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Aj v týchto prípadoch je spotreba tepla na vykurovanie a prípravu TÚV nadnorma-
tívna. Najnižšie náklady vykazuje zateplený dom Prievidzská 1-3.

Okruh sídliska MOROVNO (Plynová kotolňa PK 5):
- priemerný ročný náklad na vykurovanie bytu:  16 150 Sk/byt
- priemerná ročná spotreba tepla na m2 vykur. plochy:  0, 27 GJ/m2 
- priemerná spotreba tepla na prípravu TÚV:   0, 31 GJ/m3

Prehľad nákladov na vykurovanie výškových domov.

Dom MC 52-60 bol v lete minulého roku zateplený, toto opatrenie na zníženie 
spotreby tepla sa ešte výraznejšie prejaví v roku 2008.

Dom 20-22 bol už celý rok 2007 zateplený. MC 62-64 využíval vo veľkej miere 
vykurovací režim, ktorý umožňuje odovzdávacia stanica.

Okruh sídliska MOSTNÁ (Plynová kotolňa PK 8)
- priemerný ročný náklad na vykurovanie bytu  12 714 Sk/byt 
- priemerná ročná spotreba tepla na m2 vykur. plochy  0, 23 GJ/m2 
- priemerná spotreba tepla na prípravu TÚV   0, 25 GJ/m3

Náklady na bývanie v tejto lokalite sú najnižšie. 
Na výstavbu bytových domov boli použité novšie technológie, čo sa prejavi-
lo nižšou spotrebou tepla na dosiahnutie tepelnej pohody. 
Výrazne najnižšie náklady sú v zateplenom dome Mostná 41-45.

Porovnanie dvoch rovnakých bytových domov (viď tabuľka č. 7)
Porovnanie nákladov na kúrenie v dome s vlastnou kotolňou s domami, 
ktoré sú zásobované z CZT. 

Pre porovnanie sme vybrali domy na sídlisku Morovno, na ulici 
Morovnianska cesta
  Vlastná kotolňa CZT    CZT
        MC 1-5   MC 15-19  MC 29-33 
Spotr. tepla 1 556 GJ   847,02 GJ                  838,92 GJ
Nákl. na vykur.  889 204,21 Sk 766 909,00 Sk           759 575,00 Sk 
Spotr. tepla   0,49 GJ/m2  0,268 GJ/m2              0,265 GJ/m2

Priemerný ročný náklad na vykurovanie 1 bytu:
 MC 1-5:  16 466,00 Sk
 MC 15-19:  14 202,00 Sk
 MC 29-33:  14 066,00 Sk

Je vybudovanie vlastnej domovej kotolne cesta 
k nižším nákladom?
 O odpojení sa od centrálneho zásobovania teplom (CZT) uvažujú domy, 
ktoré zaregistrovali vyššie náklady na vykurovanie spôsobené nadnorma-
tívnou spotrebou tepla. Nová kotolňa tento problém nerieši, iba odďaľuje. 
Energetický experti sa zhodujú v názore, že pred rozhodnutím postaviť si 
vlastnú kotolňu by sa mal objekt v prvom rade hydraulicky vyregulovať, 
nasleduje výmena okien, zateplenie objektu a až záverečné opatrenie 

môže byť výstavba kotolne. Aj tu je potrebné najskôr zhodnotiť správanie 
dodávateľa tepla, ak ten neinvestuje do svojej výroby a distribúcie tepla, 
nemodernizuje svoje zariadenia, je namieste uvažovať o samostatnom 
zdroji. Tam, kde sa vyššie uvedené kroky nedodržia v krátkom čase sa 
prejaví rozhodnutie o vlastnej kotolni ako nevýhodné. Zatiaľ dnešnej 
výhodnosti vlastných kotolní nahráva fakt, že rozdiel ceny plynu pre malé 
kotolne a ceny plynu pre veľkoodberateľov nie je taký výrazný, ako v iných 
štátoch. To sa však môže v najbližších rokoch zmeniť. 
 Predajcovia malých kotolní tvrdia, že návratnosť investícií do malej 
kotolne je troj až štrvorročná. Prepočty Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúry však hovoria niečo iné. Náklady na vykurovanie nepredstavujú 
len platby za plyn, ale aj za obstaranie kotla, spotreba vody, elektrickej 
energie, údržba, obsluha a opravy. Agentúra sa niekoľkokrát stretla s tým, 
že občania sú nepresne informovaní a sú im prezentované iba náklady na 
plyn. Aj to často v tarifách pre veľkoodberateľov, ktoré sú nižšie. Náklady 
na splátky úveru a prevádzku sú ukryté vo fonde opráv, ktorý sa zvýši, ale 
ľuďom to nie je prezentované ako náklady na kúrenie.
 Najväčšie úspory tepla ležia nie na strane ponuky – výroby, ale na stra-
ne dopytu, t.j. na strane spotreby – bytových domov. Spotrebitelia môžu 
technickými opatreniami ušetriť až cca 40% nákladov na teplo.

Vykurovacia sezóna 2007 v číslach 
Vykurovacia sezóna 2007 bola charakteristická extrémne teplým počasím, záso-
bovanie teplom a teplou úžitkovou vodou (TÚV) bolo plynulé, bez výpadkov. Teplé 
počasie, ale aj opatrenia odberateľov tepla na zníženie spotreby tepla v bytových 
domoch spôsobili výrazný pokles dodávky tepla. Odberatelia si na rok 2007 objed-
nali 165 192,00 GJ, skutočná spotreba bola 128 281,23 GJ, teda o 22,34 % nižšia. 
Cena tepla bola na základe objednaného množstva 841,92 Sk/GJ. Skutočná cena 
tepla na základe skutočne odobratého množstva tepla bola 905,42 Sk/GJ.

Tabuľka č. 7

Tabuľka č. 6

Tabuľka č. 5

Tabuľka č. 4

KONTAKT  KMET Handlová, a.s.
046/5472 017, www.kmethandlova.eu


