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Dôležité upozornenie pre 
osoby, ktoré nemajú 
oprávnenie na prístup k tejto 
správe 
 
Akákoľvek osoba, ktorá nie je adresátom tejto správy alebo ktorá nepodpísala a nevrátila spoločnosti 
PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o (ďalej len „PwC“), prepúšťací list, nie je oprávnená čítať 
túto správu. 
 
Na každú neoprávnenú osobu, ktorá získa prístup k tejto správe a bude ju čítať, sa vzťahujú 
nasledujúce ustanovenia: 

• Čitateľ tejto správy berie na vedomie, že práca vykonaná spoločnosťou PwC bola vykonaná v 
súlade s pokynmi poskytnutými našim klientom - adresátom - a bola vykonaná výlučne v 
prospech a pre potreby nášho klienta - adresáta. 

• Čitateľ tejto správy berie na vedomie, že táto správa bola vypracovaná na pokyn nášho klienta 
a nemusí obsahovať všetky postupy považované za potrebné pre účely čitateľa. 

• Čitateľ súhlasí s tým, že spoločnosť PwC, jej partneri, riaditelia, zamestnanci a zástupcovia 
voči nemu nemajú žiadne povinnosti ani zodpovednosť, či už zmluvnú alebo inú (vrátane, ale 
bez obmedzenia, nedbanlivosti a porušenia zákonných povinností), a nenesú zodpovednosť 
za žiadnu stratu, škodu alebo výdavky akejkoľvek povahy spôsobené akýmkoľvek použitím 
tejto správy, ktoré sa čitateľ môže rozhodnúť vykonať, alebo ktoré sú inak dôsledkom získania 
prístupu k tejto správe. Čitateľ súhlasí s tým, že sa na túto správu nebude odvolávať ani ju 
citovať, či už v celku alebo čiastočne, a nebude ju šíriť bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu spoločnosti PwC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Európska únia, 2021 
 
Tento dokument bol vypracovaný a súvisiace práce sa uskutočnili s financovaním Európskej 
únie prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem a v spolupráci s 
Generálnym riaditeľstvom pre Podporu štrukturálnych reforiem Európskej komisie. 
 
Opätovné použitie tejto správy je povolené za predpokladu, že je uvedený zdroj a ak nenarušíte 
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pôvodný význam alebo posolstvo dokumentu. Komisia nepreberá zodpovednosť vyplývajúcu z 
opätovného použitia. Politika Komisie v oblasti opätovného použitia sa vykonáva rozhodnutím 
Komisie 2011/833 / EÚ z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov 
Komisie. Názory uvedené v tejto správe sú iba názormi autorov a nereprezentujú oficiálne 
názory Európskej komisie. 

Predpoklady a obmedzenia 
 

● V rámci projektu PwC poskytuje podporu slovenským orgánom pri vypracovaní plánu využitia 

pozemkov a majetku v uhoľnom regióne hornej Nitry, a to prostredníctvom organizovania aktivít 

zameraných na zapojenie zainteresovaných strán, vykonávania analýz a vypracovania 

písomných výstupov, ktoré by slovenské orgány mohli využiť v procese transformácie uhoľného 

regiónu hornej Nitry. PwC nepreberá zodpovednosť za následné rozhodnutia a implementáciu 

našich odporúčaní. 

● Rozsah nášho projektu a našej analýzy súvisiacej s rekultiváciou území a plánom nového 

využitia území je obmedzený na oblasti dohodnuté v úvodnej fáze a úvodnej správe projektu a 

zahŕňa priemyselné zóny ťažobnej spoločnosti HBP v Handlovej, Novákoch a Cigli a 

priemyselnú zónu Slovenských elektrární v Novákoch. Za dôležité možno považovať aj ďalšie 

dotknuté oblasti, avšak len na rámcovej úrovni. 

● Pri príprave tejto správy spoločnosť PwC využila viaceré zdroje informácií od tretích strán 

(napríklad výskumné správy a vládne štatistiky). PwC vychádzala z predpokladu, že poskytnuté 

informácie sú presné, preto sa dodatočné overovanie informácií a správnosti údajov 

nevykonávalo. Hĺbka analýzy bude priamo závisieť od granularity dostupných informácií. 

● Ak sú výstupy vytvorené v rámci tohto projektu preložené do iných jazykov, za primárnu verziu 

by sa mala považovať anglická verzia. 

  



Rehabilitácia pozemkov a majetku v hornonitrianskom uhoľnom regióne 
Správa o inventarizácii a klasifikácii pozemkov a majetku 

 

 

4 
 

Obsah 
Dôležité upozornenie pre osoby, ktoré nemajú oprávnenie na prístup k tejto správe ....................................... 2 

Predpoklady a obmedzenia ............................................................................................................................... 3 

Obsah ................................................................................................................................................................ 4 

Zoznam obrázkov .............................................................................................................................................. 7 

Zoznam tabuliek ................................................................................................................................................ 7 

Skratky .............................................................................................................................................................. 8 

1. Úvod .................................................................................................................................................. 9 

1.1. Pozadie a kontext projektu ....................................................................................................................... 9 

1.2. Očakávané výsledky vplyvu tohto projektu ............................................................................................ 10 

1.3. Kľúčové predpoklady .............................................................................................................................. 10 

1.4. Účel dokumentu a jeho štruktúra ........................................................................................................... 10 

2. Zhrnutie ........................................................................................................................................... 12 

2.1. Zhrnutie predbežných záverov ................................................................................................................ 12 
2.1.1 Lokalita HBP v banskej oblasti Nováky ................................................................................. 12 
2.1.2 Stránka HBP - BME ............................................................................................................... 12 
2.1.3 Lokalita HBP v banskej oblasti Handlová ............................................................................. 12 
2.1.4 Lokalita HBP v banskej oblasti Cigeľ ..................................................................................... 13 
2.1.5 Tepelná elektráreň (TE) Nováky ........................................................................................... 13 

2.2. Prvotné návrhy činností na zmenu využitia a obnovu lokalít .................................................................. 14 

3. Metodika analýzy pôdy a majetku ................................................................................................... 15 

3.1. Prehľad ................................................................................................................................................... 15 

3.2. Návrh a príprava ..................................................................................................................................... 16 
V rámci kroku 1 „Príprava zberu údajov“ boli vykonané tieto činnosti: .............................................. 16 

3.3. Príprava zberu údajov ............................................................................................................................. 16 
V rámci kroku 2 „Príprava zberu údajov“ boli vykonané tieto činnosti: .............................................. 16 
1. Zber údajov z verejne dostupných zdrojov: ................................................................................. 16 
2. Zhromažďovanie údajov od kľúčových prevádzkovateľov a zainteresovaných strán: ................. 16 
3. Príprava dotazníkov pre zainteresované strany a plánu návštev na mieste ................................ 16 

3.4. Skríning a analýza ................................................................................................................................... 17 
1. Konsolidácia údajov z rôznych zdrojov ........................................................................................ 17 
2. Vykonávanie zberu údajov, ich ukladanie a analýza .................................................................... 17 
3. Overovanie údajov ....................................................................................................................... 17 

3.5. Príprava správy ....................................................................................................................................... 18 

3.6. Obmedzenia a výhrady ........................................................................................................................... 18 
Rozsah projektu ................................................................................................................................... 18 
Prieskum dostupných dokumentov ..................................................................................................... 18 
Rozhovory ............................................................................................................................................ 18 
Elektronický dotazník .......................................................................................................................... 18 
Návštevy v teréne / na mieste ............................................................................................................. 18 

4. Rozsah správy .................................................................................................................................. 19 



Rehabilitácia pozemkov a majetku v hornonitrianskom uhoľnom regióne 
Správa o inventarizácii a klasifikácii pozemkov a majetku 

 

 

5 
 

4.1. Analyzované oblasti ................................................................................................................................ 19 
Analyzované lokality ťažobných oblastí HBP (nadzemné) ................................................................... 20 
Analyzované lokality TE Nováky .......................................................................................................... 21 
Ostatné analyzované oblasti - mokrade a zamokrené územia v Koši .................................................. 22 

4.2. Ostatné oblasti ....................................................................................................................................... 22 

5. Inventarizácia pozemkov a majetku v baniach - HBP kolónia ........................................................... 23 

5.1. Lokalita banského poľa v Novákoch ....................................................................................................... 23 
5.1.1 Stručný opis oblasti .............................................................................................................. 23 
5.1.2 Umiestnenie ......................................................................................................................... 24 
5.1.3 Nehnuteľnosti a majetok ..................................................................................................... 25 
5.1.4 Infraštruktúra ....................................................................................................................... 28 
5.1.5 Aktuálne plánovanie ............................................................................................................ 29 
5.1.6 Pozitívne externality ............................................................................................................ 29 
5.1.7 Negatívne externé vplyvy .................................................................................................... 30 
5.1.8 Environmentálne riziká ........................................................................................................ 30 
5.1.9 Revitalizačné aktivity............................................................................................................ 30 
5.1.10 Predbežný záver ................................................................................................................... 31 

5.2. Priemyselná zóna strojárskej divízie BME ............................................................................................... 32 
5.2.1 Stručný opis oblasti .............................................................................................................. 32 
5.2.2 Umiestnenie ......................................................................................................................... 32 
5.2.3 Nehnuteľnosti ...................................................................................................................... 32 
5.2.4 Infraštruktúra ....................................................................................................................... 33 
5.2.5 Cesty a dostupnosť .............................................................................................................. 33 
5.2.6 Aktuálne plánovanie ............................................................................................................ 34 

 Pozitívne externality ............................................................................................................ 34 
 Negatívne externé vplyvy .................................................................................................... 35 
 Environmentálne riziká ........................................................................................................ 35 

 Revitalizačné aktivity............................................................................................................ 35 
 Predbežný záver ................................................................................................................... 35 

5.3. Lokalita banského poľa Handlová .......................................................................................................... 36 
5.3.1 Stručný opis oblasti .............................................................................................................. 36 
5.3.2 Umiestnenie ......................................................................................................................... 37 
5.3.3 Nehnuteľnosti a majetok ..................................................................................................... 38 
5.3.4 Infraštruktúra ....................................................................................................................... 39 
5.3.5 Zásobovanie energiou a vodou ............................................................................................ 39 
5.3.6 Cesty a dostupnosť .............................................................................................................. 40 
5.3.7 Aktuálne plánovanie ............................................................................................................ 40 
5.3.8 Pozitívne externality ............................................................................................................ 41 
5.3.9 Negatívne externé vplyvy .................................................................................................... 42 
5.3.10 Environmentálne riziká ........................................................................................................ 42 
5.3.11 Revitalizačné aktivity............................................................................................................ 43 
5.3.12 Predbežný záver ................................................................................................................... 43 

5.4. Východná šachta banskej oblasti Handlová ........................................................................................... 45 
5.4.1. Stručný opis oblasti .............................................................................................................. 45 
5.4.2. Umiestnenie ......................................................................................................................... 45 
5.4.3. Nehnuteľnosti a majetok ..................................................................................................... 45 
5.4.4. Infraštruktúra ....................................................................................................................... 46 
5.4.5. Aktuálne plánovanie ............................................................................................................ 47 
5.4.6. Pozitívne externality ............................................................................................................ 47 
5.4.7. Negatívne externé vplyvy .................................................................................................... 47 
5.4.8. Environmentálne riziká ........................................................................................................ 47 
5.4.9. Revitalizačné aktivity............................................................................................................ 47 
5.4.10. Predbežný záver ................................................................................................................... 47 

5.5. Miesto ťažobného poľa Cigeľ .................................................................................................................. 48 
5.5.1. Stručný opis oblasti .............................................................................................................. 48 



Rehabilitácia pozemkov a majetku v hornonitrianskom uhoľnom regióne 
Správa o inventarizácii a klasifikácii pozemkov a majetku 

 

 

6 
 

5.5.2. Umiestnenie ......................................................................................................................... 49 
5.5.3. Nehnuteľnosti a majetok ..................................................................................................... 51 
5.5.4. Infraštruktúra ....................................................................................................................... 55 
5.5.5. Aktuálne plánovanie ............................................................................................................ 56 
5.5.6. Pozitívne externality ............................................................................................................ 60 
5.5.7. Negatívne externé vplyvy .................................................................................................... 61 
5.5.8. Environmentálne riziká ........................................................................................................ 61 
5.5.9. Revitalizačné aktivity............................................................................................................ 62 
5.5.10. Predbežný záver ................................................................................................................... 62 

6. Inventarizácia pozemkov a majetku v TE Nováky ............................................................................. 64 

6.1. TE Nováky - priemyselný park ................................................................................................................. 64 
6.1.1. Stručný opis oblasti .............................................................................................................. 64 
6.1.2. Umiestnenie ......................................................................................................................... 65 
6.1.3. Nehnuteľnosti a majetok ..................................................................................................... 66 
6.1.4. Infraštruktúra ....................................................................................................................... 67 
6.1.5. Aktuálne plánovanie ............................................................................................................ 67 
6.1.6. Pozitívne externality ............................................................................................................ 68 
6.1.7. Negatívne externé vplyvy .................................................................................................... 69 
6.1.8. Environmentálne riziká ........................................................................................................ 69 
5.1.9. Revitalizačné aktivity............................................................................................................ 70 
5.1.10. Predbežný záver ................................................................................................................... 70 

6.2. TE Nováky - kalové polia ......................................................................................................................... 72 
6.2.1. Stručný opis oblasti .............................................................................................................. 72 
6.2.2. Umiestnenie ......................................................................................................................... 72 
6.2.3. Nehnuteľnosti a majetok ..................................................................................................... 73 
6.2.4. Infraštruktúra ....................................................................................................................... 73 
6.2.5. Aktuálne plánovanie ............................................................................................................ 74 
6.2.6. Pozitívne externality ............................................................................................................ 75 
6.2.7. Negatívne externé vplyvy .................................................................................................... 76 
6.2.8. Environmentálne riziká ........................................................................................................ 76 
6.2.9. Revitalizačné aktivity............................................................................................................ 77 
6.2.10. Predbežný záver ................................................................................................................... 78 

6.3. Ostatné oblasti a postihnuté oblasti ....................................................................................................... 79 
6.3.1. Mokrade v Koši a v Novákoch .............................................................................................. 79 

7. Hlavné závery a ďalšie kroky ............................................................................................................ 81 

1. Priemyselná zóna banskej oblasti Nováky .............................................................................................. 82 

2. Priemyselná zóna strojárskej divízie BME ............................................................................................... 85 

3. Priemyselná zóna banskej oblasti Handlová........................................................................................... 87 

4. Priemyselná zóna ťažobnej oblasti Cigeľ ................................................................................................ 90 

5. Tepelná elektráreň v Novákoch .............................................................................................................. 93 
 

  



Rehabilitácia pozemkov a majetku v hornonitrianskom uhoľnom regióne 
Správa o inventarizácii a klasifikácii pozemkov a majetku 

 

 

7 
 

Zoznam obrázkov 
Obrázok 1. Prehľad krokov pri analýze pozemkov a majetku ...................................................... 15 
Obrázok 2. Poloha postihnutého regiónu na Slovensku .............................................................. 19 
Obrázok 3. Banské pole Nováky .................................................................................................. 24 
Obrázok 4. Pohľad na ťažobné pole v Novákoch z nadhľadu ..................................................... 25 
Obrázok 5. Severovýchodná časť ťažobného poľa Nováky......................................................... 26 
Obrázok 6. Centrálna časť ťažobného poľa Nováky .................................................................... 27 
Obrázok 7. Juhozápadná časť ťažobného poľa Nováky .............................................................. 28 
Obrázok 8. Mapa priemyselnej zóny BME ................................................................................... 32 
Obrázok 9. Územný rozvoj BME na základe územnoplánovacej dokumentácie obce Nováky ... 34 
Obrázok 10. Hlavný vstup do banského poľa Handlová .............................................................. 36 
Obrázok 11. Budova triedičky baní, ktorá je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka .............. 37 
Obrázok 12. Handlová .................................................................................................................. 38 
Obrázok 13. Prehľad banského poľa Handlová ........................................................................... 39 
Obrázok 14. Územnoplánovacia dokumentácia mesta Handlová, ťažobný priestor je sivá plocha 
v strede mapy  .............................................................................................................................. 41 
Obrázok 15. Budova banskej triedičky, ktorá je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka ......... 42 
Obrázok 16. Klastre banského poľa Handlová ............................................................................. 44 
Obrázok 17. Východná šachta banskej oblasti Handlová ............................................................ 46 
Obrázok 18. Pohľad na ťažobné pole Cigeľ ................................................................................. 48 
Obrázok 19. Vchod do bane Cigeľ ............................................................................................... 49 
Obrázok 20. Mapa bývalého banského poľa Cigeľ ...................................................................... 50 
Obrázok 21. Letecký pohľad na lokalitu ťažobného poľa Cigeľ ................................................... 51 
Obrázok 22. Komín na banskom diele Cigeľ ................................................................................ 52 
Obrázok 23. Letecký pohľad na oblasť s očíslovanými hlavnými budovami. Plochám 
vyznačeným červeným ohraničením už vlastník určil budúce využitie ........................................ 52 
Obrázok 24. Sklad uhlia ............................................................................................................... 53 
Obrázok 25. Kúpeľňa pre baníkov v Cigeli ................................................................................... 54 
Obrázok 26. Veľké šatne pre baníkov .......................................................................................... 54 
Obrázok 27. Mapa lokality Cigeľ a okolia (ťažobná lokalita Cigeľ je žltá oblasť v strede hore) ... 57 
Obrázok 28. Plochy ťažobnej lokality Cigeľ, ktoré už HBP vyčlenili na priemyselnú a energetickú 
výrobu (približne 10 ha) ................................................................................................................ 58 
Obrázok 29. Pokrytie tepelnej elektrárne na drevnú štiepku ....................................................... 58 
Obrázok 30. Štúdia prestavby areálu bane Cigeľ ........................................................................ 59 
Obrázok 31. Tepelná elektráreň Nováky ...................................................................................... 65 
Obrázok 32. Elektráreň Nováky ................................................................................................... 66 
Obrázok 33. Územný plán oblasti elektrárne Nováky .................................................................. 68 
Obrázok 34. Tri hlavné klastre v TE Nováky ................................................................................ 71 
Obrázok 35. Odkaliská TE v Novákoch........................................................................................ 72 
Obrázok 36. Mapa kalových ložísk/ nánosov popola ................................................................... 73 
Obrázok 37. Oblasť kalových ložísk v TE Nováky ....................................................................... 75 
Obrázok 38. Kalové lôžko TE Nováky v Bystričanoch ................................................................. 75 
Obrázok 39. Severovýchodný pohľad na zamokrené územia a mokrade pri obci Koš ............... 79 
Obrázok 40. Juhozápadný pohľad na mokrade a zamokrené územia v blízkosti Koša .............. 80 
 

Zoznam tabuliek 
Tabuľka 1. Hlavné časti dokumentu ............................................................................................. 11 
Tabuľka 2. Tabuľka území HBP ................................................................................................... 20 
Tabuľka 3. Tabuľka oblastí TE Nováky ........................................................................................ 21 
Tabuľka 4. Tabuľka mokradí v Koši ............................................................................................. 22 

 

 

 



Rehabilitácia pozemkov a majetku v hornonitrianskom uhoľnom regióne 
Správa o inventarizácii a klasifikácii pozemkov a majetku 

 

 

8 
 

Skratky 
 

Skratka Popis 

BME Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky 

EK Európska komisia 

HBP Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. 

MST Mechanizmus spravodlivej transformácie 

PTH Prievidzské tepelné hospodárstvo 

SE Slovenské elektrárne, a.s. 

TE Tepelná elektráreň 
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1. Úvod 
Projekt "Obnova pozemkov a majetku a rozvoj odvetví so zlepšenými environmentálnymi vplyvmi v 
uhoľnom regióne hornej Nitry" realizuje spoločnosť PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o. (PwC) v mene 
Generálneho riaditeľstva pre podporu štrukturálnych reforiem (GR pre reformy) na základe osobitnej zmluvy č. 
REFORM/SC2020/105 (vykonávacia rámcová zmluva č. SRSS/2018/01/FWC/002) podpísanej 23. októbra 2020. 

 

1.1. Pozadie a kontext projektu 

Na Slovensku sa nachádzajú 2 hlavné uhoľné oblasti - na hornej Nitre a na Záhorí. Hnedé uhlie je jediným 

primárnym fosílnym palivom dostupným na Slovensku. Z hľadiska produkcie uhlia sú najdôležitejšie uhoľné 

bane na hornej Nitre. V roku 2019 dodali 1,4 mil. ton uhlia (v porovnaní s 1,8 mil. ton v roku 2016), čo potvrdzuje 

klesajúci trend, ktorý bude pokračovať až do roku 2023, kedy sa ukončí mechanizmus nepriamej finančnej 

podpory ťažby uhlia. Ťažbu uhlia riadi spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), ktorá je v súčasnosti 

jedinou uhoľnou spoločnosťou v krajine. Väčšina uhlia vyťaženého na Slovensku sa využíva v uhoľnej elektrárni 

Nováky na hornej Nitre. 

 
Projekt - Prechod od uhlia v regióne hornej Nitry, ktorý spoločnosť PwC úspešne realizovala pre Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt bol realizovaný s 

cieľom pomôcť príjemcom pomoci v počiatočnej fáze prechodu na uhlie. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť 

hornonitriansky región pri diverzifikácii hospodárstva a tvorbe pracovných miest počas jeho prechodu od 

uhlia. 

 
Súčasťou projektu bola aj analýza potenciálu rekultivácie pôdy, jej vplyvov na životné prostredie a 

súvisiacich potenciálnych systémov financovania. V rámci projektu sa analyzovalo územie postihnuté 

banskou činnosťou, minimálne požiadavky na rekultiváciu, odhadované náklady na rekultiváciu, analyzovali sa 

príklady osvedčených postupov rekultivácie a opätovného využitia pôdy z iných uhoľných regiónov a identifikovali 

sa rôzne možnosti revitalizácie. 

 
Ako ďalší krok v procese transformácie na hornej Nitre obstaralo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre reformu nadväzujúce poradenské služby na 

podporu inventarizácie pozemkov a majetku a na vypracovanie územného plánu a akčného plánu na zamedzenie 

negatívnym vplyvom transformácie na životné prostredie. Rekultivácia územia po ťažbe uhlia v regióne hornej 

Nitry má dva aspekty - (1) zdokumentovanie a pochopenie územia zasiahnutého ťažbou a súvisiacou výrobou 

energie, aby bolo možné navrhnúť primerané rekultivačné opatrenia (akými sú likvidácia a dekontaminácia) a 

potenciálne investície (nové využitie územia); a (2) analýza a pochopenie potenciálneho vplyvu navrhovaného 

nového využitia územia a investícií do životného prostredia, aby sa zabezpečilo, že tieto nevytvoria ďalšiu 

environmentálnu záťaž v regióne. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať potenciálnym investíciám, ktoré by 

mohli mať vplyv na podzemné vody v regióne (napr. využitie potenciálu geotermálnej energie), keďže tento 

potenciál využíva aj jedno z najväčších kúpeľných zariadení v krajine v neďalekom meste Bojnice. 

 
Nový Fond sa spravodlivú transformáciu v rámci mechanizmu spravodlivej transformácie ďalej posilňuje 

zohľadňovanie environmentálnych aspektov, pretože finančne podporuje investície do obnovy životného 

prostredia a investície prispievajúce k čistej energii, znižovaniu emisií skleníkových plynov, energetickej účinnosti 

a rozvoju obnoviteľných zdrojov energie. Súbežne s týmto projektom sa pripravuje Plán spravodlivej 

transformácie na Slovensku a je potrebné pozorne sledovať jeho vývoj, pretože definuje priority financovania, 

ktoré môžu zahŕňať aj finančnú podporu na rekultiváciu postihnutých oblastí v regióne hornej Nitry.
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1.2. Očakávané výsledky vplyvu tohto projektu 

Celkovým cieľom projektu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym a rast podporujúcim štrukturálnym 

reformám na Slovensku v súlade s článkom 4 nariadenia o Programe podpory štrukturálnych reforiem. 

 
Úlohy a výsledky zmluvy a súvisiace výstupy by mali v dlhodobom horizonte prispieť k hospodárskej 

revitalizácii regiónu hornej Nitry a k zlepšeniu jeho životného prostredia, hoci sú podmienené ďalšími faktormi. 

 
Za predpokladu, že odporúčania budú začlenené do inštitucionálneho a operačného rámca Slovenska, očakáva 
sa, že výstupy povedú k nasledujúcim výsledkom: 

 
● Implementácia odporúčaní slovenských orgánov v súvislosti s rekultiváciou banských pozemkov, banskej 

infraštruktúry a priemyselných parkov, a postihnutých oblastí elektrárne Nováky. 

 
● Podpora slovenských orgánov smerovaná na nové hospodárske odvetvia so zlepšenými environmentálnymi 

vplyvmi vrátane informovaného rozhodnutia o využívaní geotermálnej vody. 

 
● Naplnenie cieľov tohto výstupu nie je výlučne zodpovednosťou dodávateľa a bude čiastočne, ale nielen, 

závisieť od činnosti Slovenska. 

 
 

 

1.3. Kľúčové predpoklady 

Slovensko sa úzko podieľa na realizácii zmluvy a po konzultáciách s verejným obstarávateľom o všetkých 

návrhoch výstupov schvaľuje výstupy prostredníctvom svojich interných mechanizmov a realizuje 

prácu/odporúčania obsiahnuté v konečných výstupoch. 

 
Dosiahnutie výsledkov a prispievanie k dlhodobejšiemu vplyvu tejto zmluvy do veľkej miery závisí od miery 

prijatia a implementácie výstupov Slovenskom a ich následného presadzovania, ako aj od širších politických 

podmienok, ktoré zostávajú mimo zodpovednosti Európskej komisie a dodávateľa. Takéto prijatie a 

implementácia zostávajú vo výlučnej zodpovednosti Slovenska. 

 

1.4. Účel dokumentu a jeho štruktúra 

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť podrobné informácie o existujúcej inventarizácii pozemkov a majetku 

ťažobnej spoločnosti HBP a elektrárne Nováky, ktorú vlastnia a prevádzkujú Slovenské elektrárne. Inventarizácia 

pozemkov a majetku sa obmedzuje na hlavné lokality spoločností - v prípade HBP ide o lokality bane Nováky, 

bane Handlová a bane Cigeľ a priemyselný areál dcérskej spoločnosti HBP - BME a niekoľko menších lokalít. V 

prípade Slovenských elektrární zahŕňa lokalitu elektrárne Nováky a lokality skládky popola. 

 
Dokument opisuje existujúce pozemky a aktíva, ich umiestnenie, typ, stav, plánované budúce využitie (ak 

existuje) a poskytuje prvotný pohľad na možné budúce využitie (hoci podrobnejšia analýza budúceho využitia 

pozemkov bude zahrnutá v ďalšej fáze projektu). 

