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Mestské zastupiteľstvo v Žiline
 



schvaľuje
 
Koncepciu rozvoja mesta Žiliny v oblasti tepelnej energetiky


DÔVODOVÁ SPRÁVA
ku Koncepcii rozvoja mesta Žiliny v oblasti tepelnej energetiky


Povinnosť vypracovať energetickú koncepciu obce stanovuje zákon o tepelnej energetike č. 99/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Úlohou spracovanej koncepcie rozvoja mesta v tepelnej energetike bolo vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území mesta s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvalo udržateľného rozvoja, s dôrazom na ochranu životného prostredia a v súlade so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky a záväznými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky. V procese spracovávania je potrebné analyzovať miestne energetické zdroje (biomasa, komunálny odpad, slnečná a geotermálna energia a pod.).

Podľa Európskej charty miestnych samospráv majú mestá právo a podľa slovenskej legislatívy aj povinnosť vypracovať si vlastnú energetickú koncepciu. V tejto koncepcii možno záväzne stanoviť v územnom pláne, ktoré lokality sa budú prednostne zásobovať teplom zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom. Schválená energetická koncepcia umožní lepšie plánovanie investícií výrobcom a distribútorom energie (hlavne tepla a plynu) tak, aby si v jednotlivých častiach mesta nekonkurovali a nemuseli budovať zbytočne veľké prenosové kapacity. 

Energetická koncepcia pre mesto Žilina je spracovaná s výhľadom do roku 2015. Predpokladá sa aktualizácia koncepcie v kratších časových horizontoch, napr. po piatich rokoch.
Pri spracovávaní energetickej koncepcie mesta boli prizvaní na spoluprácu držitelia licencií na výrobu a dodávku tepla a najväčší odberatelia tepla.
Východiskovými bodmi pre zostavenie energetickej koncepcie mesta boli analýza súčasného stavu hospodárenia s energiami a prognóza budúcich potrieb energií. V súlade s predpokladaným demografickým vývojom sa v dlhodobom pláne počítalo s rozvojom podnikateľských aktivít, infraštruktúry, dopravy a investičnej činnosti v meste. Veľmi dôležitou bola otázka určenia potenciálu úspor a to na strane spotreby (zateplenie, hydraulické vyregulovanie sústav, meranie spotreby tepla) a tiež na strane výroby a rozvodu (modernizácia zdrojov tepla, optimalizácia prevádzky), zníženie strát v rozvodoch a odovzdávacích staniciach tepla (oprava, prípadne výmena opotrebovaných, nové technológie).
V koncepčnej časti predkladanej energetickej koncepcie mesta Žilina je vykonaná ekonomická a finančná analýza ako aj technicko-ekonomické vyhodnotenie, s návrhom optimálneho variantu energetickej koncepcie mesta v dlhodobej perspektíve do roku 2015.
Pri zostavovaní ďalšieho rozvoja zásobovania teplom mesta Žilina sa vychádzalo z rozvojových zámerov mesta s prihliadnutím na krátkodobú históriu doterajšieho vývoja spotreby tepla, analýzy súčasných technických a kapacitných možností energetických zdrojov a tepelných rozvodov, ako aj z vyhodnotenia hospodárnosti a ekonomickej efektívnosti prevádzky existujúcich sústav tepelných zariadení.

Pozornosť bola venovaná i vplyvu nových zariadení na životné prostredie. Zhodnotené je emisné a imisné zaťaženie pri súčasnom stave, ako aj pre navrhované varianty. Ekonomické vyhodnotenie je vykonané pre dohodnuté cenové relácie a indexy rastu s požadovanými investíciami, s reláciami konečných cien pre spotrebiteľa do roku 2015, v závislosti od vývoja cien vstupných médií a zohľadnením trendu ich vývoja.

