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Preambula:  

Tento materiál bol vytvorený na základe požiadavky Mesta Strážske pre rokovanie Mestského 
zastupiteľstva. 

 

Stav systému Tepelného hospodárstva: 

Od 1. januára 2018 je prevádzkovateľom tepelného hospodárstva v meste Strážske spoločnosť 
KOOR Východ, s.r.o. so sídlom v Košiciach.  

V súlade s Rámcovým návrhom opatrení na zabezpečenie trvalo udržateľnú a efektívnu 
prevádzku sústavy tepelného hospodárstva, realizuje spoločnosť KOOR Východ s.r.o. postupne 
plánované opatrenia. 

 Pre úplnosť pripomíname zrealizované opatrenia v rokoch 2018 - 2019 : 

- Rekonštrukcia kotolne  

- Decentralizácia výroby TÚV  

- Vybudovanie tlakovo nezávislých OST a DOST (OST-3, OST-CH2, OST-U3) 

- Kompletná rekonštrukcia systému MaR v kotolni, OST, DOST a RST  
- Výmena časti hlavnej teplovodnej trasy smerom k OST-3 (ul.Mierová)  v dĺžke 100m 

 

Realizované opatrenia v roku 2020: 

1. V roku 2020 pokračovalo zabezpečenie prevádzky systému tepelného hospodárstva v zmysle 
platnej legislatívy. Nový systém merania a regulácie v zrekonštruovaných odovzdávacích 
staniciach tepla umožnil diaľkovú správu zariadení a operatívne nastavovanie prevádzkových 
parametrov. Boli realizované viaceré havarijné výmeny pôvodných zariadení najmä  
v domových odovzdávacích staniciach na ul.Okružnej (staré sídlisko). 

2.  V r.2020 pretrvávali problémy so zabezpečením požadovaných parametrov dodávky tepla 
v objekte OC Laborec. Spoločnosť KOOR Východ s.r.o. zabezpečila v lete 2020 na vlastné 
náklady výmenu celej teplovodnej trasy k danému objektu. Doporučujeme však radikálnu 
rekonštrukciu odovzdávacej stanice tepla v danom objekte, ktorá je v majetku a v správe 
Mesta Strážske 

3. Na základe zverejnenej výzvy Ministrestva hospodárstva SR, určenej na modernizáciu 
teplovodných rozvodov pri centrálnom zásobovaní teplom, začala  spoločnosť KOOR Východ 
s.r.o. prípravu podkladov pre vydanie stavebného povolenia pre modernizáciu časti hlavných 
teplovodných trás v Meste Strážske. Po vydaní stavebného povolenia ešte naša spoločnosť 
zabezpečila ďalšie požadované dokumenty ( energetický audit, štúdia EIA, ...)  a podala žiadosť 
o pridelenie finančných prostriedkov na modernizáciu časti hlavných telovodných rozvodov. 
Žiadosť bola schválená a v závere roka sme podpísali zmluvu. V súčasnosti prebieha proces 
verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela a po jeho ukončení bude prijatý 
harmonogram modernizácie. Predpokladáme realizáciu prác minimálne v dvoch etapách  

 



 
 

 

 

 

počas leta 2021  so zachovaním platných štandardov pre dodávku teplej úžitkovej vody. 
O termínoch realizácie a súvisiacich odstávok budú odberatelia včas informovaní. 

 

Plánované opatrenia pre rok 2021: 

 V súlade s Rámcovým návrhom opatrení na zabezpečenie trvalo udržateľnej a efektívnej 
prevádzky sústavy tepelného hospodárstva, pripravujeme pre rok 2021 : 

1. Realizáciu modernizácie časti hlavných teplovodných trás v súlade s vydaným stavebným 
povolením – Vetva č.1 (smer Vihorlatská a Krivošťanská) a Vetva č.3 (smer Obchodná 
č.252 ) 

2. V rámci zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie zabezpečí naša spoločnosť na 
vlastné náklady montáž fotovoltaických panelov na streche objektu Kotolne 
(ul.Družstevná) s celkovým výkonom 62,5 kWp, pričom vyrobená elektrina bude 
spotrebovaná priamo v objekte kotolne (čerpadlá, motory, silový rozvádzač, riadiaci 
systém) 

3. Príprava technických podmienok pre pripojenie ďalších odberateľov (objekt bývalého 
LDCH) 

4. V závislosti od dostupnosti vlastných finančných zdrojov plánuje naša spoločnosť aj 
čiastočnú modernizáciu technológie v odovzdávacích staniciach tepla OST 1 
(ul.Krivošťanská) a OST-2 (ul.Vihorlatská) 

5. V závislosti od dostupnosti vlastných finančných zdrojov plánuje naša spoločnosť aj 
čiastočnú modernizáciu technológie v objekte Chemik 1A (ul.Obchodná č.252) 

6. Opravy  a postupné výmeny zastaralých pôvodných zariadení v jednotlivých celkoch 
systému tepelného hospodárstva   

 

Dosahované parametre výroby a rozvodu tepla a teplej úžitkovej vody  

K najväčším stratám dochádza naďalej pri distribúcii tepla prostredníctvom pôvodných 
teplovodných rozvodov, ktoré nespĺňajú parametre pre efektívny rozvod tepla. V r.2021 bude 
realizovaná výmena pôvodných teplovodných rozvodov na vetvách č.1 a č.3, ktorá čiastočne zníži 
celkové straty v celom distribučnom systéme. Aj naďalej však zostane nevymenená vetva smerom na 
ul.Okružnú a všetky sekundárne rozvody. 

V prípade dostatočného finančného krytia pristúpime postupne aj k modernizácii technológie 
v odovzdávacích staniciach OST-1 a OST-2 a k postupnej rekonštrukcii domových odovzdávacích 
staníc v odberných miestach na ul.Okružnej. 

 

 



 
 

 

 

V porovnaní s minulým obodobí dochádza k znižovaniu ročného množstva vyrobeného tepla 
v dôsledku globálnych klimatických zmien. Vďaka modernizácii spaľovacích zariadení v kotolni, 
modernému systému merani a aregulácie  každoročne znižujeme spotrebu primárnych energetických 
zdrojov (zemný plyn), čím dochádza aj k poklesu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Spotreba 
zemného plynu v r.2020 predstavovala pokles voči spotrebe v r.2017 až o 14,1 %.  Vďaka realizovaným 
modernizačným ooatreniam dochádza zároveň aj k významnému zvýšeniu kvality dodávok tepla a  
teplej úžitkovej vody  pre všetkých odberateľov.   

Spokojnosť našich odberateľov , ktorú nám prejavujú, je pre nás motiváciou pre ďalšiu 
postupnú modernizáciu všetkých zariadení, ktoré máme v dlhodobej správe. 

  