 
Dokument je rozdelený do piatich hlavných častí:
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Tabuľka 1. Hlavné časti dokumentu 

Sekcia Popis  

Metodika Odpovedá na otázku: 
Ako?  

V tejto časti sú opísané spôsoby a nástroje, ktoré boli použité 
pri vypracovaní tohto dokumentu, ako aj všetky jeho limity. 

Rozsah správy Odpovedá na otázku: 
Čo?, t. j. vymedzenie 
oblastí 

V tejto časti je uvedená definícia a prehľad vybraných oblastí, 
ktoré sú predmetom analýzy pozemkov a majetku. 

Inventarizácia 
pozemkov a 
majetku 

"Status quo" pozemkov 
a aktív 

Táto časť poskytuje ucelený prehľad pozemkov, budov a 
súvisiacich zariadení. Každá oblasť je preskúmaná s ohľadom 
na súčasný stav nehnuteľností s cieľom pripraviť solídny 
základ pre budúci plán využitia územia. 

Hlavné závery 
a ďalšie kroky 

"Získané skúsenosti" 
pre budúce práce 

V tejto časti sú stručne zhrnuté kľúčové fakty a závery tejto 
správy, ktoré tvoria základ pre vypracovanie územného plánu 
a akčného plánu v ďalších fázach projektu. 

Prílohy Štruktúrovaný zoznam 
budov 

Táto časť obsahuje tabuľky so zoznamami budov a ich 
atribútov. 
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2. Zhrnutie 
Tento dokument predstavuje celkovú inventarizáciu a analýzu majetku z hľadiska ich súčasného stavu ako 

úvodný krok pre identifikáciu budúceho rozvoja v oblastiach, ktoré budú ovplyvnené ukončením ťažby uhlia. 

 
Hoci sa tento dokument primárne zameriava na opis súčasnej situácie v ovplyvnených lokalitách ťažobnej 

spoločnosti HBP a elektrárne Nováky, v niektorých prípadoch opisujeme skôr identifikovaný potenciál a 

predbežné závery o vhodnosti opätovného využitia jednotlivých analyzovaných území. Tieto konštatovania budú 

v územnom pláne ďalej rozpracované, keďže návrhy na budúce využitie by sa mali posudzovať z rôznych 

hľadísk, medzi ktoré patria náklady na zmenu účelu využitia, vplyvy na životné prostredie a zdravie, vplyvy na 

zamestnanosť a čas potrebný na rekonštrukciu. 

 
Tento dokument je vstupom pre územný plán, ktorý bude vypracovaný v ďalšej fáze projektu. Plán využitia 

pôdy bude obsahovať spôsob zmeny účelu a obnovy a odporúčanie pre budúce využitie plôch analyzovaných v 

tejto správe. 

 

2.1. Zhrnutie predbežných záverov 

V nasledujúcom zhrnutí sú uvedené predbežné závery pre analyzované lokality na základe inventarizácie 
pozemkov a majetku. 

 
2.1.1 Lokalita HBP v banskej oblasti Nováky 

 
Banská oblasť Nováky je vidiecka oblasť s vysokým priemyselným potenciálom. Na základe inventarizácie 

pozemkov a majetku možno súčasný priemyselný charakter lokality Nováky v budúcnosti rozšíriť napríklad o 

malú obytnú zónu alebo iné druhy využitia: 

 
1. Priemysel: oblasť má potenciál pre ťažké a ľahké strojárstvo a drevovýrobu s veľkými skladovacími 

priestormi a železničným depom. 

2. Administratíva: v oblasti sa nachádzajú administratívne budovy a malé zdravotné stredisko, budovy sú 
v relatívne dobrom stave, ale pre budúce využitie si budú vyžadovať rekonštrukciu. 

3. Obytné budovy: časť skladovacích priestorov sa využíva len zriedka a nachádzajú sa v nich budovy, 

ktoré by si vyžadovali rozsiahlu prestavbu alebo demoláciu. Táto oblasť sa nachádza v blízkosti obytnej 

zóny Nováky a je prístupná samostatným vchodom ("starý vchod"). 

4. Ostatné: rekreačné a kultúrne zariadenia (napr. kino, múzeum), sociálne zariadenia (napr. dom 

opatrovateľskej služby, špecializovaná ambulancia), športové zariadenia (napr. športové tréningové 

centrum). 

 

Podrobnosti a odporúčania pre budúce využitie územia budú zahrnuté do územného plánu v ďalšej fáze projektu 

a budú závisieť od dostupnosti vhodných projektov a financovania. 

 
2.1.2 Stránka HBP - BME 

 
V areáli spoločnosti Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky (BME) existuje potenciál na rozšírenie 

priemyselného využitia rozšírením súčasných činností, t. j. servis strojov, strojárstvo a menší brownfield1 

priemyselný park. 

 
2.1.3 Lokalita HBP v banskej oblasti Handlová 

 
Handlovská banská oblasť poskytuje jedinečné príležitosti na budúcu transformáciu a rekonštrukciu. Blízkosť 

centra mesta a historická hodnota banskej zóny sú pozitívnymi externalitami, ktoré by mohli viesť k iniciatívam 

s vysokou sociálno-ekonomickou hodnotou pre okolité obyvateľstvo. Okrem toho je oblasť napojená na všetky 

kľúčové inžinierske siete a dopravnú infraštruktúru, čo by mohlo uľahčiť viaceré možnosti prestavby.

 
1 Poznámka k prekladu: tzv. hnedý priemyselný park, teda lokalita, kde už existuje priemyselný park, ktorý je opustený, alebo v ktorom sa 
utlmuje činnosť a mohol by byť využitý novým spôsobom 
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Na zabezpečenie účinnej transformácie tejto oblasti však bude nevyhnutná aktívna spolupráca a komunikácia s 

kľúčovými zainteresovanými stranami. Existujúca stratégia rozvoja obce počíta s rozšírením administratívnych 

a priemyselných zón v Handlovej na zelené plochy a poľnohospodársku pôdu, a nie s obnovou bývalej bane 

Handlová. Preto bude na vytvorenie synergického efektu potrebná koordinácia transformačných a rozvojových 

iniciatív medzi rôznymi zainteresovanými stranami vrátane regionálnych orgánov. 

 
Handlovskú ťažobnú oblasť možno rozdeliť na 5 hlavných zoskupení: 

 
1. Potenciálna administratívna/obytná zóna: vzhľadom na blízkosť centra mesta, mestského parku, 

škôl a služieb 

2. Sociokultúrna zóna: s historickými pamiatkami 

3. Administratívna zóna: s administratívnymi budovami 

4. Priemyselná zóna: s dielňami a skladmi 

5. Rybia farma a skleníkové hospodárstvo (vo vlastníctve a správe HBP) 

 
Ďalšou menšou lokalitou HBP v Handlovej je východná šachta lokality Handlová. Vzhľadom na jej charakter a 

umiestnenie existujú len obmedzené možnosti budúcej prestavby tohto územia. Územie by sa mohlo 

prebudovať na brownfieldový priemyselný objekt; vzhľadom na obmedzenú atraktívnosť lokality však môže byť 

ťažké prilákať nových investorov. Na druhej strane by sa potenciálne iniciatívy na obnovu mohli zamerať na 

voľnočasové a rekreačné aktivity, ktoré by využili environmentálny potenciál lokality. 

 
2.1.4 Lokalita HBP v banskej oblasti Cigeľ 

 
Ťažobné pole Cigeľ je opustené, keďže ťažba v tejto lokalite už bola ukončená. Celková rozloha územia je 30 

hektárov (0,30 km2) bez rybníkov, pričom 2/3 územia sú vhodné na rekonštrukciu a zmenu účelu. Na zvyšnej 

1/3 plochy spoločnosť HBP identifikovala potenciálne využitie pôdy pre vlastné projekty. 

 
Bývalé banské pole Cigeľ je vidiecka oblasť s vysokým potenciálom rozvoja priemyslu, rekreácie a voľného 

času. Okrem týchto funkcií možno vymedziť aj tretí klaster s potenciálnou obytnou funkciou, ktorý by 

diverzifikoval priemyselný charakter banského poľa. Súčasná rozloha potenciálneho územia na asanáciu je 

rozsiahla (20 ha), preto existuje aj potenciál na využitie niektorých častí asanovaného územia na komerčné alebo 

výrobné účely, prednostne v odvetviach s minimálnym vplyvom na životné prostredie a zdravie. Potenciál 

budúceho využitia pozemkov na opätovný rozvoj v Cigeli možno ďalej preskúmať so zameraním na tieto oblasti: 

 
1. Rekreácia a šport (Zelený park): športové centrum a ihriská, reštaurácie, vzdelávacie, výskumné a 

vývojové centrum, súčasná prístavba skanzenu. 

2. Priemyselná zóna (Hnedý park): budúce priemyselné aktivity by mali byť situované mimo rekreačnej 

oblasti so zameraním na aktivity s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a pozitívnym 

vplyvom na zdravie ľudí. Odporúča sa ľahký priemysel. 

3. Obytná zóna: je tu možnosť rozvoja časti zóny ako novej obytnej zóny rozšírením obce Sebedražie. 

Príklady: bývanie (napr. rodinné domy, byty), chaty (napr. víkendové domy), občianska vybavenosť 

(napr. obchody, školy). 

 
2.1.5 Tepelná elektráreň (TE) Nováky 

 
Oblasť TE Nováky je vidiecka oblasť s vysokým priemyselným, energetickým a výskumným potenciálom a možno 

ju rozdeliť na 3 hlavné klastre - výstavba a podpora, výroba a správa areálu a kancelárie. V prípade skládok 

popola/kalových polí, ktoré patria k TE, bol identifikovaný potenciál využitia územia pri výrobe energie z 

obnoviteľných zdrojov (výrobu fotovoltaickej energie plánujú Slovenské elektrárne), prípadne je možné územie 

stabilizovať a revitalizovať bez konkrétneho budúceho využitia. 

 
Všetky uvedené predbežné závery budú predmetom ďalšej klasifikácie a posúdenia v územnom pláne (úloha 3 

projektu), kde bude podrobnejšie opísaná celková vhodnosť pre navrhovaný účel a komplexnosť prestavby a 

zmeny účelu.
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2.2. Prvotné návrhy činností na zmenu využitia 

a obnovu lokalít 

Na základe inventarizácie pozemkov a majetku a na základe ich súčasného stavu bolo navrhnutých niekoľko 

počiatočných činností, ktoré bude potrebné vykonať, aby sa objekty pripravili na budúce opätovné využitie a 

obnovu. Počiatočný prehľad týchto činností je uvedený nižšie. 

 
Ťažobné priemyselné oblasti budú vyžadovať: 
 

● Rekonštrukcia existujúcich budov s cieľom ich opätovného využitia na budúce účely vrátane existujúcich 

inžinierskych sietí a infraštruktúry (vodovod, elektrické rozvody, rozvody vykurovacej vody a cesty). 

● Obnova železničnej infraštruktúry. 
● Demolácia a odstránenie väčšiny starých budov, ťažkých strojov a kovového, dreveného a uhoľného 

odpadu. 
● Proces plánovania a povoľovania odstránenia a zmeny účelu budov a zariadení. 
● Posúdenie vplyvu novo-plánovaných činností na životné prostredie. 

 
 Oblasti tepelných elektrární budú vyžadovať: 

 
● Demolácia nepoužívaných budov, strojov a potrubí, ktoré sa nepoužívajú. 
● Obnova inžinierskych sietí a infraštruktúry (vodovodné potrubie, elektrické rozvody, rozvod vykurovacej 

vody a cesty). 
● Prestavba zariadení a sietí na nové zdroje energie a súvisiace kapacity. 
● Proces plánovania a povoľovania demolácie a zmeny účelu budov a zariadení. 
● Posúdenie vplyvu novo-plánovaných činností na životné prostredie. 

 
 Mokrade a zamokrené územia si vyžadujú: 
 

● Geologické a environmentálne hodnotenie poklesnutej pôdy. 
● Oprava podkopaných oblastí s rizikom zosuvu pôdy.
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3. Metodika analýzy pôdy a majetku 
Táto správa je vypracovaná na základe rámcovej metodiky odsúhlasenej v úvodnej správe k projektu Obnova 

pozemkov a majetku a rozvoj odvetví so zlepšenými environmentálnymi vplyvmi v uhoľnom regióne horná Nitra, 

ktorá bola zmenená a rozšírená v rámci inventarizácie pozemkov a majetku. 

 
V nasledujúcej časti je uvedený prehľad metodiky a prístupu použitého pri inventarizácii pozemkov a 

majetku. 

 

3.1. Prehľad 

Analýza pozemkov a majetku prebiehala v štyroch fázach a krokoch, ktoré viedli k príprave súpisu pozemkov a 

majetku vymedzených lokalít, ktoré sú opísané v tejto správe. Štyri kroky procesu inventarizácie zahŕňali: 

 
1. Návrh a príprava - tento krok zahŕňal identifikáciu zainteresovaných strán, určenie oblastí, ktoré sa majú 

analyzovať, a prípravu klasifikačného modelu pre pozemky a aktíva (definovanie atribútov, ktoré sa majú 

pre pozemky a aktíva zbierať). 

2. Príprava zberu údajov - tento krok zahŕňal prípravu šablón na zber údajov, vyžiadanie a zber údajov 

od spoločností a zber ďalších údajov z verejne dostupných zdrojov (napr. údajov z katastra) a prípravu 

návštev na mieste s cieľom fyzicky skontrolovať existujúcu situáciu. 

3. Preskúmanie a analýza - tento krok zahŕňal analýzu zozbieraných údajov, posúdenie a overenie údajov 

a predbežnú analýzu potenciálneho optimálneho budúceho využitia územia (ktorá sa bude ďalej rozvíjať 

v ďalšej fáze projektu). 

4. Správa - záverečný krok, v ktorom sa zhrnú zistenia uvedené v Správe o inventarizácii a klasifikácii 

pozemkov a majetku (táto správa). 

 
Obrázok 1. Prehľad krokov pri analýze pozemkov a majetku 

 

 

Štyri kroky metodiky analýzy pozemkov a majetku sú bližšie opísané v nasledujúcich častiach. 
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3.2. Návrh a príprava 

V rámci kroku 1 „Príprava zberu údajov“ boli vykonané tieto činnosti: 

 

● V tejto fáze bola v decembri 2020 vypracovaná „Správa o stratégii zapojenia zainteresovaných strán“, 
ktorá bola v januári 2021 revidovaná. 

 
● Podľa Vstupnej správy sme vybrali sedem oblastí prestavby a zmeny využitia v lokalite ťažobných 

areálov Nováky, Handlová, Cigeľ a podniku BME, ktorý vyrába a opravuje banské stroje, mokrade v 

Košiciach a TE Nováky a oblasť skládok popola/kalísk. 

 
● Bol pripravený model klasifikácie údajov s cieľom definovať štruktúru údajov o súčasnom stave 7 

oblastí, ktoré sa majú zhromaždiť, vrátane geografickej polohy, infraštruktúry a dostupnosti, zoznamu 

pozemkov a nehnuteľností s identifikovanými atribútmi (akými sú účel, využitie, katastrálne 

identifikátory), pozitívnych a negatívnych externalít, environmentálnych rizík a predbežných záverov. 

 
● Medzi nástroje na podporu analýzy a zberu údajov patrili tabuľky na zber údajov a geografické 

prehliadače pre geopriestorové mapy. 

 

3.3. Príprava zberu údajov 

V rámci kroku 2 „Príprava zberu údajov“ boli vykonané tieto činnosti: 
 
Zber údajov pozostával z určenia zdrojov na zber údajov o pozemkoch, nehnuteľnostiach a majetku s cieľom 

zhromaždiť právne, regulačné, geografické, fyzické, environmentálne, ekonomické a vlastnícke atribúty 

pozemkov a majetku. 

 
1. Zber údajov z verejne dostupných zdrojov: 

 
● Katastrálne a geografické mapy dostupné na portáli Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky - https://zbgis.skgeodesy.sk 

 
● Územnoplánovacie a strategické dokumenty obcí Nováky, Handlová, Zemianske Kostoľany a 

Sebedražie, v ktorých sa nachádzajú analyzované územia - www.novaky.sk, www.handlova.sk, 

www.sebedrazie.sk a www.zemianskekostolany.sk 

 
● Environmentálny register Slovenskej republiky - https://envirozataze.enviroportal.sk/ - na identifikáciu 

environmentálnych záťaží a environmentálnych rizík 

 
● Register odkalísk - www.vvb.sk 

 
2. Zhromažďovanie údajov od kľúčových prevádzkovateľov a zainteresovaných strán: 

 
● Pozemková a majetková dokumentácia poskytnutá HBP a TE Nováky 

 
● Investičné zámery, dokumentácia a mapy HBP a TE Nováky, ktoré poskytli príslušné spoločnosti 

 
● Environmentálna dokumentácia na posúdenie environmentálnych rizík a nebezpečenstiev, napríklad 

Posúdenie dopadov na životné prostredie2, integrované povolenia, informácie o vodnom a odpadovom 

hospodárstve, kontrolné dokumenty od dozorných orgánov. 

 
3. Príprava dotazníkov pre zainteresované strany a plánu návštev na mieste 
 

● Príprava štruktúrovaných požiadaviek na údaje, otázok a programu plánovaných návštev na mieste 
 

 
2 EIA - Environmental Impact Assessment 

http://www.novaky.sk/
http://www.handlova.sk/
http://www.sebedrazie.sk/
http://www.zemianskekostolany.sk/
http://www.vvb.sk/
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3.4. Skríning a analýza 

V tejto fáze sa údaje a dokumenty zhromažďovali a štruktúrovali pomocou rôznych metód a po stretnutiach a 

obhliadkach na mieste. Vzhľadom na opatrenia spojené s COVID-19 boli všetky úvodné stretnutia 

zainteresovaných strán organizované virtuálne a obhliadky na mieste boli spočiatku odložené. Vo februári 

situácia umožnila zorganizovať fyzické návštevy lokalít HBP, zatiaľ čo obmedzenia umožnili len virtuálnu 

návštevu lokality TE Nováky. Tým sa predĺžilo očakávané trvanie tejto fázy projektu. 

 
Činnosti v tomto kroku analýzy zahŕňali: 

 
1. Konsolidácia údajov z rôznych zdrojov 

● Analýza zozbieraných atribútov, posúdenie a overenie s odborníkmi a zainteresovanými stranami. 

● Koncepcia optimálneho využitia pôdy formulovaná ako predbežné závery o možnom budúcom využití 
pôdy. 

● Údaje a dokumenty boli konsolidované z rôznych zdrojov a spresnené so zainteresovanými stranami 

(HBP a TE Nováky). 

 

Metóda Účel Trvanie 

Analýza 
existujúcich 
publikácií 

Príprava klasifikačného modelu pre 
súpis pozemkov a majetku na 
základe definovaných charakteristík 
a potenciálu pre zmenu účelu 
a rekonštrukciu. 

november a december 2020 

Analýza 
údajov 

Definícia a úprava hlavných 
parametrov, ktoré sa majú zbierať. 

november a december 2020 

Objasnenie 
údajov so 
zainteresovanými 
stranami 

Údaje vyžiadané od HBP a TE 
Nováky. 

Vybrané žiadosti o údaje, ktoré boli 
so spoločnosťami ďalej prerokované 
a potvrdené. 

november 2020 - február 2021 

Obhliadky na 
mieste 

Príslušné oblasti, ktoré sa majú 
zahrnúť do správy, sa analyzovali 
aj prostredníctvom návštev na 
mieste. 

Obhliadky na mieste: 

ťažobné pole Nováky (15.02.2021) 

ťažobné pole Handlová (16.02.2021)  

ťažobné pole Cigeľ (17.02.2021) 

virtuálna obhliadka TE Nováky (19.02.201)                                        
 

2. Vykonávanie zberu údajov, ich ukladanie a analýza 
 

● Údaje sa zbierali z určených zdrojov a od zainteresovaných strán podľa dohodnutých metód a príručky 

● Použili sa rôzne metódy, ako napríklad prieskum dostupných údajov z portálov, máp a publikácií, 

dotazníky, rozhovory a návštevy na mieste. 

● Údaje boli uložené a spracované elektronicky vo formátoch GIS (.dwg) a iných štruktúrovaných formátoch 

● Výsledky sú uvedené vo formáte vizuálneho a textového popisu 

 
3. Overovanie údajov 
 

● Zozbierané údaje a výsledky analýzy boli overené odborníkmi a kľúčovými zainteresovanými stranami 

s cieľom potvrdiť presnosť, konzistentnosť a relevantnosť vstupov. 
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3.5. Príprava správy 

• Posledným krokom v procese bolo zhrnutie výsledkov analýzy údajov a činností uvedených vyššie do 
Správy o inventarizácii a klasifikácii pozemkov a majetku. 

 

3.6. Obmedzenia a výhrady 

Rozsah projektu 

 
Ako bolo prerokované a potvrdené počas úvodnej fázy projektu, rozsah projektu je obmedzený na vymedzené 

lokality HBP a TE Nováky, konkrétne v prípade HBP ide o lokality bane Nováky, bane Handlová, bane Cigeľ a 

priemyselný areál HBP dcérskej spoločnosti BME a niekoľko menších lokalít, a v prípade Slovenských elektrární 

ide o lokalitu TE Nováky a lokality skládok popola. Ostatné oblasti, ako napríklad pozemky nad podzemnými 

banskými chodbami, nie sú súčasťou rozsahu tejto analýzy. 

 
Práce vykonané v súvislosti s inventarizáciou pozemkov a majetku, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s návrhom 

budúceho územného plánu, majú koncepčný charakter a nepredstavujú úplný proces priestorového a 

územného plánovania. Za všetky následné aktualizácie územných plánov dotknutých miestnych orgánov sú 

zodpovedné tieto orgány. 

 
Prieskum dostupných dokumentov  

 
S cieľom analyzovať verejne dostupné zdroj bol vykonaný prieskum „od stola“. Niektoré dokumenty (napr. 

územné plány na úrovni obcí) boli vypracované v minulosti a neodrážajú v plnej miere ukončenie ťažby uhlia a z 

toho vyplývajúce vplyvy a vplyv zmeny účelu. Existujúca územnoplánovacia dokumentácia preto často 

neposkytuje usmernenia ani podklady pre budúce návrhy využitia pôdy a s najväčšou pravdepodobnosťou ju 

bude potrebné aktualizovať, aby umožnila vhodné budúce využitie pôdy v ovplyvnených oblastiach. 

 

Rozhovory 
 
Uskutočnilo sa niekoľko rozhovorov s hlavnými zainteresovanými stranami, napríklad s dotknutými 

spoločnosťami, ktoré poskytli informácie a údaje o súčasnom využití svojich nehnuteľností, obmedzeniach a 

nápadoch pre budúce využitie. Diskutovali o koncepciách budúceho využitia nehnuteľností; veľkosť investícií si 

však bude vyžadovať ďalší výskum a analýzu z hľadiska nákladov a prínosov. Vypracovania plánu využitia 

územia bude predmetom ďalšej fázy tohto projektu. 

 

Elektronický dotazník 

 
Elektronický dotazník na zber požadovaných údajov o pozemkoch a majetku bol zaslaný spoločnostiam HBP a 

TE Nováky s cieľom získať aktuálne údaje o stovkách položiek pozemkov, budov a iných nehnuteľností v ich 

areáloch. 

 
Keďže objem spracovaných údajov bol značný, v záujme urýchlenia zberu dát sme sa dohodli na kombinácii 

údajov z verejne dostupných zdrojov s najdôležitejšími informáciami, ktoré poskytli spoločnosti. Tie boli 

poskytnuté v elektronickej polo-štruktúrovanej alebo papierovej podobe, čo si vyžadovalo dodatočné 

spracovanie a niektoré podrobnosti týkajúce sa niektorých aktív nemuseli byť k dispozícii. 

 

Návštevy v teréne / na mieste 

Napriek obmedzenej možnosti navštíviť priestory z dôvodu obmedzení súvisiacich s COVID-19 sa uskutočnili 

tri kontroly na mieste v banských oblastiach HBP. V prípade TE Nováky bola možná len virtuálna obhliadka 

miesta vzhľadom na prísnejšie obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na elektráreň. Virtuálna obhliadka nemusela byť 

taká účinná ako fyzická. Avšak keďže v tejto fáze je hlavným cieľom identifikácia súčasného stavu, problémov a 

výziev v lokalitách, virtuálna návšteva aj tak poskytla cenné poznatky. 

 
Okrem toho sa počas vypracúvania územného plánu plánujú ďalšie návštevy v teréne a ak to situácia dovolí, 

uskutočnia sa ako fyzické návštevy na mieste, aby sa poskytli ďalšie poznatky, ktoré mohli byť počas online 

návštevy na mieste vynechané.
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4. Rozsah správy 
Rozsah tejto analýzy sa zameriava na nadzemné priemyselné oblasti banských lokalít, ktoré možno 

revitalizovať a transformovať na budúce využitie (t. j. neanalyzujú sa podzemné banské oblasti a nadzemné 

oblasti nad podzemnými banskými koridormi). Výber územia na zmenu využitia vychádzal z posúdenia 

efektívnosti a dostupnosti územia pre tento účel. 

 
Celková veľkosť analyzovanej plochy je približne 350 hektárov na 7 samostatných miestach. Ďalšia plocha 

postihnutej pôdy (mokrade) nepatrí žiadnej zo zainteresovaných spoločností, ale ponúka príležitosť na opätovné 

využitie v budúcnosti. 

 
Najviac postihnutá pôda patrí spoločnostiam, ktoré boli zasiahnuté ukončením ťažby, a to HBP a Slovenské 

elektrárne. Ich pozemky budú po zatvorení baní a postupnom odstavení elektrární k dispozícii na rekonštrukciu 

s potenciálnym pozitívnym vplyvom na zamestnanosť, hospodársky rast a obnovu životného prostredia v regióne 

hornej Nitry. 

 
Podzemná ťažobná oblasť s rozlohou približne 160 hektárov sa vo všeobecnosti považuje za nevhodnú na ďalšie 

využitie a bane je potrebné bezpečne zafixovať, uzavrieť a monitorovať. Pozemok nachádzajúci sa priamo nad 

týmito uzavretými baňami je miestami nestabilný, takže stavebné a rekonštrukčné činnosti môžu predstavovať 

geologické a seizmické nebezpečenstvo (napr. deformácie a poklesy zemského povrchu). Existuje však možnosť 

využitia niektorých podzemných priestorov na skladovanie plynu v prípade, že je takáto možnosť ekonomicky 

výhodná, ale nie je ďalej skúmaná v rámci tejto štúdie, pretože je mimo rozsahu tohto projektu. 

 
Obrázok 2. Poloha postihnutého regiónu na Slovensku 

 
 
 

 

4.1. Analyzované oblasti 

Pri príprave súpisu pozemkov a majetku sa analyzovali tieto nadzemné lokality ovplyvnené ukončením ťažby 

hnedého uhlia a s ňou spojenou výrobou tepelnej energie. Tieto oblasti majú vysoký potenciál na rekultiváciu a 

opätovné využitie. 