Predložená Energetická koncepcia mesta Žilina v tepelnej energetike obsahuje ciele a priority energetickej politiky Slovenskej republiky (Uznesenie vlády SR č.29 z 11.01.2006) na obdobie do roku 2015 a s výhľadom do roku 2030, týkajúce sa tepelnej energetiky:
	prijať opatrenia zamerané na úsporu energie a na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane spotreby,

využívať domáce primárne energetické zdroje na výrobu elektriny a tepla na ekonomicky efektívnom princípe,
zvýšiť využívanie kombinovanej výroby elektriny a tepla,
zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje potrebné na krytie domáceho dopytu.

Predkladaná Koncepcia rozvoja mesta Žiliny v oblasti tepelnej energetiky (EKOENERGETIKA, Prof. Ing. Karol Honner, PhD., Žilina, 2007-2008) bola prerokovaná v termíne 24.07.2008 až 28.08.2008. Na Komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia bola prerokovaná dňa 23.09.2008 a na Komisii dopravy dňa 25.09.2008.

V zmysle vyššie citovaného zákona sa Koncepcia rozvoja mesta Žilina v tepelnej energetike po schválení Mestským zastupiteľstvom stáva odvetvovou koncepciou mesta (územno-technickým podkladom) a použije sa pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie.



 


NÁVRH ZÁVÄZNEJ KONCEPCIE 
ROZVOJA MESTA V TEPELNEJ ENERGETIKE

1. Dôvodová správa
Koncepcia rozvoja mesta v tepelnej energetike je spracovaná v súlade so zásadami pre rozvoj zásobovania územia mesta tepelnou energiou.
	Základným predpokladom trvale udržateľného rozvoja sústav tepelných zariadení v sústave centrálneho zásobovania teplom je udržiavanie určitého objemu predaja tepla. Alternatívnym rozširovaním systému centrálneho zdroja pripojovaním sa nových obytných súborov, prípadne podnikateľských subjektov, by sa postupne zväčšoval rozsah výroby a spotreby tepla, čo by malo pozitívny vplyv na cenu tepla.
	Uplatňovanie centralizovanej výroby tepla, v čo najväčšom rozsahu, je vhodné aj z pohľadu životného prostredia z dôvodu:

	nevhodných rozptylových podmienok v meste Žilina a
	znižovaním produkcie, tzv. skleníkového plynu CO2 využívaním lesnej a poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla.

	Najviac bytov v bytových domoch v meste je zásobovaných teplom na UK a TÚV (cca 92 %) z centrálnych zdrojov tepla. Aj z tohto dôvodu je potrebné, aby sa tento systém CZT nenarušoval odpájaním sa objektov od SCZT. Je dôležité uvedomiť si, že k odpájaniu dochádza postupne a nie naraz. Preto v určitom časovom horizonte (niekoľkých rokov) by vznikol veľmi neefektívny a drahý systém zásobovania teplom, ktorý by sa nedal definovať ani ako centrálny ani ako lokálny. Preto odporúčame vytvárať komplexné, vecné a územné podmienky a možnosti, podporujúce využívanie jestvujúcich výkonových kapacít prevádzkovaných zdrojov tepla, najmä v územných celkoch, kde sú k tomu vytvorené technické možnosti a blízkosť sekundárnych tepelných prípojok.
	Rozvoj súčasných sústav tepelných zariadení je teda možný len za predpokladu zastabilizovania trhu s teplom, a to elimináciou vplyvov na nárast ceny tepla. Základným opatrením na dosiahnutie strategického cieľa koncepcie - „systémový rozvoj sústav tepelných zariadení", musí byť eliminácia vplyvu rastúcej ceny plynu na cenu tepla a následne stabilizácia, prípadne nárast odberových miest tepla s rešpektovaním prognózy výrazného zníženia spotreby tepla súčasných odberateľov.
	Aplikácia využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na území mesta Žilina má svoje opodstatnenie tak pre centrálne zdroje tepla, ako aj pre individuálnu výrobu tepelnej energie. V tejto oblasti majú SCZT vypracovanú svoju stratégiu a pre individuálne zdroje tepla je potrebné pripraviť návrh na vytvorenie poradenského strediska pri Mestskom úrade. Odporúčame posúdenie možnosti separovania biomasy z komunálneho odpadu a jej spaľovanie na výrobu tepla. V oblasti využívania OZE však na Slovensku ešte nie je v dostatočnej miere rozpracovaná legislatíva.
	Pri rozhodovaní sa o vhodnosti vybudovania vlastnej kotolne v bytovom dome je potrebné najprv analyzovať základné kritéria a možnosti úspory tepla na strane jeho spotreby.

