľov v ekonomických ukazovateľoch by predstavoval minimálne 0,067%. V oboch prípadoch
teda nárast finančných nákladov predstavuje menej ako 1% celkových nákladov za teplo pre koncových odberateľov
a konečných spotrebiteľov.
Správny orgán súčasne pri vyhodnotení týchto vplyvov zohľadnil Uznesenie Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy Č. 231/2015, v ktorom mestské zastupiteľstvo žiada starostov mestských častí, aby
pri vydávaní záväzných stanovísk podľa §12 ods. 8 zákona o tepelnej energetike a pri rozhodovaní o vydaní
záväzného stanoviska podľa §31 písm. c) zákona o tepelnej energetike v spojení s §46 ods. 2 písm. e) Štatútu
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hlavného mesta SR Bratislavy považovali z hľadiska ekonomickej opodstatnenosti za súladnú s Koncepciou rozvoja
hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky takú výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým
inštalovaným tepelným výkonom od lOOkW vrátane do 10MW, pri ktorej sa preukáže, že je nákladovo efektívnejšia
v prospech dotknutých obyvateľov príslušnej mestskej časti, ktorých sa takáto výstavba týka a ktorí o ňu žiadajú
priamo alebo sprostredkovane, ako systém centralizovaného zásobovania teplom, ku ktorému sú títo obyvatelia
pripojení.
K ďalším námietkam súčasného dodávateľa tepla, spoločnosti Novbyt s.r.o., zaslaného v rámci doplnenia
pôvodného dodávateľa správny orgán v rámci tohto konania o vydaní záväzného stanoviska obce podľa §31 písm. c)
zákona o tepelnej enregetike uvádza nasledovné.
K občiansko právnej námietke v rámci stavebného konania neprihliada, nakoľko predmetná námietka bola
vznesená v rámci konania na stavebnom úrade a v zmysle ustanovenia §137 ods. 1 stavebného zákona a nie
v zmysle zákona o tepelnej energetike. Riešenie predmetnej námietky nie je obsahom tohto konania.
Námietka dodávateľa tepla ako dotknutého orgánu v zmysle § 140 ods. 2 stavebného zákona znie:
“Zákon o tepelnej energetike upravuje pôsobnosť dodávateľa vo vzťahu k stavebnému konaniu v dvoch prípadoch,
a to pri
(1)
činnostiach, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky
a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdravie osôb a majetok,
ďalej pri stavebných prácach a výsadbe trvalých porastov, kedy sa v zmysle §36 ods.7 zákona o tepelnej
energetike vyžaduje predchádzajúci súhlas držiteľa povolenia na rozvod tepla (pojem držiteľ povolenia
na rozvod tepla je totožný s pojmom dodávateľa s poukazom na ust. §2 písm. d) zákona o tepelnej
energetike);
(2)
zásahoch do samotnej sústavy tepelných zariadení, kedy sa v zmysle ust. §2 ods.3 zákona o tepelnej
energetike vyžaduje súhlas dodávateľa tepla.
Požiadavka na súhlas dodávateľa pri zásahoch do sústavy tepelných zariadení je výsledkom novelizácie zákona
o tepelnej energetike účinnej od 1.5.2014 (zákon č.100/2014 Z. z.) a jej cieľom je podmieniť súhlasom dodávateľa
akýkoľvek zásah do zariadení, ktorými sa zabezpečuje dodávka tepla. Je totiž logické, že ak sa požaduje
predchádzajúci súhlas dodávateľa pri zásahoch v ochranných pásmach sústavy tepelných zariadení, musí sa takýto
súhlas požadovať aj pri zásahoch do samotnej sústavy tepelných zariadení, v danom prípade je totiž intenzita zásahu
ešte vyššie ako v prípade zásahov v ochranných pásmach. Účelom oboch zákonných ustanovení je pri tom ochrana
sústavy tepelných zariadení pred zásahmi, ktoré môžu ohroziť jej plynulú a bezpečnú prevádzku.
Dodávateľ poukazuje na to, že stavebník do dnešného dňa nepožiadal o udelenie žiadneho z vyššie uvedených
súhlasov dodávateľa vyžadovaných zákonom; takýto súhlas mu preto do dnešného dňa ani nemohol byť udelený.“
Správny orgán po vyhodnotení tejto pripomienky má za to, že zásah do samotnej sústavy tepelných zariadení, kedy
sa podľa ustanovenia §22 ods.3 zákona o tepelnej energetike vyžaduje súhlas dodávateľa tepla, bude môcť byť
prevedený len s týmto súhlasom a len odborne spôsobilou osobou, a že k ohrozeniu sústavy tepelných zariadení,
v prípade dohody a následného predchádzajúceho súhlasu držiteľa povolenia na rozvod tepla, nedôjde. Nakoľko
však táto námietka je opäť vznesená v rámci stavebného konania a mestská časť v tomto konaní rozhoduje výhradne
o vydaní záväzného stanoviska o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s Koncepciou rozvoja
hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky, kde musí v zmysle §12 ods.2 vyhodnotiť
a) potrebu nových zdrojov tepla a rozvodov tepla na území, ktoré má byť zásobované teplom z výstavby sústavy
tepelných zariadení, na ktorú sa žiada vydať osvedčenie,
b) využitie domácich obnoviteľných zdrojov energie,
c)
možnosti získavania tepelnej energie na území, na ktorom má byť výstavba uskutočnená, z kombinovanej
výroby elektriny a tepla,
d) plnenie požiadaviek na ochranu životného prostredia,
e) hospodárnosť a energetickú účinnosť sústavy tepelných zariadení, na ktorej výstavbu sa osvedčenie požaduje,
f)
využitie vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo obnoviteľných zdrojov energie
v systémoch centralizovaného zásobovania teplom,
g) vplyvy na hospodárnosť a energetickú efektívnosť iných dotknutých sústav tepelných zariadení na
vymedzenom území najmä systémov centralizovaného zásobovania teplom a centrálnych okrskových zdrojov
tepla,
k predmetnej námietke neprihliada.
S námietkou dodávateľa k stavebnému konaniu, uvedenou v rámci priložených námietok k stavebnému
konaniu k námietkam pôvodného dodávateľa tepla k žiadosti o záväzné stanovisko, v ktorej uvádza, že realizácia
stavby nie je vo verejnom záujme, nakoľko odpojením od CZT vzniknú ekonomické následky pre dodávateľa a
zostávajúcich odberateľov, sa správny orgán vysporiadal v rámci vyhodnotenia v zmysle §12 ods. 2 zákona
o tepelnej energetike.
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Námietky pôvodného dodávateľa tepla, spoločnosti Novbyt s.r.o., ako dotknutého orgánu v rámci
odvolania sa proti rozhodnutiu stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ÚKaSP-201/2745/BEA125 podané listom zn: 81 /EH/Su/15 zo dňa 12.februára 2015 sú totožné s námietkami uvedenými v rámci listu zr:
I954/EH/Su/14 zo dňa 18.decembra 2014.