 
V nasledujúcich kapitolách opisujeme oblasti z hľadiska súčasného stavu pozemkov a majetku vrátane 

predbežných záverov a environmentálnych záťaží. Odporúčania pre budúce využitie územia nie sú súčasťou 

tejto správy a budú predmetom územného plánu.
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Analyzované lokality ťažobných oblastí HBP (nadzemné) 

 
V rámci inventarizácie pozemkov a analýzy majetku boli analyzované nasledovné oblasti, ktoré sa týkajú lokalít 

HBP v banských oblastiach Nováky, Handlová a Cigeľ. 

 
Tabuľka 2. Tabuľka území HBP 

Číslo Názov 
oblasti 

Adresa Popis Veľkosť 

plochy (km2) 

Územie vhodné na 
rekonštrukciu a 

zmenu účelu (km2) 

1 Hlavná ťažobná 
oblasť, 

Nováky 

(Baňa Nováky - 
BN) 

Hornonitrianske 
bane Prievidza, a.s. 

skratka. HBP, a.s. 

Lehotská 50,971 

71 Nováky 

Hlavný ťažobný závod 
zatvorený v rokoch 2017-
2024. 

0.4 

(priemyselná 
oblasť: 0.2, 
skládka uhlia: 
0.2) 

0.4 

2 Ťažobné pole 
Cigeľ (Baňa 
Cigeľ 

- BC) 

Hornonitrianske 
bane Prievidza, a.s. 

skratka. HBP, a.s. 

Cigeľ, Sebedražie 
9 7205 

Ťažba bola ukončená v 
roku 2017. Časť územia 
vyhradená pre nákladnú 
vagónovú dopravu 
a tepelné zariadenie. 

0.4 

 

(priemyselná 
oblasť: 0.3, 
rybníky: 0.1) 

0.3 

 
3 

Handlovské 
banské pole 
vrátane 
východnej 
šachty 

(Baňa Handlová 
- BH) 

Hornonitrianske 
bane Prievidza, a.s. 

skratka. HBP, a.s 

Štrajková 
Handlová1,97251 

Časť územia je vyhradená 
pre tepelné elektrárne, 
skleníky a rybiu farmu. 

0.2 0.17 

4 Banská 
mechanizácia 
a elektrifikácia 
Nováky 

(BME) 

Hornonitrianske 
bane Prievidza, a.s. 

skratka. HBP, a.s. 

Banská 
mechanizácia a 
elektrifikácia, 
odštepný závod 

Nováky 970/1, 972 

71 Nováky 

Spoločnosť naďalej 
pokračuje v činnosti na 
tomto mieste. 

0.17 0 

 

Celkom 0.77 km2 (77 ha) 0.47 m2 (47 ha) 
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Analyzované lokality TE Nováky 

 
Pri inventarizácii pozemkov a analýze majetku boli analyzované nasledujúce oblasti, ktoré súvisia s TE Nováky 
a budú po ukončení ťažby uhlia v roku 2023 v blízkych baniach HBP uzavreté. 

 
Tabuľka 3. Tabuľka oblastí TE Nováky 

Číslo Názov oblasti Adresa Popis Veľkosť plochy 

(km2) 

Územie vhodné na 
rekonštrukciu a 

zmenu účelu (km2) 

5 Tepelná elektráreň Slovenské 
elektrárne, akciová 
spoločnosť 

Závod Elektrárne 
Nováky, 972 43 
Zemianske 
Kostoľany 

Plánované 
uzavretie - 2023. 

0.6 0.6 

6 Úložisko popola (3 
odkaliská) tepelnej 
elektrárne v Novákoch 

Slovenské 
elektrárne, akciová 
spoločnosť, 

Závod Elektrárne 
Nováky, 972 43 
Zemianske 
Kostoľany 

Časť elektrárne 
Nováky. 

1.7 (0.6/0.8/ 

0.3) 

1.7 

 

Celkom   
2.2 km2 
(220 ha) 

2.2 km2 
(220 ha) 
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Ostatné analyzované oblasti - mokrade a zamokrené územia v Koši 

 
Existujú ďalšie nadzemné plochy, ktoré boli ovplyvnené banskou činnosťou (poklesy) a nepatria HBP alebo TE 

Nováky. Tieto plochy boli ponechané ako "zelené" plochy s mokraďou a poskytujú dobré podmienky pre rozvoj 

biodiverzity. V dôsledku ťažby pod týmito plochami však môžu existovať riziká súvisiace so stabilitou povrchu 

pôdy a je potrebné vykonať ďalší prieskum/výskum. 

 
Spoločnosť HBP vypracúva podrobnú environmentálnu štúdiu geológie, ekológie a biodiverzity oblasti, ktorá však 

ešte nie je k dispozícii. Preto naša správa opisuje len súčasný stav tejto oblasti. 

 
Tabuľka 4. Tabuľka mokradí v Koši 

Č Názov oblasti Umiestnenie Popis Veľkosť 

plochy (km2) 

Oblasť vhodná 

na obnovu (km2) 

7 Mokrade    
a zamokrené 
územia v obci 
Koš a Nováky 

(Košicko-
novácke 
mokrade) 

 

Polia a lúky medzi 
Novákmi a 
Prievidzou 

Mokrade a zamokrené 
územia na povrchu v 
dôsledku vplyvu podzemnej 
ťažby (poklesy povrchu pôdy 
a úžiny). 

Oblasti sú zaplavené a na 
pôde sa vytvorili nové biotopy. 

0.5 

 

(50 ha) 

0.5 

 

(50 ha) 

 

 
 
 

4.2. Ostatné oblasti 

Podzemné ťažobné oblasti a oblasti, ktoré nie sú priamo ovplyvnené postupným ukončením ťažby uhlia, nie sú 

súčasťou tejto analýzy (napr. rekreačná oblasť Púšť vo vlastníctve HBP, podzemné banské koridory, oblasti nad 

podzemnými banskými koridormi, ktoré nie sú vo vlastníctve HBP). 

 
Okrem toho v tejto správe nebudeme brať do úvahy malé obslužné banské budovy a zariadenia roztrúsené po 

oblastiach (napr. vetracie šachty), pretože budú podliehať postupom uzatvárania podzemných baní a nemajú 

potenciál na opätovné využitie a budúce využitie. 

 
Pozemky nad podkopanými oblasťami s rozlohou približne 158 ha (1,58 km3) majú tisíce vlastníkov a využívajú 

sa najmä na poľnohospodárske účely. Oblasť pod zemou bude sanovaná spoločnosťou HBP v rámci programu 

zatvárania bane. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Slovenská akadémia vied: http://publikacie.uke.sav.sk/sites/default/files/2010_1_040_044_david.pdf 

http://publikacie.uke.sav.sk/sites/default/files/2010_1_040_044_david.pdf
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5. Inventarizácia pozemkov a 
majetku v baniach - HBP kolónia 

V tejto časti je uvedený popis inventarizácie pozemkov a majetku na pozemkoch HBP v banských oblastiach 

Nováky, Handlová a Cigeľ. Analýza poskytuje stručný opis lokalít, geografickú polohu, opis existujúcich aktív a 

nehnuteľností, infraštruktúru, existujúce plány v týchto oblastiach, pozitívne a negatívne externé vplyvy, 

environmentálne riziká, potrebné revitalizačné aktivity a predbežné závery o možnom budúcom využití. 

 
Táto časť má 5 hlavných podkapitol - jednu pre každú analyzovanú lokalitu: 
 

1. Lokalita banského poľa v Novákoch 

2. Areál priemyselnej zóny strojárskej divízie BME 

3. Lokalita banského poľa Handlová 

4. Lokalita východnej šachty banskej oblasti Handlová 

5. Miesto ťažobného poľa Cigeľ 
 
 

 

5.1. Lokalita banského poľa v Novákoch 
 

5.1.1 Stručný opis oblasti 

 
Hlavné ťažobné pole HBP v Novákoch sa nachádza v katastrálnom území mesta Nováky, 10 km juhozápadne 

od centra Prievidze. Kvôli prehľadnosti budeme používať názov "mesto Nováky", aby sme ho odlíšili od 

"ťažobného poľa Nováky". Banské pole je ľahko dostupné po ceste E572. 

 
Oblasť ťažobného poľa Nováky je obklopená obytnými oblasťami mesta Nováky, priemyselnými zónami a 

poľnohospodárskou pôdou. V oblasti sa nachádza vstup do podzemného banského poľa, podporné zariadenia 

na výrobu uhlia a administratívne budovy, ktoré sú stále v prevádzke. Ťažobné pole bude uzavreté v roku 2023 

a činnosti súvisiace s jeho uzavretím a likvidáciou sú plánované do roku 2027. V oblasti sa nachádza približne 

34 budov, cesty a železničné trate. 

 
Plán ukončenia ťažby: 
 
Ukončenie ťažby uhlia, t.j. ťažby z uhoľných polí bane Nováky, je rozplánované na tieto obdobia4: 

 
● 7. ťažobné pole bane Nováky: 31 august 2020; 

● 11. ťažobné pole bane Nováky: 30 jún 2022; 

● 1. úroveň bane Nováky: 31 december 2023; 

● 6. ťažobné pole, baňa Južné Nováky: 31 december 2023; 

● Ťažobné pole 7, Baňa Nováky: uzavretie 01/2020 až 12/2022; 

● Ťažobné pole Baňa 11, Nováky: uzavretie 01/2022 až 02/2024; 

● 1. úroveň bane Nováky: uzavretie 01/2024 až 04/2024; 

● Ťažobné pole Južná baňa 6, Nováky: uzavretie 01/2024 až 12/2024; 

● Plán zatvorenia centrálneho závodu bane Nováky - 01/2025 až 12/2027. 
 
Súčasné územné plány budú podrobnejšie opísané v nasledujúcich kapitolách. 
 

 

 

 
4 Štátna pomoc SA.55038 (2019/N) - Slovensko - Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov Hornonitrianskych bane Prievidza (HBP) 
súvisiacich s ukončením ťažby https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20205/281626_2128088_142_2.pdf 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20205/281626_2128088_142_2.pdf
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Obrázok 3. Banské pole Nováky5 

 

 
5.1.2 Umiestnenie 

 
Geografická poloha a obyvateľstvo 

 
Rozloha ťažobného poľa Nováky je približne 31 hektárov. Najbližšie mestské oblasti v okruhu 5 km sú Nováky a 

Zemianske Kostoľany, kde žije spolu približne 6 000 obyvateľov. 120 000 ľudí žije v okruhu 15 km (vrátane 

Prievidze, Bystričan, Nitrianskych Sučian, Diviackej Novej Vsi, Opatoviec nad Nitrou, Lehoty pod Vtáčnikom, 

Veľkej Čausy, Chrenovca-Brusna, Ráztočna, Sebedražia a Cigeľa). Oblasť sa nachádza v blízkosti tepelnej 

elektrárne a chemického závodu v Novákoch.

 
5 HBP 
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Obrázok 4. Pohľad na ťažobné pole v Novákoch z nadhľadu6 

 
Nadmorská výška: 249 metrov nad morom 
 
Súradnice: 

 

S-JTSK (X, Y): 1226134 m 461678 m 

ETRS89-TM34 (E, N): 319699 m 5399903 m 

WGS84 (šírka, dĺžka): 48.726054° 18.548258° 
 
 

5.1.3 Nehnuteľnosti a majetok 
 

Nehnuteľnosti, súčasné využitie a vlastníctvo 
 
Na základe podkladov HBP a oficiálneho slovenského katastrálneho portálu (Číslo listu vlastníctva 1634 v 

katastrálnom území mesta Nováky) sa v území nachádza viac ako 34 budov, čo sa potvrdilo aj počas obhliadky 

na mieste. 

 

Väčšina pozemkov sa stále využíva, pretože oblasť slúži ako hlavné miesto ťažby uhlia a na podporné činnosti 

pre banské pole Handlová. Zoznam využívaných a nevyužívaných nehnuteľností je uvedený v prílohe 1. Budovy 

majú veľmi dobrú dostupnosť k hlavnej ceste. 

 
Časť územia bola predaná iným spoločnostiam, považuje sa za prestavanú a nebude súčasťou ďalšej analýzy. 

Severovýchodná časť územia je vo vlastníctve spoločnosti BISO Schrattenecker Slovakia, montážneho závodu 

 
6 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
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poľnohospodárskych strojov, a spoločnosti SaarGummi Slovakia, závodu na výrobu izolačných dielov pre 

automobilový priemysel. 

 
Preto sa na účely tejto analýzy budú brať do úvahy len vlastnosti súvisiace s banskou činnosťou. V oblasti 
ťažby v Novákoch existujú 3 hlavné klastre: 

1. Severovýchodný klaster 

2. Centrálny klaster 

3. Juhozápadný klaster 

 
1. Baňa Nováky - severovýchodný klaster 

 
Obrázok 5. Severovýchodná časť ťažobného poľa Nováky7 

 
V severovýchodnej časti lokality sa nachádzajú budovy využívané na kancelárske a administratívne účely vrátane 

kancelárskych budov (1A), ktoré sa využívajú ako kancelárie pre manažment, zdravotné stredisko (4), kuchyňa 

a jedáleň (1B). 

 
Veľké šatne a kúpeľne (6A, 6B) a sauna pre baníkov (7) sú budovy, ktoré sa v súčasnosti tiež používajú a sú 

spojené s budovami šácht. V tejto oblasti sa nachádzajú aj sklady a dielne (8, 32). 
 

V tejto oblasti sa nachádza niekoľko elektrických motorov (27, 28), mechanických, banských lokomotív a 

opravárenských dielní. Značná plocha pozemku sa využíva ako sklad dreva na podporu výstavby v baniach (29, 

30). 

 
Oblasť má vstup z hlavnej cesty nákladným autom alebo po železnici priamo do centra oblasti. V blízkosti sa 

nachádza čerpacia stanica pohonných hmôt a centrálny sklad ropy (33). V prevádzke je niekoľko žeriavov a 

dopravníkov na prepravu ťažkých materiálov a stavebných dielov medzi budovami a v rámci nich. 

 
Otvorená plocha slúži na dopravu po asfaltových alebo betónových cestách a sú tu aj koľajnice so štandardným 
rozchodom. Po areáli je roztrúsené veľké množstvo železného a dreveného šrotu v hromadách, ktoré sa 
postupne odstraňujú.

 
7 HBP 
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Najsevernejšia časť oblasti je obklopená zariadeniami tretích strán, ktoré vyrábajú gumové diely pre 

automobilový priemysel a vykonávajú opravy poľnohospodárskych strojov, a táto oblasť má veľmi dobrú 

dostupnosť. Spolu s priemyselnými synergiami, ktoré sa v tejto oblasti už vytvorili, sú to pozitívne vonkajšie 

faktory, pokiaľ ide o budúci rozvoj. V okolitých oblastiach pôsobí niekoľko ďalších priemyselných podnikov. 

 
 

2. Baňa Nováky - centrálna časť 
 

Obrázok 6. Centrálna časť ťažobného poľa Nováky8 

 

V centrálnej časti sa nachádza vstupná šachta do bane (20) a prevádzková skládka uhlia s dopravníkmi na 

dopravu uhlia priamo do nákladných vagónov. V mnohých budovách sa nachádzajú motory a stroje pre 

prevádzku bane v podzemí, ako sú šachtové výťahy, vetranie (22), vykurovanie (22A, 22B) a elektrická rozvodňa. 

 
Mechanické dielne (14), tepelné jednotky (15) a dopravné oddelenie s garážami (11, 12) sú umiestnené s dobrou 

dostupnosťou k hlavnému vchodu. 

 
Všetky budovy sú v prevádzke už desaťročia a neprešli žiadnou rekonštrukciou ani renováciou. 
 
Najpozoruhodnejšou budovou je šachtová budova (20), ktorá je 70 metrov vysoká konštrukcia z ocele a tehál. 

Táto budova by sa mohla v budúcnosti zachovať ako historická pamiatka pripomínajúca niekdajšiu banskú 

činnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 HBP 



Rehabilitácia pozemkov a majetku v hornonitrianskom uhoľnom regióne 
Správa o inventarizácii a klasifikácii pozemkov a majetku  

 

28  

3. Baňa Nováky - juhozápadná časť 

 
Obrázok 7. Juhozápadná časť ťažobného poľa Nováky9 

 
Juhozápadná časť územia sa využíva najmä na skladovanie (17, 18, 19), elektrické dielne (13, 16) a nachádzajú 

sa tu 2 zariadenia na úpravu vody (ČOV). Pomerne veľká časť tohto areálu je nevyužívaná a hrdzavé stroje a 

motory sú uložené vonku, pripravené na odvoz. Časť areálu tvorí funkčný sklad uhlia s kapacitou 100 000 ton, 

ktorý je prepojený železnicou s Prievidzou a ďalšími ťažobnými poľami. Tento areál má menší vstup z cesty od 

obce Sebedražie. 

 
Zoznam budov je uvedený v prílohe 1 - Budovy banského poľa v Novákoch. 
 

5.1.4 Infraštruktúra 

5.1.4.1 Zásobovanie energiou a vodou 

 
Elektrina 
 
Ťažobné pole je zásobované elektrickým vedením vysokého napätia 22 kV a 110 kV a transformátorovými 
stanicami. 

 
Voda 
 
Táto oblasť je zásobovaná podzemnou a banskou vodou. V oblasti sa nachádzajú dve zariadenia na úpravu 

vody. 

 
Plyn 
 
V blízkosti lokality sa nachádza prípojka na vysokotlakovú plynovú sieť, na ktorú sa dá napojiť. 

 

Ohrev vody  

Ohrev vody v súčasnosti zabezpečuje TE Nováky. V prípade rekonštrukcie areálu sa uvažuje o využití biomasy 

(drevnej štiepky) ako budúceho paliva na vykurovanie. Vykurovacia voda je v súčasnosti získavaná 

prostredníctvom centrálneho systému vykurovania vody TE Nováky - Prievidza. 

 

 
9 HBP 



Rehabilitácia pozemkov a majetku v hornonitrianskom uhoľnom regióne 
Správa o inventarizácii a klasifikácii pozemkov a majetku  

 

29  

5.1.4.2 Cesty a dostupnosť 

 
Cesty: 

 
● Napojenie na cestu E572 je vzdialené 2.6 km cez mesto Nováky. 

● Najbližšie diaľnice sú: E58 (R2), 45 km od lokality pri Žiari nad Hronom a E75 (D1), 55 km od lokality, pri 

Trenčíne. 

 
 Železničná doprava: 

 
● Nákladné železničné spojenie do Prievidze sa v súčasnosti využíva na prepravu vyťaženého uhlia a je 

prepojené s banskými poliami Cigeľ a Handlová a s mestom Prievidza. Železničné trate vlastní a udržiava 

spoločnosť HBP. 

 
   Letiská: 
 

● Charterové letisko cca 10 km od objektu (Prievidza). 

● Medzinárodné letisko je vzdialené cca 150 km (Bratislava) (2 hod.). 

 
5.1.5 Aktuálne plánovanie 

 
Zámerom súčasného vlastníka je postupne prebudovať túto oblasť na hnedý priemyselný park vďaka veľmi 

dobrej dostupnosti a existujúcej infraštruktúre pre ťažký a ľahký priemysel, ako sú železničné trate, 

vysokonapäťové elektrické vedenie a rozsiahle skladovacie plochy. Takáto prestavba by si vyžadovala veľké 

investície, keďže budovy boli navrhnuté a využívané na ťažbu uhlia a majú obmedzený potenciál na rekonštrukciu 

a zmenu účelu. 

 
Územné plánovanie na úrovni obcí 
 
Oblasť banského poľa Nováky patrí do územného plánu a katastrálneho územia mesta Nováky. Pre mesto 
Nováky existuje platný územnoplánovací dokument10. 
 
Aktuálny územnoplánovací dokument bol vydaný v roku 2018 a klasifikuje oblasť banského závodu v Novákoch 

ako výlučne priemyselnú oblasť. 

 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa predpokladá, že budúci rozvoj územia na základe existujúceho 

územnoplánovacieho dokumentu vypracovaného obcou nezodpovedá súčasnej situácii a dokumentáciu je 

potrebné zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať. Keďže tento druh územnoplánovacieho dokumentu načrtáva 

len plánovanie na povrchovej úrovni, je potrebné vypracovať podrobnejšiu analýzu a plánovanie využitia územia 

pre ťažobné pole Nováky, aby bolo možné podrobne opísať celé územie a potenciál budúceho využitia územia. 

 
 

5.1.6 Pozitívne externality 

 
V nasledujúcej časti sú opísané pozitívne externé vplyvy na bezprostredné okolie lokality. 
 
Obytná zóna Nováky 

 
Bezprostredne susedí s obytnou zónou mesta Nováky, čo bude mať vplyv na budúci rozvoj oblasti (pokiaľ ide o 

niektoré jej časti). 

 
Historický banský objekt 

 
Banská činnosť sa v tejto oblasti vykonáva už približne 100 rokov, a preto by sa hlavná šachtová veža11 v tejto 

oblasti mohla označiť za historickú pamiatku priemyselného dedičstva a mohla by sa obnoviť a využiť ako 

pamätník alebo múzejný exponát a v budúcnosti by sa mohla stať súčasťou rekonštruovanej a upravenej oblasti. 

 

 
10 Územný plán obce Nováky: https://www.novaky.sk/samosprava/44/Uzemny-plan-mesta 
11 Obhliadka na mieste 

https://www.novaky.sk/samosprava/44/Uzemny-plan-mesta
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5.1.7 Negatívne externé vplyvy 

 
Uhoľný odpad - Nováky 

 

V južnej časti bane Nováky sa v priebehu rokov hromadil uhoľný odpad v dôsledku ťažby uhlia. Rozloha odvalu 

je približne 0,2 km2 (20 ha). Časť plochy pokrývajú nekultivované rastliny. 

 
Konzistencia odpadu by sa mala analyzovať z hľadiska environmentálnej vhodnosti na rekultiváciu pôdy a 

zalesňovanie; vlastník však uviedol, že okrem ťažby uhoľného popola nie sú známe žiadne riziká. V súčasnosti 

sa plánuje zalesnenie celej oblasti. 

 

5.1.8 Environmentálne riziká 

 
V okruhu 8 km od mesta Nováky sa nachádza najmenej sedem chránených území (chránené územia, prírodné 

pamiatky, prírodné rezervácie, osobitne chránené územia atď.), avšak žiadne osobitné environmentálne riziko 

nebolo identifikované. V bezprostrednej blízkosti sa nenachádza žiadna rezervácia UNESCO, Ramsarská 

rezervácia ani biosférická rezervácia. Lokalita sa nenachádza v záplavovom území rieky Nitra. 

 
V dôsledku poklesu pôdy a geologických štruktúr, ktoré sú výsledkom banskej činnosti, však vznikla sieť menších 

mokradí. Tieto mokrade sa časom stali cenným biotopom pre vtáky, obojživelníky, plazy a ryby a HBP hľadajú 

spôsoby, ako túto oblasť zachovať nepoškodenú. Vedľa ťažobnej lokality Nováky sa nachádza stará halda, ktorá 

je vďaka kvalitnému substrátu úplne zarastená stromami. V súvislosti so zachovaním týchto lokalít budú 

prebiehať rokovania medzi banským úradom a Ministerstvom životného prostredia. 

 
V lokalite sa nachádzajú olejové transformátorové stanice, ale HBP si nie je istá, či hlavné transformátorové 

stanice stále obsahujú oleje s obsahom polychlórovaných bifenylových látok. Nachádzajú sa tu dve čistiarne 

odpadových vôd (jedna na odpadové vody z administratívnych budov a jedna na spracovanie banských vôd). 

 
Niektoré budovy v lokalite obsahujú azbest a materiály obsahujúce arzén. Podľa HBP bolo zneškodňovanie 

arzénu spojené s výrobou. Pokiaľ ide o výskyt arzénu (spolu s chloridmi), bol zistený aj v podzemných vodách v 

oblasti TE Nováky a hlavného banského závodu v roku 1980. 

 
Počas kontroly na mieste sa v niektorých dielňach zistili úniky oleja a v blízkosti skladov nebezpečného odpadu 

sa zistilo nesprávne nakladanie s nebezpečným odpadom, pričom sklady oleja a pohonných hmôt nebolo možné 

navštíviť. Pokiaľ ide o nakladanie s odpadom, počas demolačných prác a likvidácie banských zariadení bude 

potrebné venovať zvýšenú pozornosť požiarnym hlásičom a inému elektroodpadu, ktorý môže zahŕňať 

rádioaktívny odpad v mnohých typoch zariadení. 

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj všetkým nadzemným a podzemným skladovacím nádržiam, ktoré sa 

v lokalite nachádzajú. Tieto nádrže môžu byť tiež potenciálnym zdrojom znečistenia v dôsledku úniku. Podľa 

Národného informačného systému environmentálnych záťaží však v lokalite nie je potvrdená žiadna 

environmentálna záťaž. 

 
Pred začatím akýchkoľvek sanačných/stavebných prác sa odporúča vykonať environmentálne hodnotenie 

lokality v súlade so smernicou EÚ 2011/92/EÚ pre celú lokalitu alebo environmentálne hodnotenie lokality v 

súlade s medzinárodnými normami (napr. ASTM E1527-13 atď.) pre menšie časti lokality. Tieto hodnotenia musia 

zahŕňať hydrogeologický prieskum, prieskum pôdy a azbestu. Hoci to slovenská legislatíva alebo legislatíva EÚ 

nevyžadujú, ide o odporúčaný najlepší postup, pokiaľ ide o riadenie ochrany životného prostredia. 

 

5.1.9 Revitalizačné aktivity 

 
Keďže celá oblasť ťažobného poľa v Novákoch je stále vo fáze aktívnej ťažby, je potrebné vykonať nasledujúce 

revitalizačné činnosti na revitalizáciu územia a pripraviť ho na budúcu obnovu: 

 
● Demolácia a odstránenie nepoužívaných budov. 

● Odstránenie znečistenej pôdy, jej rekultivácia a terénne úpravy. 

● Modernizácia infraštruktúry a inžinierskych sietí, t. j. elektrických, vodovodných, plynových a 
kanalizačných sietí. 

● Oprava ciest a chodníkov v oblasti. 
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5.1.10 Predbežný záver 

 
V predbežnom závere sú uvedené najdôležitejšie zistenia na základe inventarizácie a analýzy majetku. Tento 

záver na vysokej úrovni bude vstupom pre územný plán, ktorý načrtne podrobnejšie odporúčania a budúce 

využitie územia. 

 
Oblasť ťažobného poľa Nováky je vidiecka oblasť s vysokým priemyselným potenciálom. Súčasný priemyselný 

charakter je možné diverzifikovať a rozšíriť napríklad pridaním malej obytnej zóny alebo iných druhov využitia 

územia: 

 
● Priemysel: výroba ťažkých a ľahkých strojov a dreva s veľkými skladmi a železničným depom. 