Platí zásada: najprv posúdiť, či bytový dom vyčerpal všetky možnosti úspory tepla na strane spotreby a až potom sa rozhodovať o odpojení alebo zotrvaní na centrálnom zásobovaní teplom.
Okrem toho je potrebné posúdiť technicko-ekonomické hľadisko a vplyv na životné prostredie. Nezanedbateľná položka je tiež plynová prípojka a legislatívne opatrenia.
	V nadväznosti na energetickú politiku SR má sa „Koncepcia" stať základným impulzom pre systémový, racionálny a v čo najväčšej miere hospodárny a k životnému prostrediu šetrný rozvoj zásobovania teplom na území mesta Žilina.
	Koncepcia navrhuje riešenia rozvoja zásobovania teplom na obdobie niekoľkých rokov (do roku 2020, resp. do roku 2030) a z tohto dôvodu sa nepredpokladá striktné dodržiavanie navrhovaných opatrení. Spracovaný materiál je otvorený a v prípade zásadných zmien vonkajších podmienok (napr. cena palív a energií) je možná jeho modifikácia.
	Skladba navrhovaných zásad a opatrení pre rozvoj zásobovania územia mesta tepelnou energiou je zvolená tak, aby sa dali vhodne kombinovať v rámci úvah o ďalšom rozvoji mesta v oblasti tepelnej energetiky s ich ekonomickým dopadom na vývoj ceny tepla pre konečného spotrebiteľa.

Odporúčame, aby priebežná realizácia cieľov tejto koncepcie bola vyhodnocovaná každé dva roky. Na základe vyhodnocovania a v súlade so zmenami štátnej energetickej politiky, je potrebné zabezpečiť, aby orgánom mesta boli predkladané návrhy na jej prípadné zmeny, respektíve doplnenie.

2 Návrh opatrení na realizáciu koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta v tepelnej energetike má byť záväzným plánovacím dokumentom pre rozvoj sústav tepelných zariadení na území mesta a preto je potrebné zabezpečiť, aby tieto návrhy opatrení boli východiskovým podkladom pre usmerňovanie činnosti:
	držiteľov povolení na podnikanie v tepelnej energetike,
	rozhodujúcich spotrebiteľov tepla,
	samosprávnych orgánov a štátnych orgánov pôsobiacich na území mesta.


2.1 Návrh všeobecných záväzných opatrení

Tento návrh vychádza z nasledujúcich základných cieľov rozvoja tepelnej energetiky mesta:
	udržateľná cena tepla pre konečného spotrebiteľa,

revitalizácia bytových domov a objektov občianskej vybavenosti spadajúcich pod správu mesta,
postupné využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
starostlivosť o životné prostredie a znižovanie emisií podporujúcich skleníkový efekt.