Na základe doplnenia oboch účastníkov konania správny orgán vyhodnotil, že pôvodný CZT nie je
účinným zdrojom, zadefinovaným ustanovením §2 písm. z) zákona o tepelnej energetiky. Ďalej že vplyv odpojenia
sa od pôvodného zdroja na jeho hospodárnosť a energetickú efektívnosť je zanedbateľná, nakoľko pokles výroby
tepla pre pôvodný CZT je nižší ako 1% a nárast ekonomickej záťaže pre zostávajúcich koncových odberateľov a
konečných spotrebiteľov je taktiež nižší ako 1% , pričom však prínos pre dotknutých obyvateľov Družstevnej ul. č.
5 - 7 a Trnavskej ul. č. 15 predstavuje v ekonomických ukazovateľoch rozdiel o viac ako 20 tisíc Eur za rok.
Súčasne výstavbou navhovaných tepelných zariedení by malo dôjsť k zníženiu tvorby emisií o 15,8%. Na základe
týchto vyhodnotení a úvah správny orgán považuje predmetnú stavbu, za stavbu, ktorá nie je v rozpore s verejným
záujmom.
Vzhľadom na uvedené, mestská časť rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania na konajúci správny orgán.

Mgŕ. R udolf Kusý
(arosta mestskej časti
ratislava - Nové Mesto

Rozhodnutie o vydáni záväzného stanoviska zn.: Star-i110/2015 sa doručuje:
Účastníci konania:
•
•

SET1NG Bratislava, s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava
Novbyt s.r.o., Hálková 11, 831 03 Bratislava

Rozhodnutie sa zasiela na vedomie:
•

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. I, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava

Co: starosta. ŽPaÚP - a/a
Vybavuje: lng. Kamhiychová
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