● Administratíva: v oblasti sa nachádzajú administratívne budovy a malé zdravotné stredisko, budovy sú v 

relatívne dobrom stave, ale pre budúce využitie ich bude potrebné obnoviť. 

● Obytné budovy: časť skladovacích priestorov sa využíva len zriedkavo a nachádzajú sa v nich budovy, 

ktoré si vyžadujú rozsiahlu prestavbu alebo sa budú musieť zbúrať. Táto oblasť sa nachádza v blízkosti 

obytnej zóny Nováky a je prístupná samostatným vchodom ("starý vchod"). 

● Rekreačné a kultúrne zariadenia (napr. kino, múzeum), sociálne zariadenia (napr. dom opatrovateľskej 

služby, špecializovaná ambulancia), športové zariadenia (napr. športové tréningové centrum). 

 
Podrobnosti a odporúčania pre budúce využitie územia budú zahrnuté do územného plánu hornej Nitry a budú 

závisieť od dostupnosti vhodných projektov a financovania.
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5.2. Priemyselná zóna strojárskej divízie BME 

5.2.1 Stručný opis oblasti 

 
Banská mechanizácia a elektrifikácia (BME) je strojárska dcérska spoločnosť banskej spoločnosti 

Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) a nachádza sa v katastrálnom území mesta Nováky, 10 km juhozápadne 

od centra Prievidze. 

 
Súčasné využitie areálu je výlučne priemyselné a spoločnosť poskytuje služby externe na komerčnom základe, 

ako aj svojej materskej spoločnosti HBP. 

 
Oblasť je obklopená poľnohospodárskou pôdou, takže je tu priestor na možné budúce rozšírenie. Súčasné 
využitie územia, budúci potenciál a plány budú opísané v nasledujúcich kapitolách. 
 

 
5.2.2 Umiestnenie 

 
Geografická poloha a obyvateľstvo 
 
Rozloha priemyselnej zóny BME je približne 17 hektárov. Najbližšie mestské časti v okruhu 5 km sú Nováky a 

Lehota pod Vtáčnikom, ktoré majú spolu približne 8 000 obyvateľov. V okruhu 15 km žije 120 000 obyvateľov 

(vrátane Prievidze, Bystričan, Nitrianskych Sučian, Diviackej Novej Vsi, Opatoviec nad Nitrou, Zemianskych 

Kostolian, Veľkej Čausy, Chrenovca-Brusna, Ráztočna, Sebedražia a Cigeľa). 

 
Obrázok 8. Mapa priemyselnej zóny BME12 

 
Nadmorská výška: 311 metrov nad morom 

 
Súradnice: 

 
S-JTSK (X, Y): 1227601 m 459134 m 

ETRS89-TM34 (E, N): 322313 m 5398565 m 

WGS84 (šírka, dĺžka): 48.714778° 18.584352° 
 

5.2.3 Nehnuteľnosti 

Nehnuteľnosti, súčasné využitie a vlastníctvo 
 
V súčasnosti využívané budovy v areáli sú vybavené strojárenskou technológiou a pomocnými zariadeniami. V 

areáli sa nachádzajú aj nevyužívané budovy a ich stav je opísaný v prílohách. Všetky nehnuteľnosti patria HBP. 

 

 
12 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky https://zbgis.skgeodesy.sk/ 

https://zbgis.skgeodesy.sk/
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Ostatné vlastnosti 
 
Keďže spoločnosť BME sa špecializuje na strojárstvo a vyrába výrobky pre iných zákazníkov, akými je aj miestny 

banský priemysel, vlastní strojové zariadenia na tvarovanie, rezanie, zváranie a iné strojárske technológie, ktoré 

bude môcť v budúcnosti využívať. 

 
 

5.2.4 Infraštruktúra 

5.2.4.1. Zásobovanie energiou a vodou 

 
Elektrina 

 
Oblasť je napojená na vysokonapäťovú elektrickú sieť. 
 
Voda 

 
V oblasti je k dispozícii priemyselný vodovod. 
 
Plyn 
 
Nie je tu plynová prípojka. 

 
Vykurovanie 
 
Na areál je napojený systém centrálneho zásobovania teplom z TE Nováky. 
 

 
5.2.5 Cesty a dostupnosť 

 
Cesty: 
 
● Na cestu E572 je napojenie 2 km od pozemku. 

● Najbližšie diaľnice sú: E58 (R2), 45 km od lokality pri Žiari nad Hronom a E75 (D1), 55 km od lokality, 

pri Trenčíne. 

 
Železničná doprava: 
 

● Nákladné železničné spojenie v oblasti dostupné. 

● Žiadne napojenie na systém osobnej železničnej dopravy v oblasti. 
 
Letiská: 

 
● Charterové letisko cca 10 km od objektu (Prievidza). 

● Medzinárodné letisko vzdialené cca 150 km (Bratislava) (2 hod.).
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5.2.6 Aktuálne plánovanie 
 

Keďže areál je v súčasnosti v prevádzke a poskytuje služby aj externe na komerčnom základe a zároveň 

podporuje banskú činnosť, v súčasnosti neexistujú žiadne konkrétne plány na jeho budúce využitie a prestavbu 

a očakáva sa, že súčasná prevádzka bude v krátkodobom až strednodobom horizonte pokračovať. 

 
Územné plánovanie na úrovni obcí 
 
Lokality BME patria do územného plánu a katastrálneho územia mesta Nováky. Platné územnoplánovacie 

podklady katastrálneho územia sú uvedené nižšie: 

 
Súčasná územnoplánovacia dokumentácia bola vydaná v roku 2018 a táto oblasť je klasifikovaná výlučne ako 
priemyselná zóna.13 

 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa predpokladá, že budúce využitie územia v tejto oblasti bude odrážať 

súčasný stav a nie je potrebné ho významne aktualizovať. Keďže však územnoplánovací dokument načrtáva len 

plánovanie na povrchovej úrovni, je potrebná podrobnejšia analýza a plánovanie využitia územia pre zónu BME, 

aby sa zdokumentovali podrobnosti pre celé územie a potenciál budúceho využitia územia. 
 

Obrázok 9. Územný rozvoj BME na základe územnoplánovacej dokumentácie obce Nováky14 

 
Plány spoločnosti HBP týkajúce sa tejto lokality 
 
Spoločnosť HBP si želá zachovať súčasnú strojársku výrobu na mieste so zameraním na externých zákazníkov. 

Možno zvážiť rozšírenie činností alebo vytvorenie spoločného podniku s investorom z odvetvia. 

 
 

 Pozitívne externality 

 
V nasledujúcej časti sú opísané pozitívne vonkajšie vplyvy v bezprostrednom okolí opisovanej oblasti: 

 
Neobývaná oblasť 
 
Všetky oblasti sú obklopené poľnohospodárskou pôdou a neobývanými oblasťami, čo umožňuje pokračovať v 

priemyselnej činnosti s nízkym vplyvom na okolie, t. j. pokiaľ ide o hlukové zaťaženie. 

 
Zastávka verejnej dopravy 

Regionálna autobusová doprava zabezpečuje spojenie s väčšími mestami a pred areálom sa nachádza 

autobusová zastávka. 

 
 

 
13 Územný plán obce Nováky: https://www.novaky.sk/samosprava/44/Uzemny-plan-mesta 
14 Územnoplánovacia dokumentácia mesta Nováky, 2018 

https://www.novaky.sk/samosprava/44/Uzemny-plan-mesta
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 Negatívne externé vplyvy 

 
Vysoká spotreba energie v budovách 
 
Keďže väčšina z nich bola postavená pred desiatkami rokov, majú vysokú spotrebu energie a vyžadujú si 

rekonštrukciu, aby spĺňali moderné požiadavky na priemyselné parky a energetickú účinnosť budov. 

 
 Environmentálne riziká 

 
Vzhľadom na blízkosť lokality BME k lokalite priemyselnej zóny ťažobnej oblasti Nováky sa na lokalitu BME 

vzťahujú rovnaké environmentálne riziká ako na lokalitu Nováky. Podrobnosti sú uvedené v časti 5.1.8 

Environmentálne riziká.   

 

 Revitalizačné aktivity 

 
Keďže sa územie stále využíva, je potrebné vykonať nasledujúce revitalizačné činnosti, aby sa pozemok a 

majetok revitalizoval pre budúce využitie a rozvoj: 

 
● Rekonštrukcia budov (izolácia a opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti). 

 
 Predbežný záver 

 
V predbežnom závere sa uvádzajú najdôležitejšie zistenia inventarizácie a analýzy majetku. Tento záver na 

povrchovej úrovni bude vstupom do územného plánu, ktorý poskytne podrobnejšie odporúčania a budúce využitie 

územia. Oblasť banského poľa v Novákoch je vidiecke územie s vysokým priemyselným potenciálom. Potenciál 

pre využitie pôdy bol identifikovaný v týchto oblastiach: 

 
Priemyselné: 

 
● Rozšírenie súčasných činností v oblasti servisu strojov. 

● Strojárstvo. 

● Menší hnedý priemyselný park. 
 
Podrobnosti budú zahrnuté do územného plánu hornej Nitry, ktorý bude vypracovaný v ďalšej fáze projektu.
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5.3. Lokalita banského poľa Handlová 

 
5.3.1 Stručný opis oblasti 

 
Priemyselný a bývalý banícky areál sa nachádza v blízkosti centra mesta Handlová, druhého najväčšieho mesta 

v regióne horná Nitra. Mesto a banská lokalita vrátane 3 objektov v areáli, ktoré sú zapísané v zozname 

národných kultúrnych pamiatok, majú značnú historickú hodnotu pre región a pre celé baníctvo na Slovensku. 

Mesto a jeho kľúčová infraštruktúra sa rozvíjali v súvislosti s banskou činnosťou, a preto sa s touto priemyselnou 

zónou spája niekoľko pozitívnych externalít. 

 
Ukončenie ťažby uhlia v Handlovej sa očakáva na konci roka 2022. Ukončenie ťažby uhlia, t. j. ťažba z uhoľných 
polí bane Handlová sa plánuje podľa nasledujúceho harmonogramu: 

 
● Východná šachta bane Handlová - ukončenie banskej činnosti: 31 december 2018; 

● Východná šachta bane Handlová - uzatváracie práce: od 07/2019 do 06/2021; 

● 12. ťažobné pole bane Handlová - ukončenie banskej činnosti: 31 marec 2021; 

● 12. ťažobné pole bane Handlová - uzatváracie práce: od 01/2021 do 06/2022. 

 
Proces transformácie sa však už začal a časť územia bola prebudovaná na rybiu farmu a skleníkové 

hospodárstvo s možnosťou budúceho rozšírenia. Okrem toho sa niektoré funkčné budovy využívajú ako kľúčové 

služby pre obyvateľov Handlovej, napríklad zdravotnícke zariadenia a centrálna tepláreň. Ťažobná oblasť 

Handlová poskytuje viacero možností rozvoja vďaka svojej polohe v blízkosti mestských oblastí, dobre rozvinutej 

infraštruktúre a sociokultúrnej hodnote. 

 
Obrázok 10. Hlavný vstup do banského poľa Handlová15

 
15 Obhliadka lokality 
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Obrázok 11. Budova triedičky baní, ktorá je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka16 

 

 
5.3.2 Umiestnenie 

 
Geografická poloha a obyvateľstvo 
 
Rozloha bývalého banského poľa Handlová je približne 20 hektárov (0,2 km2). Najbližšie mestské časti v okruhu 

5 km sú Handlová, Morovno, Horný Koniec a Ráztočno, v ktorých žije spolu približne 18 000 obyvateľov. V okruhu 

15 km žije 22 000 obyvateľov (vrátane Novej Lehoty, Jalovca, Chrenovca-Brusna, Lipníka a Veľkej Čausy). 

 
V okolí sa nachádza niekoľko rekreačných zariadení vrátane lyžiarskeho strediska Remata (6 km) a niekoľkých 

turistických chodníkov (napr. Veľký Grič, Fafunberg). 

 
Nadmorská výška: 420 metrov nad morom 
 
Súradnice: 

 
S-JTSK (X, Y): 1227310 m 446753 m 

ETRS89-TM34 (E, N): 334665 m 5399474 m 
WGS84 (šírka, dĺžka): 48.726346° 18.751768° 

 
16 Google maps 
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Obrázok 12. Handlová17 

 
 

 
5.3.3 Nehnuteľnosti a majetok 

 
Nehnuteľnosti, súčasné využitie a vlastníctvo 

 
V oblasti sa nachádza približne 170 administratívnych, priemyselných a bývalých banských budov. Mnohé z 

týchto budov sa nevyužívajú, pretože ťažba uhlia sa postupne ukončuje a príprava uhlia a podporné činnosti sa 

sústredili v neďalekom banskom areáli v Novákoch. Vzhľadom na nedostatok aktivít a investícií v tejto oblasti je 

väčšina budov v zlom stave. Veľký areál sa využíva len ako sklad železného a dreveného šrotu, ktorý sa 

pripravuje na odvoz. Budovy si preto budú vyžadovať veľké investície pri rekonštrukcii. 

 
V oblasti sa nachádza uhoľné pole, skleníky s paradajkami, krytá rybia farma a tepláreň (Handlovská 

teplárenská). Oblasť je prepojená železnicou s priľahlými banskými poliami v Novákoch a Cigeli. 

 
V ťažobnej zóne sa nachádza niekoľko technických objektov, ako sú komíny, vodné nádrže, elektrická 

trafostanica, žeriavy a železničné trate. 

 
Kľúčové stavby, ktoré sú uvedené v prílohe 1 - Zoznam stavieb (banské pole Handlová), sú zapísané na listoch 

vlastníctva číslo LV32, LV 6370 a LV 1 katastrálneho územia Handlová. 

 
Na obrázku 12 nižšie je zobrazená centrálna oblasť banskej lokality Handlová. Budovy (1, 32) sa používajú ako 

administratívne kancelárie, zatiaľ čo budovy 8 a 12 sa používajú ako centrálna tepláreň. Napokon, červená 

plocha vpravo znázorňuje starý banský triedič, ktorý je zapísaný ako národná historická pamiatka. HBP plánuje 

prestavbu červenej plochy na iné ako priemyselné alebo výrobné účely. (Zdroj: HBP)

 
17 www.zbgis.sk 



Rehabilitácia pozemkov a majetku v hornonitrianskom uhoľnom regióne 
Správa o inventarizácii a klasifikácii pozemkov a majetku  

 

39  

 Obrázok 13. Prehľad banského poľa Handlová 

 

 
 

5.3.4 Infraštruktúra 

 
Celková infraštruktúra oblasti je dobre rozvinutá. Je napojená na všetky kľúčové inžinierske siete a dopravnú 

infraštruktúru. 

 
 

5.3.5 Zásobovanie energiou a vodou 

 
Elektrina 

 
Oblasť je zásobovaná elektrickou energiou z vysokonapäťového vedenia s napätím 22 kV a 110 kV. Vedľa areálu 

sa nachádza elektrická rozvodňa. 

 
Voda 

 
Vodovodná stanica v oblasti a tiež v bezprostrednej blízkosti lokality. 

 
Plyn 
 
Objekt je napojený na vysokotlakovú plynovú sieť. 
 
Ohrev vody 

 
V bývalom banskom areáli sa nachádza centrálny zdroj vykurovacej vody pre mesto Handlová, ktorý je vo 

vlastníctve Handlovskej teplárenskej. 

 
V prípade rekonštrukcie sa uvažuje o biomase (drevná štiepka) a geotermálnej energii ako o budúcom zdroji 
energie na vykurovanie. Nachádza sa v relatívne malej časti lokality.
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5.3.6 Cesty a dostupnosť 
 

Cesty 
 

● Blízke spojenie s centrom mesta Handlová. 

● Napojenie na cestu E572 je vzdialené necelý 1 kilometer. 

● Najbližšie diaľnice sú: E58 (R2), 20 km od lokality pri Žiari nad Hronom a E75 (D1), 75 km od lokality, 

pri Trenčíne. 

● Plánovaný rozvoj rýchlostnej cesty R2 v budúcnosti. 

 
Železnica 

 
● Nákladné železničné spojenie v bývalej banskej oblasti. 

● Autobusová zastávka priamo pri areáli. 

 
Letiská 
 

● Charterové letisko je vzdialené približne 22 km od areálu (Prievidza). 
● Medzinárodné letisko je vzdialené cca 190 km (Bratislava) (2 hod.). 

 
 
 

5.3.7 Aktuálne plánovanie 

 
Mesto Handlová má vypracovanú stratégiu rozvoja mesta na obdobie 2016 - 2020 (predĺžená do roku 2021) a v 

súčasnosti pracuje na aktualizovanej stratégii a pláne do roku 2027. Plány obsahujú niekoľko strategických 

pilierov s viacerými iniciatívami a akčnými plánmi pre mesto a okolitý región. Stratégia bola vypracovaná s 

ohľadom na operačné programy štrukturálnych fondov EÚ a plán rozvoja je zameraný na všetky kľúčové sektory 

vrátane vzdelávania, zdravotníctva, priemyslu, životného prostredia, energetiky a sociálno-kultúrnych otázok. 

 
Územné plánovanie na úrovni obcí 

 
Stratégia rozvoja obce je obsiahnutá v územnoplánovacích dokumentoch. Tieto dokumenty predpokladajú rozvoj 

priemyselných a administratívnych lokalít v celom meste. Rozvoj sa však plánuje v súčasných lokalitách na 

zelenej lúke. Preto existuje možnosť premiestniť tieto rozvojové plochy do bývalého banského areálu a chrániť 

existujúce prostredie mesta. Okrem toho samospráva plánuje investovať do rozvoja priemyselného parku a 

vytvoriť stimulačný balíček s cieľom prilákať do regiónu nových investorov. Aktívna spolupráca medzi kľúčovými 

zainteresovanými stranami by preto mohla vytvoriť ďalší synergický potenciál pre efektívnu transformáciu bývalej 

banskej oblasti. 

 
Najvýznamnejšie plány na rozšírenie s možnými príležitosťami pre ťažobnú oblasť sú: 
 

● Stimulačné podmienky pre vznik nového (veľkého) investora v regióne 

● Stimulačné podmienky pre rozvoj MSP 

● Miesto prvého kontaktu - jednotné kontaktné miesto pre verejné služby 

● Rozšírenie sociálnych služieb 

● Rozšírenie kapacít v materských školách 

● Budovanie detských ihrísk 

● Skate park 

● Alternatívne zdroje energie 

● Nakladanie s odpadom 

● Rekreačné zóny 

● Parkovacie miesta 

● Kino pod holým nebom a amfiteáter 

● Nízkonákladové byty
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Obrázok 14. Územnoplánovacia dokumentácia mesta Handlová, ťažobný priestor je sivá plocha v strede mapy18  

 

 
Plány spoločnosti HBP týkajúce sa tejto lokality 

 
Spoločnosť HBP plánuje prebudovať túto oblasť na plnohodnotnú priemyselnú zónu prostredníctvom investícií do 

hnedých polí. Spoločnosť HBP neplánuje ďalšie rozširovanie rybej farmy ani skleníkového hospodárstva v 

Handlovej. 

 
Úplné ukončenie ťažby sa očakáva na konci 2022. 

 

 
5.3.8 Pozitívne externality 

 
Najvýznamnejšou pozitívnou externalitou je blízkosť centra druhého najväčšieho mesta regiónu horná Nitra, 

ktoré poskytne množstvo rozvojových príležitostí. Všetky služby, sociálne zariadenia, inžinierske siete, dopravná 

infraštruktúra, parky a kultúrne pamiatky sú v pešej dostupnosti od mestských častí. 

 
V oblasti bane sa nachádza niekoľko historických a kultúrnych pamiatok. Štyri pamiatky boli zapísané do 
zoznamu národných kultúrnych pamiatok: 
 

● Liptácke baráky 

● Banský triedič 

● Tehelňa 

● Banícka kolónia / Nenachádza sa v oblasti, ale súvisí s banskou činnosťou v Handlovej 

 
Na ochranu a obnovu týchto národných pamiatok bude potrebné vynaložiť ďalšie investície, sú však veľkou 

príležitosťou pre rozvoj cestovného ruchu a kultúrnych funkcií mesta. Okrem toho sa v blízkosti mesta nachádza 

množstvo banských pamiatok a objektov, ako napríklad Slovenské banské múzeum a Pamätník zosnulých 

baníkov Handlovej.

 
18 www.handlova.sk 
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Obrázok 15. Budova banskej triedičky, ktorá je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka19 

 
 

5.3.9 Negatívne externé vplyvy 

 
Keďže celá lokalita je bývalou banskou oblasťou, existujú v nej riziká a potenciálne nebezpečenstvá, ktoré môžu 

ovplyvniť rekonštrukciu oblasti. Patrí k nim banský odpad, ropa, iný odpad (napr. azbest zo striech) z 

nevyužívaných budov na sanáciu a ďalšie zdravotné a environmentálne riziká. 

 
 

5.3.10 Environmentálne riziká 

 
Najbližšie chránené územie je NATURA 2000 a prírodná rezervácia Biely kameň, ktorá je andezitovým zvyškom 

lávového prúdu na centrálnom hrebeni v severovýchodnej časti pohoria Vtáčnik v nadmorskej výške 1 000 - 1 

100 m. n. m., vzdialená asi 5 km juhozápadne od mesta. Územie predstavuje významný geomorfologický útvar 

s vysokými skalnými stenami a je príkladom stĺpovitého erózneho rozpadu lávových prúdov. 
 

Pod skalnými stenami prírodnej rezervácie sa nachádza bukový prales a skaly s typickou štruktúrou pôvodného 

lesa a mŕtveho dreva. Lokalita sa nachádza v ťažobnej oblasti Handlovej a boli tu zaznamenané svahové pohyby. 

Biotopy môžu byť ovplyvnené rozsahom a spôsobom lesného hospodárenia. Niektoré typy biotopov sú 

predmetom ochrany prírody. V bezprostrednej blízkosti lokality bane Handlová sa nenachádza žiadna rezervácia 

UNESCO, Ramsarská ani biosférická rezervácia. 

 
V lokalite bane Handlová nie je podľa Národného informačného systému environmentálnych záťaží potvrdená 

žiadna environmentálna záťaž, avšak pri obhliadke lokality bolo zistené určité znečistenie. Hlavné elektrické 

transformátory sú na báze oleja; nie je však známe, či obsahujú polychlórované bifenyly. Niektoré materiály 

používané pri banskej činnosti (železné a drevené konštrukcie, prevodovky a iné materiály) sa v areáli skladujú 

na nevhodným spôsobom. Na mieste je viditeľný motorový olej, ktorý pravdepodobne uniká z lokomotív 

používaných v areáli a je viditeľný všade v železničnom areáli. 

 
Počas obhliadky na mieste sme sa nestretli so skladovaním nebezpečných látok alebo olejov. Ak sa takéto látky 

 
19 Obhliadka na mieste 
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nachádzajú v areáli, sú pravdepodobne uskladnené v interiéri, ale takéto sklady nebolo možné navštíviť. Niektoré 

budovy sú stále pokryté azbestovo-cementovými doskami - budovy č. 18 - 27. V areáli sa nachádza kogeneračná 

jednotka na metán; toto zariadenie však bolo zatvorené približne pred 5 rokmi. Slúžilo na spaľovanie metánu 

získaného z bane. 
 

Na mieste sú stále nainštalované kotly na uhlie, ktoré už nie sú v prevádzke. Na ohrev ventilačného vzduchu 

vetra sa používajú 3 dieselové generátory, ktoré sú v prevádzke len v zime, aby sa v šachte nevytváral zinok a 

nespôsoboval tak komplikácie v bani. Motorový olej v areáli, materiály obsahujúce azbest a podzemné a 

nadzemné skladovacie nádrže (naftové generátory) predstavujú potenciálnu environmentálnu záťaž, ktorú je 

potrebné podrobnejšie preskúmať. 

 
Na sanovanom odkalisku/skládke popola Veľký Grič, ktoré sa nachádza 1,2 km východne od lokality, sa 

vykonávalo monitorovanie znečistenia podzemných vôd a zistilo sa, že skládka popola ovplyvňuje životné 

prostredie, pokiaľ ide o obsah sulfidov, ktorý prekročil limitné hodnoty. Za posledných 5 rokov nebola odobratá a 

analyzovaná žiadna vzorka, hoci by sa mala monitorovať každý rok. Skládka popola bola zriadená v roku 1980 

a uzavretá v roku 1998. Skládka by nemala mať významný vplyv na životné prostredie. Nachádza sa približne 

60 metrov od najbližších obytných oblastí a približne 250 metrov od najbližšej vodnej nádrže. Má objem 258 825 

m3 s priemernou šírkou 15 m. 

 
Pred začatím akýchkoľvek ďalších sanačných/stavebných prác sa odporúča vykonať environmentálne 

hodnotenie lokality v súlade so smernicou EÚ 2011/92/EÚ pre celú lokalitu alebo environmentálne hodnotenie 

lokality v súlade s medzinárodnými normami (napr. ASTM E1527-13 atď.) pre menšie časti lokality. Tieto 

hodnotenia by mali zahŕňať hydrogeologický, azbestový a pôdny prieskum. Tento postup sa síce nevyžaduje 

podľa slovenských právnych predpisov alebo právnych predpisov EÚ, ale predstavuje odporúčaný najlepší 

postup, pokiaľ ide o riadenie ochrany životného prostredia. 

 
 

5.3.11 Revitalizačné aktivity 

 
Keďže v súčasnosti prebieha na väčšine územia banskej lokality Handlová postupné uzatváranie a ukončovanie 

činnosti, mali by sa vykonať tieto hlavné sanačné činnosti s cieľom revitalizovať územie pre budúci rozvoj: 

 
● Demolácia a odstránenie nepoužívaných budov, odpadu a šrotu. 
● Odstránenie nepoužívaných železničných tratí. 
● Odstránenie znečistenej pôdy, revitalizácia a terénne úpravy. 
● Modernizácia infraštruktúry, t. j. elektrických, vodovodných, plynových a kanalizačných sietí. 
● Oprava ciest a chodníkov v oblasti. 

 
 

5.3.12 Predbežný záver 

 
Handlovská banská oblasť poskytuje jedinečné príležitosti na budúcu transformáciu a rekonštrukciu. Blízkosť 

centra mesta a historická hodnota banskej zóny sú pozitívnymi externalitami, ktoré by mohli viesť k iniciatívam s 

vysokou sociálno-ekonomickou hodnotou pre okolité obyvateľstvo. Okrem toho je oblasť napojená na všetky 

kľúčové inžinierske siete a dopravnú infraštruktúru, čo umožní vlastníkom realizovať viaceré možnosti rozvoja. 