	Vychádzajúc z analýzy skutkového stavu zásobovania mesta tepelnou energiou, ak je to technický možné a ekonomicky výhodné navrhujeme v dlhodobej perspektíve uprednostňovať, rozvíjať a modernizovať systém centrálneho zásobovania tepelnou energiou hlavne u objektov bytovej výstavby a objektov v pôsobnosti mesta, VÚC a štátu.
	Pri výstavbe nových zdrojov tepla alebo rekonštrukcii existujúcich zdrojov tepla u objektov v pôsobnosti mesta, VÚC a štátu posúdiť ich napojenie na systém centrálneho zásobovania teplom.
	Postupne na zdrojoch tepla v systéme centrálneho zásobovania teplom a na zdrojoch tepla u objektov v pôsobnosti mesta podporovať zvyšovanie podielu výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie.
	V maximálnej miere podporovať projekty na využívanie energie slnečného žiarenia, najmä v rodinnej zástavbe, ďalej v objektoch podnikateľského sektoru, v objektoch občianskej vybavenosti (verejný sektor), pre účely ohrevu TÚV a dohrevu vykurovacej vody v nízkoteplotových vykurovacích sústavách. Klimatické pomery mesta umožňujú intenzitu slnečného žiarenia v rozsahu 1275-1325 kWh.m-2/rok.
	Podporovať zavádzanie tepelných čerpadiel pre objekty rodinných domov, malých prevádzok podnikateľského sektora, prípadne v objektoch slúžiacich pre rekreačné účely.
	U projektov na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v maximálne možnej miere využívať finančné prostriedky z fondov EÚ, rôznych podporných programov domácich i zahraničných, prípadne z fondov Samosprávneho kraja.
	V budúcnosti posúdiť kombinovanú výrobu elektrickej a tepelnej energie na území mesta v súvislosti so zákonom o „podpore kombinovanej výroby", ktorý bude aplikovať Smernicu EÚ č. 2004/8/ES o podpore kogenerácie.
	V maximálnej miere podporovať „Energetickú certifikáciu budov" na území mesta v zmysle Zákona č.555/2005 Z.z. a Vyhlášky č.625/2006 Z.z. Osobitnú pozornosť venovať budovám v pôsobnosti mesta s cieľom optimalizovať ich energetickú hospodárnosť.
	Podporovať a kontrolovať "Pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných zariadení" v zmysle Zákona č.17/2007 Z.z. najmä u objektov nevýrobnej sféry s cieľom zvyšovania ich energetickej efektívnosti.
	V maximálnej možnej miere podporovať a presadzovať "revitalizáciu" predovšetkým bytových domov v meste a objektov občianskej vybavenosti spadajúcich pod správu mesta a tiež ostatných objektov, ktoré prejavia záujem a vypracujú si projekty.

Cieľom revitalizácie je: 
	úspora tepla v bytových domoch a znižovanie nákladov obyvateľov mesta na energie,
	postupné vytváranie z objektov občianskej vybavenosti v správe mesta energeticky úsporné a ekologické objekty.

	Pri výstavbe nových sústav tepelných zariadení prostredníctvom ekonomických nástrojov mesta (dane, poplatky, dotácie) podporovať riešenia s využívaním obnoviteľných zdrojov energie a o zrealizovaných projektoch informovať občanov mesta.
	Prevádzku zdrojov tepla na tuhé fosílne palivá umožniť iba v prípadoch preukázania nízkej produkcie emisií v zmysle vyhlášky a nariadení životného prostredia, alebo v prípadoch využívania moderných spaľovacích zariadení s nízkou produkciou emisií.
	Kľúčovým opatrením pre realizáciu energetickej koncepcie mesta Žilina je zavedenie systému "Energetického manažmentu mesta". V rámci jeho prípravy vypracovať štatút, rozsah činnosti a nadväzne časový plán.

Do rozsahu činnosti odporúčame:
	rozpracovanie a postupná konkretizácia schválených "Všeobecných záväzných opatrení" realizácie koncepcie mesta v oblasti energetiky,
	koordinácia projektov na revitalizáciu sídlisk v meste resp. objektov bytovej sféry a občianskej vybavenosti, vrátane vypracovania zásad revitalizácie,
	koordinácia racionalizačných opatrení u sústav centrálneho zásobovania teplom,
	koordinácia využívania obnoviteľných zdrojov energie a realizácie projektov,
	koordinácia spracovania "Energetických auditov" najmä pre bytovú sféru a občiansku vybavenosť v pôsobnosti mesta.

