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Vyjadrenie  spoločnosti Veolia Energia Poprad, a.s.  
Poprad, 16. 1. 2017 

 

 

Zmeny v tepelnom hospodárstve v Poprade 
 
Od nového roka nastala v Poprade zmena v tepelnom hospodárstve.  Dôvodom tejto zmeny 

bolo ukončenie zmluvy o prenájme tepelno-technologických zariadení so spoločnosťou Veolia 

Energia Poprad, a.s. k 31.12.2016. Poprad tak po dvadsiatich rokoch mení dodávateľa tepla 

a teplej vody. Od prvého  januára prešla kompletná správa tepelného hospodárstva do rúk 

mestskej spoločnosti Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.  

 
Spoločnosť Veolia Energia Poprad, a.s. si k 31.12.2016 dôkladne splnila všetky záväzky a povinnosti spojené 

s odovzdaním systému centrálneho zásobovania teplom do správy novému dodávateľovi.  K termínu ukončenia 

zmluvy prebehla inventarizácia majetku, odovzdanie revízií,  správ a dokumentácie k technologickým 

zariadeniam. Zároveň spoločnosť zabezpečila  koncové odpočty  všetkých meradiel. Najneskôr do konca marca 

2017 prebehne vyúčtovanie platieb odberateľov tepla za rok 2016. 

 

„Spoločnosť Veolia Energia Poprad, a.s. vyrábala a dodávala teplo a teplú vodu pre Popradčanov 20 rokov. Za 

tento čas v meste pod Tatrami preinvestovala do modernizácie kotolní a rozvodov tepla približne 11,1 miliónov 

eur, čím zefektívnila dodávky tepla pre obyvateľov. Počas nášho pôsobenia sa tak podarila zvýšiť účinnosť 

výroby tepla o takmer 10%. Vďaka výbornej spolupráci s mestom a odberateľmi sme vybudovali v Poprade 

špičkový systém centrálneho zásobovania teplom, ktorý spĺňa požiadavky moderných európskych miest“, 

bilancuje Ľuboš Kertész, predseda predstavenstva spoločnosti Veolia Energia Poprad. 

 

Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. 

S viac než 174-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, 

odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. 

Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k 

zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove. 

V roku 2015 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 100 miliónov obyvateľov, 63 miliónom obyvateľov 

poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 63 miliónov MWh energie a zhodnotila 42,9 milióna ton odpadu. V roku 

2015 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 25 miliárd eur 

(30,3 miliardy amerických dolárov). 
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