 
Na zabezpečenie účinnej transformácie tejto oblasti však bude nevyhnutná aktívna spolupráca a komunikácia s 

kľúčovými zainteresovanými stranami. Existujúca stratégia rozvoja obce počíta s rozšírením administratívnej a 

priemyselnej zóny v Handlovej na zelenej lúke a poľnohospodárskej pôde, a nie s obnovou bývalého areálu bane 

Handlová. Koordinácia transformačných a rozvojových iniciatív by vytvorila ďalší synergický efekt.
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Handlovskú ťažobnú oblasť možno rozdeliť na 5 hlavných zoskupení pre budúci rozvoj (Obrázok 16): 

 
1. Potenciálna administratívna/obytná zóna - blízkosť centra mesta, mestského parku, škôl a služieb. 

2. Sociokultúrna zóna - historické pamiatky. 

3. Administratívna zóna - existujúce administratívne budovy. 

4. Priemyselná zóna - dielne a sklady. 

5. Existujúce rybie farmy a skleníkové hospodárstvo. 
 

Obrázok 16. Klastre banského poľa Handlová20

 
20 www.zbgis.sk 
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5.4. Východná šachta banskej oblasti Handlová 

5.4.1. Stručný opis oblasti 

 
Východná šachta je samostatným objektom banskej oblasti Handlová, ktorý sa nachádza pri obci Nová Lehota, 

približne 5 km od centra mesta Handlová. Areál pozostáva z viacerých priemyselných budov, avšak v súčasnosti 

spoločnosť HBP udržiava len 4 budovy, ostatné boli asanované a pozemky rekultivované. Zvyšok areálu je vo 

vlastníctve spoločnosti Hutira Slovakia. Ukončenie ťažby uhlia, resp. ťažby z uhoľných polí bane Handlová, je 

plánované / bolo uskutočnené nasledovne: 

 
● Východná šachta bane Handlová - ukončenie banskej činnosti: 31 december 2018; 

● Východná šachta bane Handlová - uzatváracie práce: od 07/2019 do 06/2021. 
 
 

5.4.2. Umiestnenie 

 
Východná šachta sa nachádza pri obci Horný Koniec, približne 5 km od centra Handlovej. Rozloha územia je 

približne 3 ha (0,03 km2). Najbližšie mestské časti v okruhu 5 km sú Handlová, Horný Koniec a Nová Lehota, 

ktoré majú spolu približne 50 017 obyvateľov. 

 
Nadmorská výška: Súradnice: 670 m. n. m: 

S-JTSK (X, Y): 1231344 m 449244 m 

ETRS89-TM34 (E, N): 332378 m 5395320 m 
WGS84 (šírka, dĺžka): 48.688396° 18.722384° 
 

 
5.4.3. Nehnuteľnosti a majetok 

 
V oblasti sa nachádza 7 hlavných priemyselných a bývalých banských budov, ktoré udržiavajú HBP. Niektoré 

budovy v areáli sú vo vlastníctve spoločnosti Hutira Slovakia, ktorá dodáva zariadenia na reguláciu tlaku, filtráciu 

a meranie spotreby zemného plynu. Mnohé z budov sa nevyužívajú, pretože výroba uhlia bola ukončená a 

príprava uhlia a podporné činnosti boli centralizované v neďalekom areáli bane Nováky. V dôsledku absencie 

činnosti a investícií v tejto oblasti je väčšina budov v zlom stave. Budovy si preto budú vyžadovať veľké investície 

do rekonštrukcie. 

 
Na obrázku Obrázok 17 je znázornená východná šachta banskej oblasti Handlová. Budova č. 1 už bola zbúraná. 

Budovy číslo 3 a 6 boli hlavnými banskými budovami. Zvyšné budovy zahŕňajú podporné technické zariadenia, 

ako sú elektrické transformačné stanice, kompresory a chladiče. Budovy pod červenou čiarou sú vo vlastníctve 

spoločnosti Hutira Slovakia.
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Obrázok 17. Východná šachta banskej oblasti Handlová21 

 

 
5.4.4. Infraštruktúra 

 
Celková infraštruktúra oblasti je obmedzená, pretože je len obmedzené napojenie na kľúčové inžinierske siete a 

dopravná infraštruktúra je nedostatočne rozvinutá.  

 
5.4.4.1. Zásobovanie energiou a vodou 
 
Elektrina 

 
Lokalita je napojená na 22 kV a 110 kV vysokonapäťové elektrické vedenie. V areáli sa nachádza elektrická 

transformačná stanica. 

 
Voda 
 
Napojenie na oblasť prostredníctvom vodovodnej stanice v oblasti. 

 
Plyn 

 
Objekt nie je pripojený na vysokotlakovú plynovú sieť. 
 
Vykurovanie 

 
Na vykurovanie v šachtovej budove slúžia mobilné naftové motory. Pôvodná uhoľná kotolňa sa nevyužíva, 

pretože banská činnosť je v tejto oblasti obmedzená.

 
21 HBP 
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5.4.4.2. Cesty a dostupnosť 

 
Cesty 

 
● Napojenie na cestu E572 je vzdialené necelý 1 kilometer. 

● Najbližšie diaľnice sú: E58 (R2), 20 km od lokality pri Žiari nad Hronom a E75 (D1), 75 km od lokality, 
pri Trenčíne. 

● Plánovaný rozvoj rýchlostnej cesty R2. 

 
Železnica 
 

● Žiadne železničné spojenie. 
 
Letiská 

 
● Charterové letisko je vzdialené približne 22 km od areálu (Prievidza). 
● Medzinárodné letisko je vzdialené cca 190 km (Bratislava) (2 hod.). 

 
 

5.4.5. Aktuálne plánovanie 

 
Podľa územného plánu mesta by si táto lokalita mala zachovať svoje priemyselné využitie. To by malo byť v 

súlade aj s plánmi spoločnosti Hutira Slovakia, ktorej areál sa v lokalite nachádza. 

 
 

5.4.6. Pozitívne externality 

 
Oblasť sa nachádza v kopcovitej oblasti a je obklopená lesmi, čo by mohlo byť prospešné pre prípadné iniciatívy 

v oblasti voľného času a rekreácie. 

 
5.4.7. Negatívne externé vplyvy 

 
V roku 2009 v bani došlo k smrteľnej nehode. Výbuch spôsobil 20 úmrtí a riziká spojené s týmto zariadením môžu 

pretrvávať. 

 
5.4.8. Environmentálne riziká 

 
Pozri kapitolu 5.3.10 Environmentálne riziká ťažobného poľa Handlová. 

 
5.4.9. Revitalizačné aktivity 

 
Keďže väčšina banského areálu v Handlovej sa postupne uzatvára, je potrebné vykonať tieto hlavné sanačné 

činnosti s cieľom revitalizovať územie pre budúci rozvoj: 

 
1. Demolácia a odstránenie nepoužívaných budov, odpadu a šrotu. 

2. Odstránenie znečistenej pôdy, revitalizácia a terénne úpravy. 

3. Modernizácia infraštruktúry, t. j. elektrických, vodovodných, plynových a kanalizačných sietí. 

4. Oprava ciest a chodníkov v oblasti. 

 
5.4.10.  Predbežný záver 

 
Vzhľadom na povahu a umiestnenie objektu existujú len obmedzené možnosti jeho budúcej prestavby. Oblasť 

by sa mohla prebudovať na priemyselný objekt typu brownfield; vzhľadom na obmedzenú atraktívnosť lokality 

však môže byť ťažké prilákať nových investorov. Potenciálne iniciatívy na rekonštrukciu by sa mohli zamerať na 

voľnočasové a rekreačné aktivity, ktoré by využili environmentálny potenciál lokality.
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5.5. Miesto ťažobného poľa Cigeľ 

5.5.1. Stručný opis oblasti 

 
Bývalé banské pole Cigeľ sa nachádza v katastrálnom území obce Sebedražie, 10 km južne od centra Prievidze. 

V blízkosti sa nachádza obec Cigeľ, pre ktorú budeme používať názov „obec Cigeľ“, aby sme ju odlíšili od 

„banského poľa Cigeľ“. Baňa bola navrhnutá tak, aby v nej pracovalo 3 000 baníkov v trojzmennej prevádzke. 

Ťažobná činnosť v tomto poli bola ukončená v roku 2017 a v súčasnosti v ňom zostalo len približne 20 

zamestnancov údržby. 

 
Oblasť bývalého banského poľa Cigeľ je obklopená lesom a poľnohospodárskou pôdou. V blízkosti sa nachádza 

niekoľko rekreačných zariadení, napríklad rekreačné zariadenie Púšť, golfový klub a rybníky. V nasledujúcich 

kapitolách je podrobnejšie opísané súčasné využitie územia, plány a potenciály. 

 
Obrázok 18. Pohľad na ťažobné pole Cigeľ22

 
22 HBP, www.banskyskanzen.sk  

http://www.banskyskanzen.sk/
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Obrázok 19. Vchod do bane Cigeľ23 

 
 

 
5.5.2. Umiestnenie 

 
Geografická poloha a obyvateľstvo 

 

Bývalé banské pole Cigeľ má rozlohu približne 40 hektárov (0,40 km2) vrátane rybníkov. Najbližšie mestské 

oblasti v okruhu 5 km sú Sebedražie, Prievidza, Nováky a obec Cigeľ, v ktorých žije spolu približne 55 000 

obyvateľov. V okruhu 15 km žije 120 000 obyvateľov (vrátane Bystričan, Nitrianskych Sučian, Diviackej Novej 

Vsi, Opatoviec nad Nitrou, Lehoty pod Vtáčnikom, Veľkej Čausy, Chrenovca-Brusna, Ráztočna, Zemianskych 

Kostolian). 

 
V okolí sa nachádza rekreačné zariadenie Púšť (4 km), ktoré vybudovala spoločnosť HBP, golfový klub Bojnice 

(3 km) a rybníky (3 km).

 
23 Obhliadka na mieste 
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Obrázok 20. Mapa bývalého banského poľa Cigeľ24 

 
 

 
Nadmorská výška: 353 metrov nad morom 

 
Súradnice: 

 
S-JTSK (X, Y): 1225894 m 455223 m 

ETRS89-TM34 (E, N): 326135 m 5400465 m 
WGS84 (šírka, dĺžka): 48.732934° 18.635452° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky https://zbgis.skgeodesy.sk/ (Pozn.: približná plocha) 

https://zbgis.skgeodesy.sk/
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Obrázok 21. Letecký pohľad na lokalitu ťažobného poľa Cigeľ 

 
 
 

5.5.3. Nehnuteľnosti a majetok 

 
Nehnuteľnosti, súčasné využitie a vlastníctvo 
 
Pozemky ťažobnej lokality sa nachádzajú na terasovitých poliach a sú prepojené betónovými cestami a 
železničnými traťami. 

 
V oblasti sa nachádzajú 56 bývalých banských budov a väčšina z nich sa nevyužíva. V súčasnosti je v lokalite 

zamestnaný malý tím údržby, ktorý udržiava obývané budovy a jedáleň. 

 
Budovy sa udržiavajú v obmedzenom rozsahu a slúžia ako sklady železného šrotu a dreva, väčšina budov je 

však prázdna. 

 
Nižšie uvedený prehľad budov vychádza z dokumentov HBP, oficiálneho slovenského katastrálneho portálu a 

informácií získaných počas obhliadky na mieste, ktorú vykonala spoločnosť PwC.
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5.5.3.1 Prehľad súčasného využívania budov a pozemkov 

Obrázok 22. Komín na banskom diele Cigeľ 

 
 

Obrázok 23. Letecký pohľad na oblasť s očíslovanými hlavnými budovami. Plochám vyznačeným červeným ohraničením už 
vlastník určil budúce využitie 
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V severozápadnej časti banského poľa Cigeľ sa nachádza vstup (3), administratívne a laboratórne budovy (1, 4) 

s jedálňou (2) a starým bufetom (6). Areál je prístupný zo severnej časti, kde sa nachádza 8 garáží pre nákladné 

vozidlá (13). 

 
Bývalý kotol a vykurovacie zariadenia sa nachádzajú v budove (7) vrátane komína s výškou 50 m. 

 
Osobná doprava do bane sa uskutočňuje cez železničné nástupište (5), ktoré v súčasnosti využíva skanzen; tie 

sú však v pôvodnom stave a neboli rekonštruované. 

 
Zariadenia na prepravu uhlia na nakladanie nákladných železničných vagónov (16) sa nachádzajú v severnej 

časti a (8 a 9) aj v centrálnej časti lokality. V budove (21) sa nachádzalo vozňové a lokomotívne depo. 

 
Je tu veľa nevyužívaných dielní a skladov (18,19, 22, 23, 24, 24B, 25, 27, 30). Niekoľko budov sa využívalo na 

výrobu drevených súčiastok (28, 31). 

 
V západnej časti lokality sa nachádza nevyužívaná ubytovacia budova (29) v blízkosti Sebedražia, ale len 

niekoľko metrov od železničnej trate, ktorá sa v súčasnosti využíva na prepravu nákladných vagónov. 

 
Budovy sú prepojené cestami a je tu pomerne dobrá infraštruktúra. Celkový stav nevyužívaných budov však 

často nepostačuje na ďalšie využitie a vyžaduje si rozsiahlu rekonštrukciu. 

 
Obrázok 24. Sklad uhlia 
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Obrázok 25. Kúpeľňa pre baníkov v Cigeli 

 
Obrázok 26. Veľké šatne pre baníkov
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Používané budovy: Budovy v juhozápadnej časti využíva spoločnosť EKOSYSTÉMY, s.r.o. Prievidza (vo 

vlastníctve HBP) od roku 200325 . Spoločnosť vykonáva renováciu nákladných vozňov, opravy náhradných dielov 

a špeciálne práce26 na pred-úprave a úprave povrchov. Má 36 zamestnancov (podľa výročnej správy za rok 

2018). Spoločnosť plánuje budovy využívať aj v budúcnosti, takže areál možno považovať za priemyselnú zónu. 

Spoločnosť HBP prevádzkuje závod na opravu železničných vozňov so súčasnou kapacitou 300 vozňov ročne. 

Závod na opravu vagónov sa nachádza v areáli bane Cigeľ, kde sa ťažba skončila v roku 2018. 

 
Ostatné vlastnosti 
 
V oblasti sa stále nachádzajú stroje a zariadenia na výrobu uhlia, ako sú dopravníky, žeriavy, vozne na uhlie a 

potrubia, ktoré sa už nepoužívajú a pravdepodobne ich bude potrebné z oblasti odstrániť. 
 

 
5.5.4. Infraštruktúra 

5.5.4.1. Zásobovanie energiou a vodou 

 
Elektrina 

 
Lokality sú zásobované elektrickou energiou z 22 kV a 110 kV vysokonapäťového vedenia. Elektrická energia je 

dodávaná aj do neďalekej obce Sebedražie. 

 
Voda 

 
Zásoby vody v tejto oblasti pochádzajú z podzemných a banských zdrojov. Zdrojom vody je potok Ciglianka a 

potrubím sa dopravuje do filtračnej stanice v banskom poli Cigeľ, kde sa voda čistí na priemyselné účely. Ročná 

produkcia vody je 6 l/s. 

 
Niektoré nehnuteľnosti v obci Sebedražie (východná časť) sú napojené na vodovod z potrubia banského poľa 

Cigeľ. Ide o 165 bytov a 6 rodinných domov, 2 materské školy, novú zástavbu 18 rodinných domov, 5 firiem a 40 

chát. Vodovod z banského poľa a verejný vodovod sú oddelené, pretože sa používajú rôzne prevádzkové tlaky 

(Územný plán obce Sebedražie 2019). 

 
Banská voda z banského poľa Cigeľ je odvádzaná odtokom do potoka Hlinky (Moštenica). Priemerný výdaj vody 

je 108 až 122 l/s teplotou 11.2 - 14.4 stupňov Celzia. 

 
Plánovaná spotreba vody sa odhaduje na 10 - 30 l/s. Súčasný zdroj vody nepostačuje na pokrytie plánov, preto 

by sa malo uvažovať o banskej vode ako o dodatočnom zdroji. Takáto banská voda si bude vyžadovať 

vybudovanie úpravne vody v lokalite. 

 
Plyn 

 
Objekt je napojený na vysokotlakovú plynovú sieť. 

 
Vykurovanie 

 
Hlavné zariadenia ústredného vykurovania už boli odstavené a v obmedzenom počte budov, ktoré zostávajú v 

prevádzke, sa používa malé elektrické vykurovanie. Ako o budúcom palive na vykurovanie sa uvažuje o biomase 

(drevná štiepka), ktorú by dopĺňali solárne termické kolektory. 

 

 

 

 

 
25 Projekty spravodlivého prechodu II: Projekty zamerané na hospodársku diverzifikáciu, rekvalifikáciu, obnovu životného prostredia, 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/5.1._master_just_transition_ii.pdf 
26 Webové stránky spoločnosti Ekosystemy: https://ekosystemy.sk/en/about-us/ 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/5.1._master_just_transition_ii.pdf
https://ekosystemy.sk/en/about-us/
https://ekosystemy.sk/en/about-us/
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5.5.4.2. Cesty a dostupnosť 

 
Cesty: 
 

● Napojenie na cestu E572 je vzdialené 2.6 km cez obec Sebedražie po ceste 1773. 
● Priame cestné spojenie do Prievidze (6 km). 
● Najbližšie diaľnice sú: E58 (R2), 40 km od lokality pri Žiari nad Hronom a E75 (D1), 60 km od lokality, pri 

Trenčíne. 
● Plánovaný rozvoj rýchlostnej cesty R2. 

 
Železničná doprava: 

 
● Nákladné železničné spojenie Prievidza - baňa Cigeľ sa v súčasnosti využíva na prepravu nákladných 

vozňov do existujúceho opravárenského závodu. 

 
Letiská: 
 

● Charterové letisko je vzdialené približne 22 km od areálu (Prievidza). 
● Medzinárodné letisko je vzdialené cca 190 km (Bratislava) (2 hod.). 

 
 

5.5.5. Aktuálne plánovanie 

 
Ťažobné pole Cigeľ plánuje HBP asanovať, čo je už zohľadnené v platnej územnoplánovacej dokumentácii 

(Územný plán obce Sebedražie). 

 
Územné plánovanie na úrovni obcí 
 
Oblasť ťažobného poľa Cigeľ je súčasťou územného plánu a katastrálneho územia obce Sebedražie. Pre obec 

existuje platný územnoplánovací dokument (2019).27 

 
V súčasnom územnoplánovacom dokumente vydanom v roku 2019 sa banské pole Cigeľ klasifikuje ako 

priemyselná oblasť, ktorá sa môže rozvíjať aj ako rekreačná oblasť. 

 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa domnievame, že plánovanie možno považovať za zosúladené s budúcim 

rozvojom oblasti. Keďže územnoplánovací dokument načrtáva len plánovanie na povrchovej úrovni, je potrebná 

podrobnejšia analýza využitia územia a plánovanie zóny bane Cigeľ, aby bolo možné podrobne opísať celých 42 

hektárov územia a potenciál budúceho využitia územia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
27 Webová stránka obce Sebedražie: https://www.sebedrazie.sk/samosprava/44/Uzemny-plan-obce 

https://www.sebedrazie.sk/samosprava/44/Uzemny-plan-obce
https://www.sebedrazie.sk/samosprava/44/Uzemny-plan-obce
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Obrázok 27. Mapa lokality Cigeľ a okolia (ťažobná lokalita Cigeľ je žltá oblasť v strede hore)28 

 
Poznámka: Územnoplánovací podklad (Územný plán) je záväzný (nadradený) územnoplánovací podklad podľa 

§ 8 zákona 237/2000 Z. z. a zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní29. 

 
Plány spoločnosti HBP s touto lokalitou 

 
Tepelná elektráreň - Cigeľ a dodávka vykurovacej vody pre Prievidzu 

 
V súčasnosti plánovaná zmena využitia juhozápadnej časti ťažobného poľa Cigeľ počíta s vybudovaním 

zariadení na zásobovanie mesta Prievidza teplou vodou z teplárne, ktorú vybuduje spoločnosť HBP. Spoločnosť 

HBP je už v spoločnom podniku s mestom Prievidza a spoločnosťou PTH, a.s. (tepelná prevádzka Prievidza), 

ktorá je dodávateľom tepla v meste. 

 
Na tento účel začala spoločnosť HBP vyvíjať tepelnú elektráreň, ktorá spaľuje drevnú štiepku na ohrev vody. 

Očakáva sa, že toto zariadenie bude rozšírené o solárne tepelné kolektory umiestnené na pripravenej ploche v 

rámci ťažobného areálu Cigeľ, ktorý sa predtým používal na skladovanie uhlia. 

 
Existujúci kotol v ťažobnom poli Cigeľ sa rozšíri aj o kogeneračnú jednotku, ktorá bude schopná využívať 

geotermálny energetický potenciál banskej vody. Ďalšie využívanie podzemných vôd alebo vrtov je predmetom 

samostatného posúdenia, pretože to môže mať vplyv na zdroje geotermálnej vody v regióne hornej Nitry. 

 
Oprava a servis nákladných vozňov 

 
Časť územia lokality Cigeľ je už vyčlenená na rozšírenie spoločnosti Ekosystémy (dcérska spoločnosť HBP), 

ktorá v súčasnosti pôsobí v tejto oblasti. Investičné náklady na rozšírenie sa odhadujú na 14 miliónov EUR. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
28 Územný plán obce Sebedražie, 2019 
29 Zákon z 20 júna. 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Obrázok 28. Plochy ťažobnej lokality Cigeľ, ktoré už HBP vyčlenili na priemyselnú a energetickú výrobu (približne 10 ha)30 

 
 

 
 

Obrázok 29. Pokrytie tepelnej elektrárne na drevnú štiepku31

 
30 HBP 
31 HBP 
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Štúdia HBP o hnedých a zelených parkoch 

 
Spoločnosť HBP, vlastník areálu bývalého banského poľa Cigeľ, analyzovala potenciál územia a v roku 2018 

vypracovala štúdiu prestavby územia na rekreačné využitie – Urbanisticko-architektonická a technická štúdia 

revitalizácie areálu HBP, a.s. bane Cigeľ v súčinnosti s rekreačným zariadením Púšť. Autormi štúdie boli 

architekti, stavební a krajinní inžinieri, ktorí navrhli budúce využitie územia. 

 
Štúdia poskytuje komplexný opis navrhovaného využitia územia po revitalizácii, vrátane územia rekreačného 

zariadenia Púšť a sadu v Laskári (ktoré nie sú súčasťou ťažobného areálu Cigeľ). 

 
Obrázok 30. Štúdia prestavby areálu bane Cigeľ32 

 

 
Plánovanie v lokalite Cigeľ v rámci štúdie bolo organizované v dvoch skupinách: 

 
● „Hnedý park“ - priemyselná zóna pre závod na renováciu nákladných železničných vagónov, závod na 

degradáciu bioplastov, ktorý vyrába bioplasty z odpadového rastlinného oleja, závod na výrobu 

zemiakových lupienkov a hydroponické skleníky. 

● „Zelený park“ - kultúrno-spoločenská zóna s banským skanzenom, Hornonitrianskym múzeom 

Prievidza, bioparkom a rekreačnými aktivitami, výskumno-vývojovým centrom v spolupráci so 

Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a športovým centrom. 

 
Štúdia obsahovala odhady nákladov na jednotlivé projekty v každom z týchto dvoch zoskupení: 
 

 

 

 
32 HBP 
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Hnedý park: 

 
● Rekonštrukcia komunikácií a budov: 2 500 000 EUR 
● Stredisko na opravu nákladných vagónov: 12 000 000 EUR 

● Výroba biologicky odbúrateľných plastov z odpadu rastlinného oleja: 56 000 000 EUR 

● Výroba zemiakových lupienkov: 6 275 000 EUR 

● Hydroponické skleníky: 3 800 000 EUR  

 

Zelený park: 
 

● Obnova vstupných priestorov: 1 200 000 EUR 

● Banícky skanzen: 4 500 000 EUR 

● Hornonitrianske múzeum: 3 780 000 EUR 

● Biopark a spoločenské aktivity (detské ihriská, zóna s občerstvením): 3 900 000 EUR 

● Výskumné a vývojové centrum: 2 500 000 EUR 

● Športové a relaxačné centrum: 1 500 000 EUR 

● Cesty: 14 700 000 EUR 

● Termálne centrum banského poľa Cigeľ: 650 000 EUR 
 
Celkové odhadované náklady na rekonštrukciu ťažobného poľa Cigeľ boli približne 113 mil. EUR (údaje 

vychádzajú zo štúdie HBP). 

 
Ďalšie existujúce odhady revitalizácie: 

 
Štúdia z roku 2018 s podporou EK - Podpora pre uhoľné regióny v transformácii33 identifikovala nasledujúce 

projekty a odhady ich nákladov: 

 
● Revitalizácia oblasti bane Cigeľ pre cestovný ruch: 25 000 000 EUR 

● Prestavba oblasti odkaliska v bani Cigeľ na zariadenie cestovného ruchu a rybárstva: 12 000 000 EUR  
 

 
5.5.6. Pozitívne externality 

 
V 6-kilometrovej vzdialenosti od ťažobného poľa Cigeľ boli v minulých rokoch vybudované zariadenia, ktoré 

podporujú rekreačný a voľnočasový potenciál oblasti v okolí ťažobného poľa. Spolu s rekonštrukciou bývalého 

banského poľa Cigeľ majú potenciál stať sa dobre integrovaným centrom rekreácie regionálneho a celoštátneho 

významu. 

 
Banský skanzen 

 
V súčasnosti je na lokalite Cigeľ prevádzke Banský skanzen Cigeľ. 
 
Hornonitriansky banský skanzen sa nachádza v bývalom baníckom areáli Cigeľ a je vzdialený 10 minút jazdy 

autom od Prievidze. Ponúka nadzemné a podzemné prehliadky baní, ktoré boli zatvorené v roku 2017. 

Maximálny počet návštevníkov za rok bol cca 80 000. Skanzen prevádzkuje neziskový Spolok na záchranu 

baníckeho dedičstva hornej Nitry34 a jeho vlastníkom je spoločnosť HBP. 

 

Rekreačné centrum Púšť 

 
Toto rekreačné stredisko sa nachádza približne 4 km od mesta Cigeľ. Zariadenie poskytuje základné ubytovanie 

(40 izieb pre 89 hostí) s reštauráciou pre 160 hostí, wellness, detské ihriská a tenisové kurty. 

 
Golfový klub Bojnice 

 
Približne 3 km od Cigeľa sa nachádza ďalšie rekreačné stredisko - golfový klub Bojnice. Klub má 9-jamkové 

golfové ihrisko. Súčasťou golfového klubu je Rekreačno-oddychový areál Rybníky & Grill - Vodný svet. 

 
33 Odborná štúdia na podporu uhoľných regiónov (2018): 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/expert_support_coal_sk.pdf 
34 Združenie na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/expert_support_coal_sk.pdf
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Ski Cigeľ 
 
Ski Cigeľ je malá lyžiarska zjazdovka vzdialená asi 6 km od banského strediska Cigeľ. Má 800 m dlhý lyžiarsky 

svah s vlekom a 40 km tratí na bežecké lyžovanie. 