	Paralelne s Energetickým manažmentom mesta zriadiť "Poradenské stredisko pri MsÚ pre úspory energie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a revitalizáciu bytových domov a iných objektov" s cieľom mobilizovať obyvateľov mesta k efektívnemu využívaniu energií, zvyšovať informovanosť a povedomie občanov o možnostiach úspor energie a znižovania vlastných nákladov na tieto energie.


2.2 Konkretizácia opatrení na realizáciu koncepcie rozvoja mesta v energetike

Rozvoj energetiky v meste Žilina bude založený na nasledujúcich základných cieľoch:
a) všeobecné zníženie spotreby energií a zvýšenie energetickej efektívnosti
b) znižovanie spotreby fosílnych palív a ich postupné nahradzovanie obnoviteľnými zdrojmi energie
c) znižovanie znečisťovania ovzdušia energetickými zdrojmi
d) uprednostňovanie domácich zdrojov energie a zdrojov s nižšou cenou pre konečného spotrebiteľa.
Na dosiahnutie týchto cieľov sa pre výstavbu a rekonštrukciu energetických zariadení a podnikanie v energetike na území mesta Žilina stanovujú nasledujúce regulatívy:
	V ďalšom období dosiahnuť na území mesta v zmysle zásad energetickej politiky štátu využívanie obnoviteľných zdrojov energie v tepelnom hospodárstve v rozsahu do 5% z celkovej spotreby tepla do roku 2010 a do 12% do roku 2015 s nasledujúcimi druhmi obnoviteľných zdrojov energie:
	biomasa pre vybrané zdroje tepla s vhodným dopravným prístupom a skladovaním,
	solárna energia pre prípravu TÚV,
	ostatné druhy OZE pre malé zdroje energie.

Na dosiahnutie cieľa je potrebné v oblasti výroby a dodávky tepla v sústavách centrálneho zásobovania teplom dosiahnuť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rozsahu do 8% v roku 2010 a do 15% v roku 2020.
	V oblasti výroby a dodávky tepla modernizovať výrobnú kapacitu zdrojov a rozvodov tepla v oblasti:
	využívania odpadového tepla spalín, tam kde je to možné a ekonomicky efektívne, uplatňovať kondenzačné, resp. nízkoteplotové kotly,
	využívania kogeneračných zdrojov, tam kde je to možné a ekonomicky efektívne,
	prípravy teplej úžitkovej vody v alternatívach centrálnej a decentrálnej výroby podľa nižšej energetickej náročnosti,
	priebežného pokračovania a uplatňovania procesu modernizácie meracej, regulačnej a riadiacej techniky s cieľom efektívneho nasadzovania diaľkového odpočtu meračov energií v súlade s ekonomickými možnosťami,
	po ekonomickom prehodnotení funkčnosti, rekonštrukcie vonkajších rozvodov tepla s rešpektovaním alternatív centrálnej a decentrálnej prípravy TÚV.
	V oblasti spotreby tepla trvalé podporovať projekty na komplexnú úsporu tepla dosahovanú najmä komplexným zatepľovaním, hydraulickým vyregulovaním, termostatizáciou a pod. s cieľom znížiť spotrebu tepla v bytovej sfére a občianskej vybavenosti do roku 2015 o cca 35% spotreby v r. 2005.
	Pre výrobu tepla pre podnikateľský a priemyselný sektor zdrojom energie bude:
	pripojenie sa na sústavu CZT, tam kde je to možné a ekonomicky efektívne,
	pre stredný zdroj nad 300 kW príkonu do 10 MW inštalovaného výkonu, niektorý druh OZE, alebo kombinácia zemného plynu a OZE.
	Odpájanie od sústavy centrálneho zásobovania teplom umožniť len v súlade so zákonom o tepelnej energetike a Vyhláškou č.505/2006 Z.z. ÚRSO z 24.08.2006 v prípadoch ak:
	prevádzkovateľ SCZT nie je schopný dostupnými technickými prostriedkami zabezpečiť dodávku tepla s požadovanými kvalitatívnymi parametrami,
	objekt je mimo efektívneho dosahu dodávky tepla zo SCZT,
	realizuje sa projekt na úsporu energie alebo využívanie OZE.