 
 

5.5.7. Negatívne externé vplyvy 

 
V oblasti existujú riziká a potenciálne nebezpečenstvá, ktoré môžu ovplyvniť rekonštrukciu oblasti. Medzi 

najvýznamnejšie patria: 

 
Súčasťou ťažobného poľa Cigeľ sú dve odkaliská35, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ťažobného poľa a boli 

uzavreté spolu s ťažobným poľom. V odkaliskách sa nachádza odpad z výroby uhlia. Odkaliská obsahujú vodu 

s vysokým obsahom sulfidov a kovov (Fe, Mn a Al) a sú pravdepodobne kontaminované arzénom (As). Preto 

bude budúce využívanie na rybolov alebo iné rekreačné účely podmienené overením kvality vody certifikovaným 

orgánom. 

 
Podľa štúdie HBP: 

 
● Staré alebo dolné odkalisko má rozlohu 7 hektárov. Odhadovaný objem odpadu, ktorý je potrebné 

odstrániť, je 545 000 m3. 
● Nové alebo horné odkalisko má rozlohu 3 hektáre. Odhadovaný objem odpadu, ktorý je potrebné 

odstrániť, je 160 000 m3. 

 
Nedostatočné zásoby pitnej vody - pre ďalší rozvoj oblasti je potrebná nová úpravňa vody z dôvodu 

nedostatočných zásob vody. Ďalším potenciálnym vplyvom na znečistenie vody v území je kvalita podzemnej 

vody a toku Moštenica. 

 
 
 

5.5.8. Environmentálne riziká 

 
V blízkosti lokality sa nenachádzajú žiadne chránené prírodné oblasti, t. j. lokality UNESCO, Ramsarskej 
konvencie alebo NATURA 2000. 

 
Keďže baňa je od roku 2017 zatvorená, vykurovania jednotlivých budov bolo odstavené. V prevádzke je stále len 

malá časť administratívnej budovy, hlavná vrátnica, jedáleň a skanzen (v súčasnosti zatvorený kvôli COVID-19). 

Jednotlivé miestnosti sú vykurované lokálne pomocou elektrickej energie. Je možné, že niektoré oblasti areálu 

sú viditeľne kontaminované, ale počas návštevy na mieste to nebolo možné skontrolovať kvôli napadnutému 

snehu. Hlavné elektrické transformátory sú na báze oleja, a preto bude potrebné skontrolovať výskyt 

polychlórovaných bifenylov. Počas návštevy na mieste nebolo možné vstúpiť do takmer všetkých skladovacích 

priestorov v areáli (riziká - palivo, nebezpečné látky, kontaminácia olejom). 

Nachádza sa tu niekoľko menších mokradí. Čo sa týka mokradí pri obci Nováky, vznik týchto biotopov bol 

spôsobený poklesom pôdy v dôsledku podzemnej ťažby. Vznikol nový biotop a podľa HBP sa v ňom vyskytujú 

významné druhy sťahovavého vtáctva. Snahou je zachovať tieto mokrade napriek tomu, že zákon predpisuje ich 

prekrytie pôdnym substrátom s cieľom vrátiť poklesnuté plochy do pôvodného stavu. Očakávajú sa rokovania 

medzi banským úradom a Ministerstvom životného prostredia o zachovaní týchto mokradí. 

 
Pred začatím akýchkoľvek ďalších sanačných/stavebných prác sa odporúča vykonať environmentálne 

hodnotenie lokality v súlade so smernicou EÚ 2011/92/EÚ pre celú lokalitu alebo environmentálne hodnotenie 

lokality v súlade s medzinárodnými normami (napr. ASTM E1527-13 atď.) pre menšie časti lokality. Tieto 

hodnotenia by mali zahŕňať hydrogeologický prieskum, prieskum azbestu a pôdy. Hoci to slovenská legislatíva 

alebo legislatíva EÚ nevyžadujú, predstavuje to odporúčaný najlepší postup, pokiaľ ide o riadenie ochrany 

životného prostredia. 

 
 

 
35 Register odkalísk: http://www.vvb.sk/cms/rvs/verejnost_register_odkalisk_08_2018.htm 

http://www.vvb.sk/cms/rvs/verejnost_register_odkalisk_08_2018.htm
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5.5.9. Revitalizačné aktivity 

 
Keďže celá oblasť ťažobného poľa a odkalísk je v súčasnosti v opustenom stave, môže byť potrebné vykonať 

nasledujúce činnosti na revitalizáciu územia pre budúci rozvoj: 

 
● Demolácia a odstránenie nepoužívaných budov. 

● Odstránenie znečistenej pôdy, revitalizácia a úprava terénu na banských poliach a odkaliskách. 

● Modernizácia infraštruktúry, t. j. elektrických, vodovodných, plynových a kanalizačných sietí. 

● Oprava ciest a chodníkov v oblasti. 
 
 

 
5.5.10.  Predbežný záver 

 
V predbežnom závere sa uvádzajú najdôležitejšie zistenia inventarizácie a analýzy majetku. Tento záver na 

povrchovej úrovni bude vstupom pre územný plán, ktorý načrtne podrobnejšie odporúčania a budúce využitie 

územia. 

 
Lokalita je opustená, pretože banské pole už nie je v prevádzke. Celková rozloha je 30 ha (0,30 km2) bez 

rybníkov, pričom 2/3 plochy sú vhodné na rekonštrukciu a zmenu účelu. Na zvyšnej 1/3 plochy už spoločnosť 

HBP identifikovala potenciálne využitie pozemkov pre vlastné projekty. 

 
Oblasť bývalého banského poľa Cigeľ je vidieckou oblasťou s vysokým potenciálom rozvoja priemyslu, rekreácie 

a voľného času. Okrem týchto dvoch funkcií možno vymedziť aj tretí klaster s potenciálnou obytnou funkciou, 

ktorý by mohol diverzifikovať jeho priemyselný charakter. 

 
Súčasná veľkosť potenciálnej plochy na prestavbu je rozsiahla (20 hektárov) a existuje aj možnosť využiť niektoré 

časti prestavanej plochy na komerčné alebo výrobné využitie, najlepšie v odvetviach s minimálnym vplyvom na 

životné prostredie a zdravie. 

 
Potenciál budúceho využitia pozemkov v súvislosti s prestavbou v lokalite Cigeľ by sa mohol zamerať na tieto 
oblasti: 
 
Rekreácia a šport („zelený park“): 

 
● Športové centrum a ihriská. 

● Reštaurácie. 

● Vzdelávacie, výskumné a vývojové centrum (v spolupráci s univerzitou). 

● Rozšírenie skanzenu.
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Priemyselná zóna („hnedý park“): 

 
● Budúce priemyselné činnosti by sa mali umiestniť mimo rekreačnej oblasti a zamerať sa na činnosti s 

minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a pozitívnym vplyvom na zdravie. Odporúča sa 

ľahký priemysel. 

 
Obytná zóna: Je tu možnosť prestavby časti lokality na novú obytnú zónu ako rozšírenie obce Sebedražie s 
funkciami ako napr.: 
 

● Bývanie (napr. rodinné domy, byty). 

● Chaty (napr. víkendové domy). 

● Občianska vybavenosť (napr. obchody, školy). 
 
To by si však vyžadovalo veľké plánovacie a vývojové úsilie. Podrobnosti budú zahrnuté do územného plánu 

Hornej Nitry v ďalšej etape projektu.
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6. Inventarizácia pozemkov 
a majetku v TE Nováky 

Táto časť obsahuje opis inventarizácie pozemkov a majetku v lokalitách TE Nováky. Analýza obsahuje stručný 

opis lokality, geografickú polohu, opis existujúcich aktív a nehnuteľností, infraštruktúru, súčasné plány v daných 

oblastiach, pozitívne a negatívne externé vplyvy, environmentálne riziká, potrebné revitalizačné aktivity a 

predbežné závery o možnom budúcom využití. 

 
Táto časť má 2 hlavné podkapitoly - jednu pre každú analyzovanú lokalitu: 

 
1. TE Nováky - priemyselný park; 

2. TE Nováky - kalové polia; 

3. Ostatné oblasti a postihnuté oblasti. 

 

6.1. TE Nováky - priemyselný park 

6.1.1. Stručný opis oblasti 

 
TE Nováky sa nachádza v katastrálnom území obcí Zemianske Kostoľany a Nováky, približne 15 km 

juhozápadne od centra Prievidze. Kvôli prehľadnosti budeme používať názov „mesto Nováky“, aby sme ho odlíšili 

od „TE Nováky“. TE Nováky je ľahko dostupná po ceste E572. Areál TE Nováky je obklopený chemickým 

závodom Fortischem, areálmi podnikov na výrobu stavebného materiálu, poľnohospodárskou pôdou a stavbami 

energetických sietí. 

 
Tepláreň Nováky bude musieť byť odstavená, pretože je určená výlučne na spaľovanie hnedého uhlia v rámci 

súčasnej schémy podpory výroby elektriny z domáceho uhlia, ktorá bude do konca roka 2023 ukončená. Navyše 

po tom, čo v roku 2023, hlavný odberateľ vykurovacej vody, mesto Prievidza, prejde na iné riešenie vykurovania, 

ktoré bude vyvíjať spolu s HBP. Preto prechod na iné palivo na výrobu vykurovacej vody nemá žiadny 

ekonomický potenciál. 

 
Celá oblasť má potenciál na rekonštrukciu hnedých priemyselných polí. V oblasti existuje potenciál na 

zachovanie funkcie energetického sektora, napríklad vo forme výskumu zelenej energie a prestavby hnedých 

priemyselných parkov so zapojením obnoviteľných zdrojov energie. Súčasné využitie územia, jeho budúci 

potenciál a plány budú opísané v nasledujúcich kapitolách. 

 
Súčasná elektráreň, uvedená do prevádzky v roku 1953, má inštalovaný výkon 266 MW (pozostáva z dvoch 

hlavných energetických blokov). Elektráreň Nováky zahŕňa tieto výrobné zariadenia: 

 
(a) Elektráreň Nováky A je tepelné zariadenie pozostávajúce z fluidného kotla s protitlakom a kondenzačnej 

turbíny s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 46 MW, ktorého maximálny výkon na výrobu elektrickej 

energie je 16 MW. 

 
(b) Elektráreň Nováky B sa skladá zo štyroch blokov. Bloky 1 a 2 elektrárne Nováky B majú inštalovaný výkon 

110 MW na blok. Tieto dva bloky majú čistý disponibilný výkon 180 MW. Bloky 3 a 4 elektrárne Nováky B s 

maximálnym výkonom 95 MW na blok boli vyradené z prevádzky v roku 2015.
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Elektráreň tiež vyrába vykurovaciu vodu pre okolité obce, ako aj pre priemyselných zákazníkov a iné organizácie 

a vyrába paru na zásobovanie teplom okolitých priemyselných závodov36. 

 
Súčasná kombinovaná kapacita elektrárne (ENO A a ENO B) je 266 MWe. Teplovod do mesta Prievidza s 

kapacitou 137 MWt, s dĺžkou 13,2 km a priemerom potrubia 2 x DN 600 bol uvedený do prevádzky v roku 1987. 

Vykurovacia voda z ENO A zásobuje vykurovacou vodou 15 000 bytových jednotiek v nasledujúcich obciach37: 

Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany a veľké priemyselné podniky, ako sú Fortischem, Porfix, Xella atď. 

Približne 100 zamestnancov zamestnávajú priamo Slovenské elektrárne (vlastník a prevádzkovateľ TE Nováky) 

a v elektrárni pracuje 150 externých dodávateľov. 

 
Obrázok 31. Tepelná elektráreň Nováky38 

 

 
6.1.2. Umiestnenie 

 
Geografická poloha a obyvateľstvo 
 
Rozloha lokality TE Nováky je približne 60 hektárov. Najbližšie mestské časti v okruhu 5 km sú Nováky a 

Zemianske Kostoľany, v ktorých žije spolu približne 6 000 obyvateľov. 120 000 ľudí žije v okruhu 15 km (vrátane 

Prievidze, Bystričan, Nitrianskych Sučian, Diviackej Novej Vsi, Opatoviec nad Nitrou, Lehoty pod Vtáčnikom, 

Veľkej Čausy, Chrenovca-Brusna, Ráztočna, Sebedražia a Cigeľa). 

 
 
 
 

 

 

 

 
36 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/201925/277557_2075899_83_2.pdf 
37 Internetová stránka Slovenských elektrární: https://www.seas.sk/novaky-thermal-power-plant 
38 Slovenské elektrárne: https://www.seas.sk/data/gallery/128/images/eno125.jpg 

http://www.seas.sk/novaky-thermal-power-plant
http://www.seas.sk/data/gallery/128/images/eno125.jpg
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Obrázok 32. Elektráreň Nováky 

 

 
Nadmorská výška: 235 metrov nad morom 
 
Súradnice: 
 
 

S-JTSK (X, Y): 1229192 m 463268 m 

ETRS89-TM34 (E, N): 318264 m 5396770 m 

WGS84 (šírka, dĺžka): 48.697472° 18.530137° 
 
 

6.1.3. Nehnuteľnosti a majetok 
 

Nehnuteľnosti, súčasné využitie a vlastníctvo 
 
V areáli TE Nováky sa nachádza viac ako 90 budov. Celková plocha elektrárne je približne 250 ha, z toho kalové 

polia zaberajú 185 ha a výrobný závod 60 ha.39 

 
Prehľad budov na základe podkladov poskytnutých Slovenskými elektrárňami a na základe údajov z 

katastrálneho portálu SR je uvedený v prílohe 1. 

 
K elektrárni patria tri odkaliská: 
 

1. Staré odkalisko v Zemianskych Kostoľanoch je uzavreté a nevyužíva sa. 

2. Dočasné odkalisko v Bystričanoch a Zemianskych Kostoľanoch je v prevádzke. 

3. Definitívne odkalisko v Chalmovej a Dvorníkoch nad Nitricou je v prevádzke. 
 
Ostatné vlastnosti 

 
Výroba elektrickej energie si vyžaduje dodávku priemyselnej vody, ktorá sa zabezpečuje podzemným vodným 

kanálom z blízkych vodných nádrží v Novákoch a Nitrianskom Rudne. Toto zariadenie je mimo rozsahu tohto 

dokumentu, ale mohlo by zohrávať dôležitú úlohu pri budúcom využívaní lokality. 

 

 
39 Webová stránka obce Zemianske Kostoľany: http://www.zemianskekostolany.sk/download_file_f.php?id=1423286 

http://www.zemianskekostolany.sk/download_file_f.php?id=1423286
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6.1.4. Infraštruktúra 

6.1.4.1. Zásobovanie energiou a vodou 

 
Elektrina 

 
Lokalita TE Nováky je zásobovaná elektrickou energiou v plnom rozsahu podľa potreby výroby elektrickej energie 

v lokalite. 

 
Voda 

 
Zásobovanie priemyselnou vodou je zabezpečené podzemným kanálom z vodných nádrží v Novákoch a 

Nitrianskom Rudne. Potrubie udržiava Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. 

 
Plyn 
 
Vysokotlaková plynová sieť vedie v blízkosti lokality a jej pripojenie by si nevyžadovalo veľké investície. 

 
Ohrev vody 
 
TE Nováky zabezpečuje služby dodávok teplej vody pre mestské časti Prievidza a Nováky. Ukončenie všetkých 

činností je však plánované po ukončení ťažby uhlia po roku 2023 a vzhľadom na skutočnosť, že mesto Prievidza, 

ktoré je hlavným odberateľom vykurovacej vody, plánuje vytvoriť nové riešenie ohrevu vody s HBP. 

6.1.4.2. Cesty a dostupnosť 

 
Cesty 
 

● Napojenie na cestu E572 je vzdialené 2.6 km cez Nováky. 
● Najbližšie diaľnice sú: E58 (R2), 45 km od lokality pri Žiari nad Hronom a E75 (D1), 55 km od lokality, 

pri Trenčíne. 
 
Železnica 

 
● Nákladné železničné spojenie do Prievidze sa v súčasnosti využíva na prepravu vyťaženého uhlia. 

 
Letiská 
 

● Charterové letisko je vzdialené približne 22 km od areálu (Prievidza). 
● Medzinárodné letisko je vzdialené cca 190 km (Bratislava) (2 hod.). 

 
 

6.1.5. Aktuálne plánovanie 

 
Slovenské elektrárne, vlastník lokality, vypracovali štúdiu o možnom opätovnom využití elektrárne Nováky po 

ukončení ťažby uhlia. Uvažovalo sa o novom zdroji energie a tepla pre elektráreň (pred rozhodnutím mesta 

Prievidza na vývoj nového riešenia ohrevu vody pomocou HBP), ale v súčasnosti je majiteľ lokality otvorený 

návrhom na budúce využitie. 

 
Územné plánovanie na úrovni obcí 
 
Územie TE Nováky je súčasťou územného plánu a katastrálneho územia obcí Zemianske Kostoľany a čiastočne 

Nováky (len niekoľko metrov štvorcových). Platný územnoplánovací dokument pre katastrálne územie40 bol 

vydaný v roku 2020 a klasifikuje územie TE Nováky výlučne ako priemyselnú zónu. 

 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa predpokladá, že budúci rozvoj územia na základe existujúceho 

územnoplánovacieho dokumentu vypracovaného obcou odráža súčasný stav a dokumentácia si nevyžaduje 

výraznú aktualizáciu. Keďže tento druh územnoplánovacieho dokumentu načrtáva len plánovanie na povrchovej 

 
40 http://www.zemianskekostolany.sk/dokumenty-obce.html 

http://www.zemianskekostolany.sk/dokumenty-obce.html
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úrovni, je potrebné vypracovať podrobnejšiu analýzu využitia územia a plánovanie lokality TE Nováky, aby bolo 

možné podrobne popísať celé územie a potenciál budúceho využitia územia. 

 
Obrázok 33. Územný plán oblasti elektrárne Nováky41 

 
 

Plány vlastníka s lokalitou 

 
Vlastník TE Nováky, spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., začal plánovať budúce využitie areálu. Hlavná zmena 

účelu využitia sa zameriava na tri odkaliská, kde sa uvažuje o využití obnoviteľných zdrojov energie, ako je výroba 

energie zo slnka a vetra. 

 
V súčasnosti sa neplánuje žiadny projekt v oblasti výroby elektriny, pretože ohrev vody bude po roku 2023 

ukončený a pôvodné plány na nový zdroj ohrevu sa nebudú realizovať. 

 
6.1.6. Pozitívne externality 

 

V nasledujúcej časti sú opísané pozitívne vonkajšie vplyvy v bezprostrednom okolí opisovanej oblasti.  

Vysoko industrializovaná oblasť s prítomnosťou všetkých inžinierskych sietí 

Keďže oblasť je obklopená priemyselnými zariadeniami a viacerými veľkými spoločnosťami (Fortischem, Porfix, 

Xella), možno to považovať za pozitívnu externalitu s možnými synergickými účinkami pre ďalší rozvoj. 

 
Vysoko kvalifikovaná pracovná sila 

 
Výroba elektrickej energie a tepla je v regióne prítomná už viac ako 70 rokov a v budúcnosti budú v tejto lokalite 

k dispozícii vysokokvalifikovaní pracovníci pre nové hospodárske činnosti. 

 
 
 
 
 
 

 
41 Územný plán obce Zemianske Kostoľany, 2020 
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6.1.7. Negatívne externé vplyvy 

 
Environmentálne záťaže 
 
Výroba energie so sebou prináša environmentálnu záťaž v podobe odkalísk (skládok popola). V oblasti sa 
nachádzajú tri odkaliská: 
 

1. Staré odkalisko v Zemianskych Kostoľanoch je uzavreté a nevyužíva sa. Plocha už bola 

zrekultivovaná, ale môžu sa tam nachádzať stopy arzénu42. 

2. Dočasné odkalisko v Bystričanoch a Zemianskych Kostoľanoch sa stále používa. Kalové polia 

obsahujú inertný priemyselný odpad a stabilizačný kal. 

3. Definitívne odkalisko Chalmová a Dvorníky nad Nitricou sa stále používa. Jeho rozloha je približne 27 

ha a má kapacitu 1 324 500 m3. Kalové ložisko obsahuje uhoľný popolček. 

 
Tieto plochy sa plánujú rekultivovať a v budúcnosti sa budú monitorovať. Majiteľ má v pláne využiť tieto plochy 

prevažne na inštaláciu solárnych panelov. 

 
Technológie výroby elektrickej energie a ohrevu vody 

 
Kapacita tepelných elektrární sa bude po ukončení ťažby uhlia postupne znižovať. Niektoré technológie sa 

možno budú musieť zrekonštruovať a prispôsobiť menšej výrobe pre zostávajúcich klientov (ak vôbec budú 

pokračovať). V prípade nevyužívaných budov a technológií sa očakáva určitá demolácia, pri ktorej vznikne odpad 

a šrot. 

 
Vplyv na zásobovanie vodou 

 
TE Nováky v súčasnosti využíva vodu dodávanú špeciálnymi podzemnými potrubnými systémami, ktoré patria 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. TE Nováky v súčasnosti využíva 70% kapacity potrubia a delí sa o 

náklady na dodávku vody s ostatnými odberateľmi. Ak TE Nováky už nebude potrebovať túto dodávku vody, 

očakáva sa, že náklady na dodávku vody sa zvýšia pre ostatných pripojených odberateľov. 

 
 

6.1.8. Environmentálne riziká 

 
V okruhu 8 km od lokality sa nachádza sedem chránených prírodných oblastí (osobitne chránené územia, 

prírodné pamiatky, osobitné ochranné pásma atď.) lokalita však nepredstavuje environmentálne riziko. V blízkosti 

sa nenachádza žiadna rezervácia UNESCO, Ramsarská rezervácia ani biosférická rezervácia. Lokalita sa 

nenachádza na záplavovom území rieky Nitry. Niektoré budovy v tejto lokalite boli postavené z materiálov 

obsahujúcich azbest. Azbestovo-cementové panely sa používali ako bočné panely, vrchné kryty a žalúzie v 

chladiacich vežiach a mohli sa používať aj ako výplň alebo izolačná výplň medzi povrchmi panelov chladiacich 

veží. 

 
Transformátorové stanice neobsahujú polychlórované bifenylové látky. Pokiaľ ide o demoláciu špecifických 

objektov (napr. komínov), vzniká nebezpečný odpad obsahujúci polycyklické aromatické uhľovodíky, ktorý je 

potrebné spracovať/zneškodniť osobitným spôsobom. V prípade batériových jednotiek, ktoré sú stále v 

prevádzke, existuje riziko úniku olova a demontáž musia vykonávať špecializovaní pracovníci. 

 
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať všetkým nadzemným a podzemným skladovacím nádržiam 

nachádzajúcim sa v lokalite. Tieto nádrže môžu byť tiež potenciálnym zdrojom znečistenia v dôsledku úniku. V 

lokalite je potvrdená environmentálna záťaž najmenej šiestimi nebezpečnými látkami (napr. acetylén, 

hydrazínhydrát, motorový olej, ťažké vykurovacie oleje, transformátorové oleje a turbínové oleje), čo predstavuje 

vysoké environmentálne riziko. 

 
V rámci lokality TE Nováky boli sanované a rekultivované ďalšie štyri lokality (železničné depo a stanica, blok A 

ENO, filtračná stanica, blok B ENO). Vysoké environmentálne riziko predstavuje susedný chemický priemyselný 

závod, ktorý hraničí s TE Nováky, keďže sa tu pri chemickej výrobe používa najmenej 48 nebezpečných látok. 

Príslušný odkaz na Informačný systém environmentálnych záťaží je uvedený v poznámke pod čiarou.43 

 
42 https://envirozataze.enviroportal.sk/Lokalita-zataze/PD-(014)-Zemianske-Kostolany-ENO-povodne-odkalisko-register-B 
43 https://app.sazp.sk/SevesoPublic/PodnikDetail.aspx?Id_podnik=89 
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Pred začatím akýchkoľvek ďalších sanačných/stavebných prác sa odporúča vykonať environmentálne 

hodnotenie lokality v súlade so smernicou EÚ 2011/92/EÚ pre celú lokalitu alebo environmentálne hodnotenie 

lokality v súlade s medzinárodnými normami (napr. ASTM E1527-13 atď.) pre menšie časti lokality. Tieto 

hodnotenia by mali zahŕňať hydrogeologický prieskum, prieskum azbestu a pôdy. Hoci to slovenská legislatíva 

alebo legislatíva EÚ nevyžadujú, ide o odporúčaný najlepší postup, pokiaľ ide o riadenie ochrany životného 

prostredia. 

 

5.1.9. Revitalizačné aktivity 

 
Keďže celý areál TE Nováky je stále v prevádzke, je potrebné vykonať nasledujúce revitalizačné činnosti, aby sa 
pozemok revitalizoval pre budúci rozvoj: 

 
● Demolácia a odstránenie nepoužívaných budov. 

● Odstránenie znečistenej pôdy, jej rekultivácia a terénne úpravy. 

● Modernizácia infraštruktúry, t. j. elektrických, vodovodných, plynových a kanalizačných sietí. 

● Oprava ciest a chodníkov v oblasti. 
 
 

5.1.10.  Predbežný záver 

 
V predbežnom závere sa uvádzajú najdôležitejšie zistenia inventarizácie a analýzy majetku. Tento záver na 

vysokej úrovni bude vstupom pre územný plán, v ktorom budú uvedené podrobnejšie odporúčania týkajúce sa 

budúceho využitia pôdy. 

 
Oblasť TE Nováky je vidieckou oblasťou s vysokým priemyselným, energetickým a výskumným potenciálom a 

na základe toho možno oblasť rozdeliť na 3 hlavné klastre - stavebný a podporný (1), výrobný (2) a správa areálu 

a kancelárie (3). 
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Obrázok 34. Tri hlavné klastre v TE Nováky 

 

 
Potenciál pre budúce využitie pôdy bol identifikovaný v týchto oblastiach: 
 
Priemysel: hnedé pole pre ťažký alebo ľahký priemysel s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. 

 
Výskum: Národné výskumné zariadenie pre vodík. 

Podrobnosti budú zahrnuté do územného plánu hornej Nitry.
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6.2. TE Nováky - kalové polia 

6.2.1. Stručný opis oblasti 

 
Odkaliská TE Nováky alebo ložiská popola sa nachádzajú v katastrálnom území obce Zemianske Kostoľany, 20 

km juhozápadne od centra Prievidze. Ložiská popola vznikli pri TE a v súčasnosti sú v prevádzke. 

 
Ložiská popola sú obklopené lesom a v ich blízkosti sa nachádzajú termálne vonkajšie kúpele. Celá oblasť má 

potenciál na udržateľnú výrobu energie zo solárnych a veterných zdrojov. Súčasné využitie oblasti, jej budúci 

potenciál a plány budú opísané v nasledujúcich kapitolách. 