Pre odpojenie sa objektov od CZT je potrebné energetickým manažmentom posúdiť:
	projekt z hľadiska použitého paliva, meracej a regulačnej techniky a úspory energie,
	mieru vplyvu na hospodárnosť dodávky tepla na vykurovanie a prípravu TÚV,
	náklady na odpojenie sa od centrálneho zdroja podľa vyhlášky č.505/2006 Z.z.
	dať súhlas na odpojenie len v prípade, ak tým bude dosiahnuté výrazne ekonomicky a ekologicky výhodnejšie riešenie, ako pri zotrvaní pripojenia na CZT.

	Pre realizáciu projektov využívania obnoviteľných zdrojov energie a zatepľovania objektov využívať možnosti financovania zo štrukturálnych fondov EÚ a iných podporných programov.
	Vytvoriť Energetický manažment mesta Žilina zložený z vlastných a externých odborníkov a vypracovať jeho štatút tak, aby priamo a trvalo vplýval na nízku spotrebu energií.
	Zvážiť možnosť vytvoriť pri MsÚ Žilina „Poradenské stredisko pre úsporu energií a zavádzanie OZE", v termíne do konca roka 2009.
	Minimálne každé dva roky vyhodnocovať plnenie a aktualizovať „Koncepciu rozvoja mesta Žilina v oblasti energetiky".


Predpokladané potreby tepla a palív do roku 2015
Spotreba tepla GJ
rok 2006
rok 2010
rok 2015
Bytová sféra
Bytové domy z CZT
788 851
872 469
958 454

Rodinné domy
1 202
1 329
1 460

Bytové domy s vlastnou kotolňou
236 009
261 025
286 750
Občianska vybavenosť
223 349
247 023
271 369
Podnikateľská sféra*
610 010
674 671
741 162
Spolu teplo v GJ
1 859 421
2 056 519
2 259 197
Spotreba plynu v m3
21 435 186
23 707 315
26 043 751
Obnoviteľné zdroje energie
5 734
6 341
6 966
* Bez Energetického auditu je obtiažne zhodnotiť predpokladaný potenciál úspor tepelnej energie.

Pri predpokladaných spotrebách tepla a palív do roku 2015 sa vychádzalo z: 
	súčasného stavu 570 bytových domov napojených na CZT resp. na domovú kotolňu,
	ročného predpokladu realizácie zateplenia 6% až 10% bytových domov rôznej kategórie,
	predpokladu, že v roku 2015 bude zateplených cca 70 % hodnotených bytových domov,
	predpokladu priebežnej inštalácie technického vybavenia bytových domov (racionalizačné opatrenia).
	predpokladaného priemerného potenciálu úspor v konečnom roku, ktorý je:

	bytové domy cca 35%
	rodinné domy cca 30%
	bytové domy s kotolňou resp. indiv. vykur. bytov cca 25%
	občianska vybavenosť cca 33%.


	V podnikateľskej sfére je veľmi ťažko hodnotiť potenciál úspor tepelnej energie bez energetického auditu,
	do roku 2010 predpokladáme vo verejnom a podnikateľskom sektore vylúčenie spaľovania hnedého uhlia a koksu, s výnimkou Ž.T., a.s.,
	pre OZE predpokladáme ich využitie na základe projektov, ktoré budú postupne rozpracovávané od roku 2008 a z ktorých sa určia priority využívania:

	biomasy,
	slnečnej energie,
	ostatných druhov OZE.