 
Obrázok 35. Odkaliská TE v Novákoch44 

 

 
6.2.2. Umiestnenie 

 
Geografická poloha a obyvateľstvo 

 
Rozloha skládok popola je približne 165 hektárov. Najbližšie mestské časti v okruhu 5 km sú Nováky a Zemianske 

Kostoľany, kde žije spolu približne 6 000 obyvateľov. 120 000 ľudí žije v okruhu 15 km (vrátane Prievidze, 

Bystričan, Nitrianskych Sučian, Diviackej Novej Vsi, Opatoviec nad Nitrou, Lehoty pod Vtáčnikom, Veľkej Čausy, 

Chrenovca-Brusna, Ráztočna, Sebedražia a Cigeľa).

 
44 www.enviroportal.sk 
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Obrázok 36. Mapa kalových ložísk/ nánosov popola45 

 
Nadmorská výška: 260 metrov nad morom 
 
Súradnice: 
 

 
S-JTSK (X, Y): 1231335 m 465208 m 

ETRS89-TM34 (E, N): 316433 m 5394531 m 

WGS84 (šírka, dĺžka): 48.676819° 18.506274° 
 
 
 

6.2.3. Nehnuteľnosti a majetok 
 

Nehnuteľnosti, súčasné využitie a vlastníctvo 
 
Celá oblasť zahŕňa budovy technologických a bezpečnostných služieb, ktoré majú len malý potenciál na budúcu 

prestavbu. 

 
Ostatné vlastnosti 
 
Súčasťou areálov sú technologické rúry, ktorými sa odvádza koncentrát popola na ložiská. 
 
 

 
6.2.4.  Infraštruktúra 

6.2.4.1. Zásobovanie energiou a vodou 

 
Elektrina 

 
Vysokonapäťová elektrická sieť je prístupná v blízkosti skládok popola. 
 
Voda 

 
K dispozícii je zásobovanie priemyselnou vodou. 
 
Plyn 
 
V týchto oblastiach nie je pripojenie na plynovú sieť. 

 

 
45 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky https://zbgis.skgeodesy.sk/ 

https://zbgis.skgeodesy.sk/
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Vykurovanie 
 
Oblasti nie sú napojené na sieť vykurovacej vody. 
 

6.2.4.2. Cesty a dostupnosť 

 
Cesty: 

 
● Napojenie na cestu E572 je vzdialené 8 km cez Nováky. 

● Najbližšie diaľnice sú: E58 (R2), 45 km od lokality pri Žiari nad Hronom a E75 (D1), 55 km od lokality, pri 

Trenčíne. 

 
Železničná doprava: 
 
● Žiadne železničné spojenie. 

 
Letiská: 
 
● Charterové letisko je vzdialené približne 22 km od areálu (Prievidza). 

● Medzinárodné letisko je vzdialené cca 190 km (Bratislava) (2 hod.). 
 
 

 
6.2.5. Aktuálne plánovanie 

 
Slovenské elektrárne, ktoré sú vlastníkom tohto územia, vypracovali štúdiu sanácie ložiska popolčeka. Budúce 

využitie je spojené s udržateľnou výrobou energie, najmä zo solárnych a veterných zdrojov. 

 
Územné plánovanie na úrovni obcí 
 
Skládky popola sa nachádzajú v územnom pláne a katastrálnych územiach obcí Zemianske Kostoľany a 

Bystričany. Pre obce Zemianske Kostoľany46 a Bystričany47 existujú platné územnoplánovacie podklady. Platné 

územnoplánovacie dokumenty boli vydané v roku 2002, resp. v roku 2016 a zaraďujú územie výlučne do 

priemyselnej zóny. 

 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa predpokladá, že budúci rozvoj územia na základe existujúceho 

územnoplánovacieho dokumentu vypracovaného obcou odráža súčasný stav a dokumentácia si nevyžaduje 

výraznú aktualizáciu. Keďže tento druh územnoplánovacieho dokumentu načrtáva plánovanie na povrchovej 

úrovni, pre podrobnejšie určenie využitia územia je potrebné vykonať analýzu a plánovanie pre lokalitu skládok 

popola, aby bolo možné podrobne opísať celú oblasť a potenciál budúceho využitia pôdy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Územnoplánovací podklad obce Zemianske Kostoľany: http://www.zemianskekostolany.sk/dokumenty-obce.html 
47 Územnoplánovací dokument obce Bystričany https://www.bystricany.sk/obec-1/uzemny-plan-1/ 

http://www.zemianskekostolany.sk/dokumenty-obce.html
http://www.zemianskekostolany.sk/dokumenty-obce.html
https://www.bystricany.sk/obec-1/uzemny-plan-1/
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Obrázok 37. Oblasť kalových ložísk v TE Nováky48 

 
Obrázok 38. Kalové lôžko TE Nováky v Bystričanoch49 

 
 

Plány vlastníka s pozemkami 

 
Slovenské elektrárne navrhli, aby sa všetky tri oblasti v budúcnosti využívali na výrobu energie z obnoviteľných 

zdrojov. Keďže jedno z odkalísk tepelnej elektrárne je stále v prevádzke a druhé je vo fáze sanácie, presný 

časový harmonogram tohto potenciálneho projektu zatiaľ nie je k dispozícii. 

 
 

 
6.2.6. Pozitívne externality 

 

Nasledujúca časť opisuje pozitívne vonkajšie vplyvy v blízkom okolí opisovanej oblasti.  

Neobývaná oblasť 
 
Všetky oblasti sú obklopené lesmi a neobývanými oblasťami, čo je výhodou pre rozvoj udržateľnej výroby energie 

v oblasti bez negatívneho vplyvu na obyvateľov. 

 
 

 
48 Územný plán obce Zemianske Kostoľany, 2020 
49 Územnoplánovacia dokumentácia obce Bystričany, 2016 
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6.2.7. Negatívne externé vplyvy 

 
Environmentálne záťaže 
 
Výroba energie so sebou prináša environmentálnu záťaž. Niektoré oblasti obsahujú odpad z výroby elektriny z 

uhlia a obsahujú pôdu s vyšším obsahom sulfidov, kovov (Fe, Mn a Al) a pravdepodobne sú kontaminované aj 

arzénom (As). 

 
 
 

6.2.8. Environmentálne riziká 

 
Na severozápade sa nachádza lokalita NATURA 2000 Nitrické vrchy, ktorá hraničí s pozemkami odkalísk. 

Nitrické vrchy sú vápencovou a dolomitovou oblasťou v južnej časti Strážovských vrchov s nadmorskou výškou 

200 - 600 m. n. m. Južné svahy sú pokryté riedkymi teplomilnými dubovými a nízkokmennými lesmi s nelesnými 

xerotermnými spoločenstvami pionierskych a stepných drevín. Na severne orientovaných svahoch sa vyskytujú 

bučiny. Menšiu plochu zaberajú mezofilné lúky, ktoré sú kosené. 

 
Medzi chránené druhy patria: Bombina variegata (ropucha žltobruchá), Himantoglossum adriaticum (jašterica 

jadranská), Lucanus cervus (roháč veľký), Pulsatilla grandis (poniklec veľkokvetý) a Stenobothrus eurasius (koník 

slovanský). Všetky druhy sú v klasifikácii Červeného zoznamu SR považované za ohrozené. 

 
V oblasti prevládajú lesné biotopy, ktoré sú ovplyvnené rozsahom a spôsobmi lesného hospodárenia. Časť 

územia Nitrických vrchov môže byť v budúcnosti ovplyvnená rozvojom ťažby. V bezprostrednej blízkosti sa 

nenachádza žiadna rezervácia UNESCO, Ramsarská ani biosférická rezervácia. Lokality sa nenachádzajú v 

záplavovom území rieky Nitry. 

 
Prvé odkalisko - pôvodné (uzavreté / sanované) 

 
Čo sa týka geológie oblasti, štvrtohorné štruktúry tvoria najmä antropogénne sedimenty, ako sú usadeniny z 

banských procesov (holocén), deluviálno-fluviálne sedimenty, ako sú hlinitokamenité sutiny a riečne štrky 

(pleistocén - holocén). Podložie vzniklo v období permu a mezozoika z bridlíc, pieskovcov, zlepencov 

malužínskeho súvrstvia (perm) a pieskovcov, ílovcov a ílovito-piesčitých bridlíc benkovského súvrstvia (spodný 

trias). 

 
Hladina podzemnej vody sa odhaduje na 5 až 10 metrov pod úrovňou terénu. Smer prúdenia podzemnej vody je 

na východ, v smere údolia, v ktorom sa nachádza odkalisko. Sedimentárne horniny pôsobia ako izolátor 

podzemného prostredia. Výroba energie prináša environmentálne záťaže. V niektorých oblastiach sa nachádza 

odpad z výroby elektriny z uhlia a je tam pôda s väčším množstvom sulfidov, kovov (Fe, Mn a Al) a 

pravdepodobne aj kontaminovaná arzénom (As). Arzén (a chloridy) boli zistené v podzemných vodách v oblasti 

po prúde hlavného ťažobného poľa TE Nováky už v roku 1980. 

 
Podľa Národného informačného systému environmentálnych záťaží bolo odkalisko 1 klasifikované ako 

environmentálna záťaž z dôvodu historických udalostí. V roku 1965 došlo k havárii hrádze. V roku 1978 sa 

obnovilo ukladanie popola. Environmentálna záťaž bola identifikovaná počas analýzy rizík v roku 2008 a 

potvrdená v podrobnom prieskume v rokoch 2009 - 2011. Zdrojom znečistenia, ktoré spôsobilo kontamináciu 

podzemnej vody a horninového prostredia (najmä As a Mo), bolo odkalisko. 

 
Významné znečistenie sa nachádzalo pred odkaliskom. Počas rokov 2011 - 2012 sa uskutočnila rekultivácia 

odkaliska, ktorá bola ukončená 31. decembra 2012. Sanácia mimo lokality v malom a strednom rozsahu v časti 

potvrdenej záťaže (kanál A) odstránila zdroj znečistenia, ktorý bol nahromadený v sedimentoch kanála a dosiahol 

cieľové sanačné limity, čím sa zlepšila kvalita podzemnej a povrchovej vody a zabránilo sa zamoreniu povrchovej 

vody znečisťujúcimi látkami. Celkovo sa odstránilo 1 301 ton kontaminovaných zemín a sedimentov. Rekultivácia 

rybníka sa považuje za ukončenú. Ďalšie prieskumné a sanačné práce sa neplánujú a v ideálnom prípade bude 

lokalita len monitorovaná. 

 
Druhé odkalisko - dočasné (v prevádzke) 
 
Čo sa týka geológie územia, kvartérne štruktúry tvoria aluviálne hliny a piesčité až štrkovité hliny rieky Nitry 
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(holocén) - do 3 m a hlinité až piesčito-hlinité štrky s úlomkami hornín v stredných náplavových kužeľoch 

(pleistocén) - do 5 m. Podložie tvoria neogénne sedimenty Hornonitrianskej kotliny, ktoré sú hlinité s hlinitými 

pieskami a štrkmi. 

 
Hladina podzemnej vody sa odhaduje na 2 - 5 metrov pod úrovňou terénu. Z hydrogeologického hľadiska sa 

neogénne íly a silne ílovité piesky považujú za územný izolátor s obmedzeným prúdením a akumuláciou 

podzemnej vody. Kvartérne sedimenty majú dobrú a íly slabú medzizrnovú priepustnosť. Riziko kontaminácie 

podzemných vôd je veľmi vysoké, ale oblasť sa považuje za málo zraniteľnú (priemyselné zóny, neobývané 

oblasti). 

 
Druhé dočasné odkalisko bolo vybudované okolo roku 1965 a odstavené v roku 1990. Jeho hrúbka je 30 - 35 m 

a obsahuje približne 23 000 000 ton popola, ktorý je hlavným zdrojom kontaminácie v oblasti. Po uložení popola 

bolo odkalisko sanované a následne sa naň uložil len stabilizátor. Monitorovaním sa zistili stopy kovov, ako sú 

As, B a Mo, najmä v oblasti východného a juhovýchodného predpolia dočasného odkaliska. Chalupa sa 

monitoruje 4-krát ročne prostredníctvom 4 monitorovacích vrtov (umiestnených na hrádzi). 
 

Vo vzorkách podzemnej vody zo studne VN139-1 (nachádzajúcej sa v indikovanej oblasti) sa zistil vysoký obsah 

As, benzénu a chlórethénu, ktorý prekračuje limity stanovené smernicou Ministerstva životného prostredia. 

Vzorka povrchovej vody odobratá z rieky Nitra v dolnom úseku toku (po prúde) vykazovala vysokú kontamináciu 

arzénom. Vo vzorkách pôdy sa zistil vysoký obsah arzénu, ktorý prekračuje limity stanovené smernicou 

Ministerstva životného prostredia. Posledné dostupné údaje o meraniach znečistenia boli z roku 2017 a 

prekročené boli limity pre špecifickú vodivosť, chloridy, sulfidy a arzén, a to v blízkosti druhého odkaliska. 

 
V roku 1991 sa vykonali rekultivačné práce na kontaminovanom mieste. Podľa úradov je sanácia uspokojivá. 

Odkalisko (skládka) je pokryté len vegetačnou vrstvou zeminy s hrúbkou asi 30 cm. Obvodový odvodňovací 

systém je v pôvodnom stave a funkčný. Systém nakladania s kalovou vodou je založený len na pôvodnom 

odvodňovacom systéme. Realizácia časti sanačného prvku - kombinácia tesniacej bariéry a reakčných hradidiel 

- má pozitívny vplyv na zníženie koncentrácií nežiaducich mikročastíc v území, tesniaca bariéra je trvalou 

zábranou proti prenikaniu znečisťujúcich látok smerom do kúpeľov Chalmová. 

 

V súčasnosti je odkalisko evidované ako stabilizovaná skládka s plochou 367 700 m2 s voľnou kapacitou 2 825 

630 m2. Skládka sa využíva len na inertný odpad a bude v prevádzke do roku 2027. Inertný odpad nie je chemicky 

ani biologicky reaktívny a nerozkladá sa alebo sa rozkladá len veľmi pomaly (napr. piesok, betón atď.). Neboli 

zistené žiadne podmienky ovplyvňujúce technickú bezpečnosť. 

 
Tretie odkalisko - súčasné (v prevádzke) 
 
Geologická štruktúra oblasti tohto odkaliska je podobná ako v prípade ostatných dvoch odkalísk. Hoci sa vyžaduje 
jeho každoročné monitorovanie (najmenej 4-krát ročne), posledná analýza vzoriek z monitorovania podzemných 
vôd bola vykonaná v roku 2017. Pri nej boli zistené prekročené limitné hodnoty pre: arzén, sulfidy, chloridy a pH, 
avšak v rokoch 2016 - 2017 bol zaznamenaný klesajúci trend. 

 
Pred začatím akýchkoľvek sanačných/stavebných prác sa odporúča vykonať environmentálne hodnotenie 

lokality v súlade so smernicou EÚ 2011/92/EÚ pre celú lokalitu alebo environmentálne hodnotenie lokality v 

súlade s medzinárodnými normami (napr. ASTM E1527-13 atď.) pre menšie časti lokality. Tieto hodnotenia by 

mali zahŕňať hydrogeologický prieskum, prieskum podzemných vôd a pôdy. Hoci to slovenská legislatíva alebo 

legislatíva EÚ nevyžadujú, ide o odporúčaný najlepší postup, pokiaľ ide o riadenie ochrany životného prostredia. 

 
 
 

6.2.9. Revitalizačné aktivity 

 
Keďže jedno z odkalísk je stále v prevádzke, je potrebné vykonať nasledujúce revitalizačné činnosti, aby sa 

pozemok revitalizoval pre budúci rozvoj: 

 
● Rekonštrukcia systému odvádzania dažďovej vody. 

● Obnova pôdy a terénne úpravy. 
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6.2.10.  Predbežný záver 

 
V predbežnom závere sú uvedené najdôležitejšie zistenia vyplývajúce z inventarizácie a analýzy majetku. Tento 

záver na povrchovej úrovni bude vstupom pre územný plán, ktorý načrtne podrobnejšie odporúčania a budúce 

využitie územia. 

 
Potenciál pre využitie pôdy bol identifikovaný v týchto oblastiach: 
 
● Priemysel: výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie. 
● Rekultivácia pozemkov: rekultivácia pozemkov a žiadne budúce priemyselné aktivity. 
 
 Podrobnosti budú zahrnuté do územného plánu hornej Nitry.
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6.3. Ostatné oblasti a postihnuté oblasti 

6.3.1. Mokrade v Koši a v Novákoch 

 
Mokrade v blízkosti obce Koš vznikli v dôsledku podzemnej ťažby. Na povrchu poklesnutej pôdy sa nahromadila 

voda, ktorá vytvorila zamokrené územia a mokrade. V severovýchodnej časti obce Koš sa nachádza 5 mokradí 

a v juhozápadnej časti tri mokrade - nazývané Laskár. 

 
Podľa banskej legislatívy sa plánuje, že tieto oblasti bude obrábať spoločnosť HBP. Oblasť postupne osídlili vtáky 

a ryby a dnes sa využíva na rekreačné a rybárske účely. 

 
V súčasnosti sa plánuje jej budúce využitie ako prírodnej rezervácie. HBP pripravuje štúdiu budúceho využitia, 

ktorá bude k dispozícii na jar 2021. 

 
V blízkosti sa nachádza geotermálny vrt Laskár, takže táto oblasť má potenciál poskytovať geotermálnu 
energiu.50

 

 
Z hľadiska vlastníctva pozemkov je oblasť rozdelená na malé pozemky, ktoré vlastnia rôzni individuálni vlastníci, 

čo by mohlo predstavovať riziko počas administratívnych procesov pri zmene účelu. 

 
V tejto oblasti je plánovaná analýza na posúdenie vplyvu využívania geotermálneho vrtu na budúce využitie z 

hľadiska kapacity vodných zdrojov. 

 
Obrázok 39. Severovýchodný pohľad na zamokrené územia a mokrade pri obci Koš 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
50 Odkazy: http://apl.geology.sk/geofond/vrty/ a https://apl.geology.sk/mapportal/img/pdf/atlasy/atlas_ge_mapova_cast.pdf 

http://apl.geology.sk/geofond/vrty/%20a
http://apl.geology.sk/geofond/vrty/
https://apl.geology.sk/mapportal/img/pdf/atlasy/atlas_ge_mapova_cast.pdf
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Obrázok 40. Juhozápadný pohľad na mokrade a zamokrené územia v blízkosti Koša
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7. Hlavné závery a ďalšie kroky 
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Príloha - 1 Zoznam budov: 
Nasledujúce zoznamy obsahujú výber najdôležitejších budov v analyzovaných oblastiach a ich vlastnosti, ktoré 

boli získané z verejných zdrojov alebo získané počas analýzy z HBP a Slovenských elektrární. Drobné stavby, 

ako sú prístrešky, pomocné prístavby alebo stavby, ktoré ich vlastníci alebo portál slovenského katastra 

neevidujú, nie sú zahrnuté. 

 

1. Priemyselná zóna banskej oblasti Nováky 

Zoznam budov:  

 
Všetky uvedené budovy sú vhodné na rekonštrukciu alebo zmenu účelu. 

 

Katastrálne 

ID (platí 

pre 

Nováky) 

Názov Účel/využitie 

budovy 

Plocha na 
poschodie (m2) 
(približne) 

Počet 

poschodí

/výška 

(nad 

zemou) 

Súčasný 
stav 

Klaster (BN -
Baňa Nováky) 

1628/6 1A Nový 
administratívna 
budova 

Kancelária 565  7 V prevádzke Severo-
východná BN 

1628/2 1B Kuchyňa a 

jedáleň 

Stravovanie 772  2 V prevádzke Sever-
východná BN 

1630/19 
1630/20 

2 Stará 

administratívna 

budova 

Kancelária 1 100  2 V prevádzke Centrálna BN 

1630/40 3 Uhoľné 
laboratóriá 

Laboratóriá 400  1 V prevádzke Centrálna BN 

1630/8 4 Zdravotnícke 
centrum 

Starostlivosť o 
zdravie 

720  2 V prevádzke Centrálna BN 

1630/41   5 Budova IT Kancelária 415  2 V prevádzke Centrálna BN 

1630/37 6AC Šatňa 

- čistá 

Šatne, kúpeľne, 

skladovacie 

priestory a 

zásobníky teplej 

vody 

1 480  1 Mimo 
prevádzky 

Severo-
východná BN 

1630/37 6B Šatňa  Šatne, kúpeľne, 

skladovacie 

priestory a 

zásobníky teplej 

vody 

1 220  1 Mimo    
prevádzky 

Severo-
východná BN 

1630/33 7 Sauna Sauna 380  1 Nepoužité Severo-
východná BN 

1630/34 8 Školiaca 
miestnosť 

Školenia a 
kancelárie 

380  1 V prevádzke Severo-
východná BN 
 

1630/35 9 Sklad farieb Úložisko 380  1 V prevádzke Severo-
východná BN 

1630/43 
1630/44 

10 Bývalá 
hasičská 
budova 

Výroba hlivy 
ustricovej, 
skladovanie, 
kancelárie, 5 garáží 

890  1 V prevádzke 
 

Centrálna BN 

1630/92 
1630/61 

11 a 12 Cestná 
a nákladná 
doprava 

Garáže  (12) a 
kancelárie, 
skladovanie 
ťažkých dielov, 
žeriav 5-10 ton 

1 200  1 na 2 V prevádzke 
 

Centrálna BN 
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Katastrálne 
ID (platí 
pre 
Nováky) 

Názov Účel/využitie 
budovy 

Plocha na 
poschodie (m2) 
(približne) 

Počet 
poschodí
/výška 
(nad 
zemou) 

Súčasný 
stav 

Klaster (BN -
Baňa Nováky) 

NEUPLAT-
ŇUJE SA 

Malá čistička 
odpadových 
vôd  

Malá čistička 
odpadových vôd  

4 000 (vodná 
plocha, kapacita 
8 000 m3) 

1 V prevádzke 
 

Centrálna BN 

1630/69 13 Elektrická 
dielňa 

Zásobovanie 

energiou: vysoko-

napäťová elektrina, 

transformátor, 

skladovanie 

technických plynov 

900 
(skladovanie: 
700) 

1 V prevádzke 
 
 

Centrálna BN 

NEUPLAT-
ŇUJE SA 

Žeriav 12.5 ton   NA  Centrálna BN 
 

1630/62 14 Mechanické 
a hydraulické 
opravovne 

15 m vysoká 
budova s 3 
žeriavmi 

 1 V prevádzke 
 
 

Juhozápadná 
BN 

1630/60 15 Centrálny 
sklad na 
opravu ťažkých 
dielov 

Úložisko 2 140  1 V prevádzke 
 

Juhozápadná 
BN 

1630/63 15A Jednotka 
zásobovania 
teplom  

Zásobovanie 
energiou: tepelné 

390  1 V prevádzke 
 

Juhozápadná 
BN 

1630/70 16 Transfor-
mátorová 
stanica a malé 
elektrotechnic-
ké dielne 

Zásobovanie 
energiou: elektrická 
energia 

420  1 V prevádzke 
 

Juhozápadná 
BN 

1630/72 16A Bývalá 
budova 
železničnej 
výhybky 

Úložisko 162  2 V prevádzke 
 

Juhozápadná 
BN 

1631/9 
1631/4 
1631/5 

17 a 19 
Obchody "Za 
Lehotským 
potokom" 

Skladovanie a 
garážovanie 

670 a 153  8 metrov Mimo 
prevádzky  

Juhozápadná 
BN 

1631/7 18 Sklad Úložisko a 
stolárska 
dielňa 

420 a 310  1 Mimo 
prevádzky  

Juhozápadná 
BN  

1630/58 
1630/59 

20 Budova 
šachty 

Šachta, vyklápanie, 
drvenie a násypka 
do železničných 
vagónov  

 70 
metrov 

V prevádzke Centrálna BN 

1630/54 
1630/55 

21 Banské 
stroje na 
preskakovanie 
a prekopávanie 
šachty 

Sklad strojov 225  1 pos-
chodie, 
20 
metrov 

V prevádzke Centrálna BN 

1630/49 22 Oddelenie 
vetrania a 
odvodňovania 

Kancelárie 330  2 V prevádzke Centrálna BN 

1630/57 22AS Vyhrieva-
nie šachty 

Vykurovanie 
ventilačných šácht  

128  1 V prevádzke Centrálna BN 

1630/47 22B Prepravný 
ohrevu šachty 

Vykurovanie 
ventilačných šácht 

132  1 V prevádzke Centrálna BN 
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Katastrálne 
ID (platí 
pre 
Nováky) 

Názov Účel/využitie 
budovy 

Plocha na 
poschodie (m2) 
(približne) 

Počet 
poschodí
/výška 
(nad 
zemou) 

Súčasný 
stav 

Klaster (BN -
Baňa Nováky) 

NEUPLAT-
ŇUJE SA 

23 Dočasné 
skladovanie 
dreva 

Úložisko 220  1 Mimo 
prevádzky 

Centrálna BN 

1630/52 
1630/53 

24 Budova 
kompresora 

Prevádzka 
kompresora a 
chladenie bane 

270  1 V prevádzke Centrálna BN 

1630/45 
1630/46 
1630/47 

25 Budovy 
transformátorov 

Prenos vysokého 

napätia a 

kancelárie 

753  2 - 3 
podlahy/ 

20 

metrov 

V prevádzke Centrálna BN 

1630/39 26 Banská 
záchranná 
služba, 
registrácia 

Kancelárie, 
registrácia baníkov, 

pripojenie na 6B 

770  1 V prevádzke Centrálna BN 

1630/50 26B Budova 
šachty 

Budova šachty pre 
ťažobnú šachtu s 
banským 
zariadením 

  V prevádzke Centrálna BN 

1630/36 27 Oprava 
elektrických 
motorov 

Oprava elektrických 

motorov so 

žeriavmi, šatne 

1 150  1 V prevádzke Severo-
východná BN 

 28 Oprava 
elektrických 
motorov 

Oprava 
elektromotorov 

440  1 V prevádzke Severo-
východná BN 

1630/31 29 Budova píly Pílenie a 

skladovanie dreva 

400  1 V prevádzke Severo-
východná BN 

1630/26 30 Budova píly 
na menšie kusy 

Pílenie a skladova-
nie dreva pomocou 
2 žeriavov 

372  1 V prevádzke Severo-
východná BN 

1630/27 31 Parkovanie 

lokomotív a 

železničné 

dielne 

Skladovanie 
a opravy lokomotív 
a kancelárie  

1 025  1 V prevádzke Severo-
východná BN 

1630/32 32 Dielňa, 
sklad a garáž 

Dielňa, sklad a 
garáž 

290  1 V prevádzke Severo-
východná BN 

1630/28 33 Centrálna 
výdajňa oleja a 
pohonných 
hmôt 

Skladovanie oleja 

a paliva; čerpacia 

stanica benzínu a 

nafty s nádržami 

680  1 V prevádzke Severo-
východná BN 

1630/24 34 Vysoký 
úložný priestor 
za zábradlím 

Úložisko 770   V prevádzke Severo-
východná BN 

NEUPLAT-
ŇUJE SA 

Skladovanie 
uhlia a 
odkalisko 

Skladovanie uhlia a 
hlušiny s 
prepravnými strojmi 

2 150 ha 
Kapacita  
100 000 ton 

 V prevádzke Severo-
východná BN 

NEUPLAT-
ŇUJE SA 

Skladby Objednávka 7 
koľají, napojených 
na Novácke 
železnice, cez 
súkromné koľaje do 
BME, Cigeľa a 
Prievidze 

  V prevádzke Severo-
východná BN 
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2. Priemyselná zóna strojárskej divízie BME 

Zoznam budov: 
 

Katas-
trálne ID 

Názov Účel/využitie 
budovy 

Ploch

a 

(m2) 

(pribli

-žne) 

Počet 

poschodí

/výška 

Infra-

štruktúra/ 

zásob 

ovanie 

  Súčasný 

stav 

Klaster Opis 

1865/57 Nádrž na 
vodu 

Budova 

technického 

vybavenia 

   V 
prevádzke 

1  

1865/19 Sklad a 

výroba 

náhradných 

dielov 

Budova 

technického 

vybavenia 

   V 
prevádzke 

1  

1865/20 Hlavná 
výroba 

Budova 

technického 

vybavenia 

   V 
prevádzke 

1  

1865/22 Technologický 
proces 

Budova 

technického 

vybavenia 

   V 
prevádzke 

1  

1865/30 Prevádzková 
údržba 

Budova 

technického 

vybavenia 

   V 
prevádzke 

1  

1865/33 Miestnosť pre 

kompresor 

Budova 

technického 

vybavenia 

   V 
prevádzke 

1  

1865/36 Medzistanica Budova 

technického 

vybavenia 

   V 
prevádzke 

1  

1865/46 Garáž Garáž    V 
prevádzke 

1  

1865/47 Hasičská 
stanica 

Iná budova    V 
prevádzke 

1  

1865/48 Obslužná 
budova 
 

Budova zdra-

votníckeho 

a sociálneho 

zariadenia 

   V 
prevádzke 

1  

1865/52 Pub Iná budova    V 
prevádzke 

1  

1865/49 Jedáleň a 
kuchyňa 

Viacúčelová 
budova 

   V 
prevádzke 

1  

1865/68 Vstup Iná budova    V 
prevádzke 

1  

1865/37 Administratív-
na budova 

Kancelárska 
budova 

   V 
prevádzke 

1  

1865/58 Čerpacia 
stanica 

Budova 
technického 
vybavenia 

   V 
prevádzke 

1  

1865/79 Prečerpávacia 
stanica 
odpadových 
vôd 

Budova 
technického 
vybavenia 

   V 
prevádzke 

1  

1865/80 Prečerpávacia 
stanica 
odpadových 
vôd 

Budova 
technického 
vybavenia 

   V 
prevádzke 

1  

1865/32 CRTP 
a demul-
zifikácia 

Budova 
technického 
vybavenia 

   V 
prevádzke 

1  
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Katas-
trálne ID 

Názov Účel/využitie 
budovy 

Ploch

a 

(m2) 

(pribli

-žne) 

Počet 

poschodí

/výška 

Infra-

štruktúra/ 

zásob 

ovanie 

  Súčasný 

stav 

Klaster Opis 

1865/95 Sklad Priemyselná 

budova 

   V 
prevádzke 

1  

1865/96 Skladovanie 
oleja 

Priemyselná 

budova 

   V 
prevádzke 

1  
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3. Priemyselná zóna banskej oblasti Handlová 

Zoznam budov: 
 

Katastrál-

ny preukaz 

(platí pre 

Handlovú) 

Názov Účel/využitie 
budovy 

Plocha 

(m2) 

(približ 

ne) 

Počet 

poschodí

/výška 

Súčasný stav Klaster Popis 

3660/2 Výpočtová 
budova 1 

Kancelárie 
banských 
operátorov (1) 

729 4 Čiastočne obsa-

dené; pôvodný 
stav 

3 Tehlová budova 

spojená mostom s 

hlavnou 

administratívnou 

budovou 

3406/104 Iná budova Kancelárska 
budova 
(4) 

380 1 Používaná; 

pôvodný stav 

3 Prenajatá ako jedáleň 

3406/149 Budova 
údržby 

Budova údržby 
(7) 

158 1 Nepoužívaná 3  

3406/113 Kancelár-
ska 
budova 

Handlovská 

energetická 

spoločnosť(8) 

490 1 V prevádzke 4 Prenajatá; vylúčená 

z rekonštrukcie 

z dôvodu využívania 

Handlovskou 

energetickou 

spoločnosťou 

3406/151 Tepelná 
elektráreň 

Handlovská 

energetická 
spoločnosť (9) 

770 1 V prevádzke 4 Prenajatá; vylúčená 

z rekonštrukcie 

z dôvodu využívania 

Handlovskou 

energetickou 

spoločnosťou 

3406/150 Iná 
budova 

Strojovňa 45   1  

3406/20 Iná 
budova 

Budova 

deputátu 

57   1  

3406/21 Ostatné 
dopravné 
a telekomu
nikačné 
budovy 

Garáže (36) 777 1 Nepoužívané 1 Garáž pre 34 áut 

3406/23 Kancelár-
ska 
budova 

Dopravná 
kancelária (37) 

348 2 Nepoužívané 1  

3406/25 Iná 
budova 

Skladovanie 
materiálov (35) 

889 1 Nepoužívané 1 Stavba z plechu 

3406/26 Iná 
budova 

Skladovanie 
materiálov (34) 

1 372 1 V prevádzke 1 Skladovanie odpadu 

3406/27 Iná 
budova 

Úprava 
priemyselnej 
vody 

65   1  

3406/28 Iná 
budova 

Úprava 
priemyselnej 
vody 

232   1  

3406/93 Iná 
budova 

Sklad - 
technické plyny 

95   1  

3406/94 Iná 
budova 

Budova 

technického 

plynu (40) 

378  Používaná 1  

3406/96 Budova 
technické-
ho 
vybavenia 

Čerpacia 
stanica a sklad 
oleja (37) 

313 1 Používaná 1  

3406/97 Iná 
budova 

Skladovanie 302 1 Nepoužívaná 1  
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materiálu (33) 

3406/98 Iná 
budova 

Skladovanie 
materiálu (32) 

494 15 
metrov 

Nepoužívaná 1  

3406/117 Iná budova Skladovanie 
(11) 

128 2 Nepoužívaná 2  

3406/118 Iná budova Skladovanie 
(11) 

236 2 Nepoužívaná 2  

3406/119 Iná budova Skladovanie 
(11) 

211 2 Nepoužívaná 2  

3406/120 Iná budova Skladovanie 
(11) 

299 2 Nepoužívaná 2  

3406/132 Iná budova Skladovanie 
(11) 

84 2 Nepoužívaná 2  

3406/121 Iná budova Skladovanie 103   2  

3406/125 Priemysel-
ná budova 

Bývalá lanovka, 
výroba 
popolčekových 
kompozitov (10) 

736 2 Používa sa na 
skladovanie 
popola 

2  

3406/135 Priemysel-
ná budova 

Úprava priemy-
selnej vody 

512   2  

3406/29 Iná budova Úprava priemy-
selnej vody 

401   2  

3406/31 Iná budova Starý banský 
triedič 

574   2 Zapísaná ako 

národná kultúrna 

pamiatka 

3406/32 Technická 
budova 

Budova 
elektrického 
transformátora 

 
433 

  2  

3406/33 Iná budova Workshop 100   2  

3406/34 Iná budova Nová budova na 
úpravu ( 31) 

700 30 
metrov/ 7 
poschodí 

Nepoužívaná 2 Vybavené úložným 

priestorom a výťahom 

3406/35 Iná budova Chladnička 100   2  

3406/36 Zdravot-
nícke 
a sociálne 
zariadenie 

Sociálna 
budova 

165   2  

3406/37 Iná budova Budova 
sklápača 

1192   2  

3406/104 Adminis-
tratívna 
budova 

Administratívna 
budova 

144   3  

3406/16 Iná budova Zdravotné 
stredisko (3) 

883 1 Pôvodný stav, 

v potrebuje 

renováciu. 

3 Prenájom pre zdra-

votníctvo; centrálne 

vykurovanie 

3406/83 Budova 

obchodu a 
služieb 

Kaviareň 680 2  3  

3406/84 Kancelár-
ska 
budova 

Kancelárie 
technikov 
a účtovníkov (2) 

833 2 Nepoužívaná 3 Ústredné vykurovanie 

3406/85 Iná budova Miestnosť na 
likvidáciu 
odpadu (5) 

172 1 V prevádzke 3  

3406/86 Technická 
budova 

Bývalá hasičská 
budova (6) 

296 1 Čiastočne 
používaná 

3 Ústredné vykurovanie 

3406/89 Iná budova Workshop (29) 198 1 V prevádzke 3 Prenajatá 

3406/92 Iná budova Workshop (30) 509 1 V prevádzke 3 Prenajatá 

3406/106 Iná budova Skladovanie 518   4  

3406/114 Technická 
budova 

Nádrž na vodu 185   4  

3406/122 Priemysel-
ná budova 

Hlavná výrobná 
budova/ stará 
elektráreň (12) 

3 433 Približne 
metrov 
15 

Nepoužívané od 

80. rokov; vyža-

duje renováciu 

4 Budova z 50. rokov s 

fluidnými 2 kotlami; 

100-metrový komín 

3406/123 Iná budova Skladovanie 130   4  
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3406/130 Priemyselná 

budova 

Komín 31 100 m  4  

3406/38 Iná budova Skladovanie uhlia 181   4  

3406/41 Iná budova Budova na ťažbu 
uhlia 

980   4  

3406/42 Iná budova Workshop (23) 731 1 Nepoužíva
ná 

4  

3406/43 Iná budova Workshop (21) 467 1 Nepoužíva
ná 

4  

3406/44 Iná budova Workshop (20) 538 1 Nepoužíva
ná 

4  

3406/45 Iná budova Workshop (19) 808 1 Nepoužíva
ná 

4  

3406/103 Iná budova Workshop (18) 224 1 Nepoužíva
ná 

4  

3406/46 Iná budova Workshop (24) 1 087 1 Nepoužíva
ná 

4 Používa sa pre 
nákladné vozidlá 

3406/47 Iná budova Workshop (26) 602  Používaná 4  

3406/48 Multifunkčná 
budova 

Dielňa a 
skladovanie 

1 174   4  

3406/49 Iná budova Workshop (22) 224   4  

3406/56 Budovy na 
zdravotné a 
sociálne účely 

Sprchy (17) 932 1 Čiastočne 

používané 

4 Centrálne sociálne 

miestnosti banského 

poľa; spojené s 

3406/57 

3406/106 Iná budova Workshop (25) 518  Nepoužíva
né 

4  

3406/57 Budova pre 
šport a 
rekreáciu 

Svietidlá, sklady, 
(16) 

3 747 1 Čiastočne 

používané 

4 Centrálne sociálne 

miestnosti banského 

poľa; spojené s 

3406/56 

3406/60 Budova pre 
šport a 
rekreáciu 

Svietidlá, sklady, 
(16) 

448 1 Čiastočne 

používaná 

4  

3406/61 Kancelárska 
budova 

Skladovanie (13) 444 1 Zriedkavo  
používaná 

4  

3406/63 Iná budova Oprava lokomotív  
(14) 

522 1 V 
prevádzke 

4 Vybavené žeriavom 

3406/64 Iná budova Oprava banských 

vozňov (15) 

468 1 V 
prevádzke 

4  

3406/65 Technická 

budova 

Nádrž na vodu 189   4  

3406/149 Sklad Skladovanie 158 1 pos-
chodie 

V 
prevádzke 

  

3406/82 Iná budova Budova 
transformátora 
/distribúcia (28) 

75 1 V 
prevádzke 

4 Používa sa na chov 
rýb 

3406/156 Iná budova Závod na 
spracovanie rýb 

271  Nový 5 Používa sa na chov 
rýb 

3406/157 Iná budova Závod na 
spracovanie rýb 

38  Nový 5 Používa sa na chov 
rýb 

3406/167 Iná budova Skleník A 3 322  Nový 5 Používa sa na chov 
rýb 

3406/168 Iná budova Skleník B 3 158  Nový 5 Používa sa na chov 
rýb 

3406/69 Iná budova Závod na 
spracovanie rýb 

64  Nový 5 Používa sa na chov 
rýb 

3406/70 Iná budova Závod na 
spracovanie rýb 

1 805  Nový 5 Používa sa na chov 
rýb 

3406/74 Iná budova Rybia farma 4 198  Nový 5 Používa sa na chov 
rýb 
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4. Priemyselná zóna ťažobnej oblasti Cigeľ 

Zoznam budov: 
 

Katastrálne 
ID 

Názov Účel/ využitie 
budovy 

Plocha 
(m2) 
(približne) 

Počet 
poschodí 
/výška 

Súčasný 
stav 

Klaster Popis 

1030/62 Služby 
vozňov 1 

Elektrická 
dielňa 

1 647  Existujúca 
prevádzka 

Renová
cia 
vozňa 

Identifikované 
využitie pôdy vo 
vlastníctve 
spoločnosti 
Ekosystémy 

1030/54 Služby 
vozňov 2 

Workshop 5 099  Existujúca 
prevádzka 

Renová
cia 
vozňa 

Identifikované 
využitie pôdy vo 
vlastníctve 
spoločnosti 
Ekosystémy 

1030/33 Služby 
vozňov 3 

Skladovanie 
oleja 

669  Existujúca 
prevádzka 

Renová
cia 
vozňa 

Identifikované 
využitie pôdy vo 
vlastníctve 
spoločnosti 
Ekosystémy 

1030/65 Budova 4 Nový gator 
(31) 

225 1 Existujúca 
prevádzka 

Renová
cia 
vozňa 

Identifikované 
využitie pôdy vo 
vlastníctve 
spoločnosti 
Ekosystémy  

1002/14 Hlavná 
rozvodňa 

Rozvodňa 
vysokého 
napätia 

511 1 Existujúca 
prevádzka 

Pod-
stanica 

Identifikované 
využitie pôdy vo 
vlastníctve 
spoločnosti 
Ekosystémy 

       

       

1002/13 Elektrické Elektrická sieť 
110kV 

81 1 Existujúca 
prevádzka 

Pod-
stanica 

Identifikované 
využitie pôdy - 
rozvodňa 

1008/3 Sklad Elektráreň 489 1 Nepoužíva-
ný 

Tepelný 
výrobný 
závod 

Identifikované 
využitie pôdy 

1008/5 Sklad Skladovanie 
drevnej štiepky 

265 1 Nepoužíva-
ný 

Tepelný 
výrobný 
závod 

Identifikované 
využitie pôdy 

1002/22 Úložiská 
a work-
shopy 

Sklady a dielne 203 1 Používaný Oblasť 
prestavb
y 

 

1002/26 Hasičské 
oddelenie 

Hasenie 
požiarov 

355 1 Nepoužíva-
né 

Oblasť 
prestavb
y 

 

979/1 Malá 
budova 
recepcie 

Budova recepcie 37 1 Nepoužíva-
né 

Oblasť 
prestavb
y 

Malý vstup na 
recepciu z obce 
Sebedražie 

1002/31 Adminis-
tratívna 
budova e-

operations 

Kancelárska 
budova 

1 284 3 V prevádzke Oblasť 
prestavb
y 

Kancelárie, 

archívne 

miestnosti 

1002/48 Kantína Kuchyňa a 
jedáleň (2) 

5 566 1 V prevádzke Oblasť 
prestavb
y 

Využíva sa ako 
jedáleň pre 
zamestnancov, 
čiastočne 
prenajatá 

1002/34 Budova 
recepcie 

Recepcia, šatňa, 
sklad, práčovňa, 
sauna, lampá-
reň, spoločenská 
miestnosť, cen-
trálny dispečing 

5 566 3 Nepoužíva-
né 

Oblasť 
prestavb
y 

Veľká budova s 
kapacitou 3 000 
baníkov 
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Katastrálne 
ID 

Názov Účel/ využitie 
budovy 

Plocha 
(m2) 
(približne) 

Počet 
poschodí 
/výška 

Súčasný stav Klaster Popis 

1002/35 Kancelárska 

budova 

Administratív 

na budova - 

chemické 

laboratórium 

(4) 

616 3 Nepoužívaná Múzeum  

1002/24 Nástupište 

pre banskú 

železnicu 

Nástupište 

pre banskú 

železnicu (5) 

3 877 1 Používa sa 
ako múzeum 

Múzeum Murovaná budova s 

koľajnicami, vchod 

do podzemnej bane 

1002/33 Bufet Starý bufet 
(6) 

154 1 Nepoužívaný Oblasť 
prestavby 

Budova z 
drevotrieskových 
dosiek v zlom stave 

1002/30 Kotolňa Stará kotolňa 
(7) 

868 1 s 50- 
metrovým 
komínom 

Nepoužívaná Oblasť 
prestavby 

Oceľová a tehlová     
budova; vybavená 
kotlami, parnými, 
zásobníkmi s 
horúcou vodou 
a popolom a filtre 

1002/2 Budova 

sklápača 

Sklápač pre 
vagóny na 
uhlie a sklad 

(8) 

645 1 Nepoužívaná Oblasť 
prestavby 

Kapacita 1 000 ton 

1002/28 Drvič Drviče, ručné 

triedenie, 

kancelárie (9) 

585 1 Nepoužívaný Oblasť 
prestavby 

Vyrobený zo železa 

a betónu. Vybavený 

rozsypávačom uhlia. 

1002/23 Sklad a 

dielne 

Centrum pre 

regeneráciu 

"TH" 
profily (10) 

367 1 Nepoužívaný Oblasť 
prestavby 

Vybavené žeriavom 
s dosahom 100 m a 
kapacitou 5 ton 

1002/36, 
3702 

Sklad Skladovanie 

plechov (11) 

392 1 Nepoužívaný Oblasť 
prestavby 

 

3704 Oprava 
dieselových 
lokomotív 

Oprava 
dieselových 
lokomotív, 
dielne, 
kancelárie 
(12) 

144 1 Nepoužívaný Oblasť 
prestavby 

Tehlová budova, 

vybavená 

portálovým žeriavom 

1002/45 Garáž Garáže a 

autoservisy, 

kancelárie 

(13) 

1 247 1 Nepoužívaná Oblasť 
prestavby 

8 garáže pre 

nákladné vozidlá 

1003/5   Čistička uhlia Práčovňa 

nového uhlia 

(14) 

958 8  
poschodí 
a výška 
40 metrov 

Nepoužívaná Oblasť 
prestavby 

Železobetónová 

budova; používa sa 

na triedenie ťažkých 

kvapalín 

1003/6, 
1003/7 

Sklad paliva Kompresoro-

vá miestnosť 

a sklad paliva 

(15) 

134, 152 1 Nepoužívaný Oblasť 
prestavby 

 

1002/19 Čistička uhlia Skladovanie a 

triedenie 

uhlia s 
váhami 

874 1 Nepoužívaná Oblasť 
prestavby 

Železo a betón 

1002/12 Budova na 
triedenie 
uhlia 

Budova na 

triedenie (17) 

1 124 60 metro- 
vá výška 

Nepoužívaná Oblasť 
prestavby 

Železo a betón 
s veľkými 
skladovacími 
priestormi s 
kapacitou  
2 000 ton 
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Katastrálne 
ID 

Názov Účel/ využitie 
budovy 

Plocha 
(m2) 
(približne) 

Počet 
poschodí 
/výška 

Súčasný stav Klaster Popis 

1002/10 Sklad a 

elektrická 

rozvodňa 

Sklad a 

elektrická 

rozvodňa, 

kancelária, 

dielňa (18) 

414 1 Nepoužívané Oblasť 
prestavby 

Pozostáva z 2 

prepojených 
budov; vybavený 
žeriavom, v 
súčasnosti prenajatý 

1002/29 Sklad a 

dielne 

Skladovanie 

dreva a 

drevotrieskov

ých dosiek 

(19) 

672 1 Nepoužívané Oblasť 
prestavby 

 

1002/7 Servis 
a depo pre 
lokomotívy 

Servis a depo 

pre 

lokomotívy 

(20) 

1 108 6 Nepoužívané Oblasť 
prestavby 

Železobetónová 

budova dlhá 62 

metrov so žeriavmi, 

kanceláriou, dielňou 

a skladom; 

používané 

spoločnosťou 
Ekosystémy 

1002/9 Servis 
banských 
vozňov 

Servis 
banských 
vozňov (21) 

450 1 Nepoužívané Oblasť 
prestavby 

 

1002/15 Sklad dreva Sklad dreva, 
kancelária, 
šatňa (22) 

191 1 Nepoužívané Oblasť 
prestavby 

Tehlová budova 

1002/8 Posilňovače 
výroby "TH"  

Renovácia 

"TH" 

posilňovačov  

(23) 

414 1 Nepoužívané Oblasť 
prestavby 

Žeriav pre 10 ton 
v blízkosti a ďalšie 
2 mobilné žeriavy vo 
vzdialenosti 200 m 

1002/5 Sklad 
opravených 
strojov 

Veľkoplošné 
skladovanie 
(24) 

1 168 1 Nepoužívaný Oblasť 
prestavby 

Žeriav pre 12 ton a 
vzdialenosť 30 
metrov 

1030/67 Oceľová hala Skladovanie 
plechov (25) 

337 1 Nepoužívaná Oblasť 
prestavby 

Zostavené z 
plechového skladu 

1030/68 Prevádzková 
budova 

Vybudovanie 
oddelenia 
investičného 
rozvoja (26) 

374 2 Nepoužívaná Oblasť 
prestavby 

 

1002/6 Skladovanie 
odpadových 
vôd 

Sklad, dielňa 
oddelenia 
pozemných 
činností (27) 

100 1 Nepoužívané Oblasť 
prestavby 

 

1002/50 Skladovanie 
odpadových 
vôd 

Sklady, dielňa 
pozemných 
aktivít (27)  

295 1 Nepoužívané Oblasť 
prestavby 

 

1002/49 Skladovanie 
odpadových 
vôd 

Sklady, dielňa 
oddelenia 
pozemných 
činností (27) 

84 1 Nepoužívané Oblasť 
prestavby 

 

1002/7 Píla a 
stolárstvo 

Stolárska 
dielňa a sklad 
(28) 

414 1 Nepoužívané Oblasť 
prestavby 

 

978 Kancelári a - 
prevádzková 
budova 

Ubytovanie 
"200" (29) 

928 2 Nepoužívané 
potrebná 
rekonštrukcia 

Oblasť 
prestavby 

Bývalá ubytovacia 

budova s 200 

lôžkami 

979/2 Skladovanie 
horľavých 
kvapalín 

Skladovanie 
technických 
plynov (30) 

89 1 V prevádzke Oblasť 
prestavby 

Potenciálne 
nebezpečenstvo pre 
životné prostredie 
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5. Tepelná elektráreň v Novákoch 

Zoznam najväčších budov v areáli TE Nováky v prevádzke. 
 

Katastrálne 

ID 

Názov a účel Plocha 

(m2) 

(približne) 

Poschodia/

výška 

Súčasný stav Klaster Opis 

1031/106 Sklad 855  Existujúca prevádzka Výstavba a podpora  

1031/107 Sklad 859  Existujúca prevádzka Výstavba a podpora  

1031/112 Sklad 589  Existujúca prevádzka Výstavba a podpora  

1031/115 Sklad 480  Existujúca prevádzka Výstavba a podpora  

1031/117 Sklad 393  Existujúca prevádzka Výstavba a podpora  

1031/118 Administratívna 
budova 

495  Existujúca prevádzka Správa lokality a 

kancelárie 

 

1031/123 Sklad 1 193  Existujúca prevádzka Výstavba a podpora  

1031/124 Sklad 449  Existujúca prevádzka Výstavba a podpora  

1031/126 Sklad 503  Existujúca prevádzka Výstavba a podpora  

1031/130 Sklad 848  Existujúca prevádzka Výstavba a podpora  

1031/131 Sklad 891  Existujúca prevádzka Výstavba a podpora  

1031/136 Sklad 678  Existujúca prevádzka Výstavba a podpora  

1031/143 Budova 540  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/15 Budova na úpravu 
vody 

1 726  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/16 Administratívna 
budova 

479  Existujúca prevádzka Správa lokality a 

kancelárie 

 

1031/160 Sklad 412  Existujúca prevádzka Výstavba a podpora  

1031/169 Chladiaca veža - 

TE Nováky A 

1 662  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/170 Riadiaca 

miestnosť - TE 
Nováky A 

1 744  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/174 Čerpacia stanica 436  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/188 Administratívna 
budova 

609  Existujúca prevádzka Správa lokality a 

kancelárie 

 

1031/198 Kotolňa 618  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/199 Elektrická budova 547  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/20 Chladiaca veža - 

TE Nováky C 

3 852  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/206 Technologická 
budova 

570  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/207 Elektrická budova 504  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/21 Chladiaca veža - 

TE Nováky A 

1 644  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/223 Garáž 421  Existujúca prevádzka Výstavba a podpora  

1031/30 Technologická 
budova 

765  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/327 Sklad náhradných 
dielov 

1 781  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/35 Kontrolná 
miestnosť 

528  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/36 Sklad v podzemí 2 430  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/364 Sklad 742  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/44 Hlavný sklad 1 609  Existujúca prevádzka Výstavba a podpora  

1031/447 Sklad 557  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/47 Mechanická dielňa 1 793  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/52 Hlavná budova - 

TE Nováky B 

3 150  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  
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Katastrálne 

ID 

Názov a účel Plocha 

(m2) 

(približne) 

Poschodia/

výška 

Súčasný stav Klaster Opis 

1031/53 Administratívna 
budova 

829  Existujúca prevádzka Správa lokality a 
kancelárie 

 

1031/56 Garáž 648  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/58 Sociálna budova 900  Existujúca prevádzka Správa lokality a 

kancelárie 

 

1031/59 Chladiaca veža - 

TE Nováky B 

1 608  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/60 Chladiaca veža - 
blok 1 

1 719  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/61 Sklad v podzemí 1 582  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/68 Technologická 
budova 

1 587  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/79 Hlavná budova – 
TE Nováky A,C 

12 556  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/8 Laboratóriá 559  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/84 Komín – TE 
Nováky C 

629  Existujúca prevádzka Výrobná oblasť  

1031/86 Šatňa 870  Existujúca prevádzka Správa lokality a 

kancelárie 

 

1031/88 Jedáleň 806  Existujúca prevádzka Správa lokality a 

kancelárie 

 

925/6 Nedokončená 
budova 

476  Nie je v prevádzke Výstavba a podpora  

925/7 Nedokončená 
budova 

494  Nie je v prevádzke Výstavba a podpora  
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