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Úvod 

Hlavným cieľom tohto projektu je preukázanie ekonomickej a environmentálnej výhodnosti pripojenia na 
centrálny zdroj výroby a dodávky tepla oproti výrobe tepla vo vlastných lokálnych zdrojoch. 

 

1. Popis budov 
 
Mestský úrad, Mestská polícia/Denné centrum seniorov/Mamaklub 
 

Budovy Mestského úradu sa nachádzajú na Námestí republiky a budovy Mestskej polície/Denného centra 
seniorov/Mamaklubu na Jesenského ulici v Seredi. Objekty Mestského úradu pozostávajú z dvoch 
nadzemných podlaží a suterénu. Budova Mestskej polície sa skladá z jedného nadzemného podlažia a objekt 
Dennému centru seniorov/Mamaklub z dvoch nadzemných podlaží. Všetky tieto objekty slúžia na 
administratívne a prevádzkové účely s príslušným sociálno-hygienickým a prevádzkovo-technickým 
zázemím. 
 
Základná škola Juraja Fándlyho 
 

Budova Základnej školy sa nachádza na  Fándlyho ul. v Seredi. Bola postavená a odovzdaná do užívania 
v roku 1984.  

Skladá sa z pavilónov A, B1, B2, C, telocvične a plavárne, ktoré sú navzájom prevádzkovo prepojené.   
Objekty školských pavilónov A, B1, B2, C s jedným až tromi nadzemnými podlažiami sú využívané pre 

účely tried, učební, kabinetov, sociálnych zariadení, kuchyne a jedálne. Budova telocvične pozostáva 
z jedného nadzemného podlažia využívaného na športové účely s príslušným sociálno-hygienickým zázemím. 
Budova plavárne pozostáva z jedného nadzemného a jedného podzemného podlažia, je využívaná pre 
športové účely žiakov škôl a verejnosť s príslušným sociálno-hygienickým a prevádzkovo-technickým 
zázemím. 

Objekt školy prešiel v roku 2011 kompletnou rekonštrukciou, pri ktorej boli zrealizované výmeny okien, 
vonkajších dverí, zateplenie strechy a obvodového plášťa budovy, čo viedlo zníženiu nákladov na výrobu 
tepla na vykurovanie objektov školy.  Zdroj, rozvody tepla a teplej úžitkovej vody zostali v pôvodnom stave.  
 
Základná škola Jana Amosa Komenského 
 

Budovy Základnej školy sa nachádzajú na  Komenského ul. v Seredi. tvoria ju budovy bývalej ZŠ Jana 
Amosa Komenského, ktorá bola postavená a odovzdaná do užívania v roku 1964.  

Obidva bloky tejto budovy pozostávajú z troch nadzemných podlaží, v bloku A je suterén, v ktorom sú 
technické miestnosti, sklady, dielne a učebne. Nadzemné podlažia sa využívajú na triedy, kabinety a sociálne 
zariadenia. Značnú časť budovy školy zaberajú chodby.  Jej súčasťou je aj telocvičňa v areáli, v ktorej bolo 
v roku 2013 vybudované samostatné vykurovanie a budova centra voľného času tiež so samostatným 
vykurovaním. Objekt školy prešiel v roku 2009 kompletnou rekonštrukciou, pri ktorej boli zrealizované 
výmeny okien, vonkajších dverí, zateplenie strechy, obvodového plášťa budovy a rekonštrukcií 
vykurovacieho systému v objektoch školy, čo viedlo k výraznému zníženiu nákladov za teplo na vykurovanie 
objektov školy.   

V roku 2013 sa súčasťou stala aj budova bývalej ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava pozostávajúca 
z pavilónov A – G a samostatne stojacej kotolne, ktorá zabezpečuje výrobu tepla pre všetky budovy. 
Jednotlivé pavilóny pozostávajú z dvoch až  štyroch nadzemných podlaží, priestory sa využívajú ako 
učebne,odborné učebne,  kabinety, sklady, sociálne zariadenia. V D pavilóne je na prvom nadzemnom podlaží 
kuchyňa, sklady, hygienické a sociálne miestnosti, a na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza jedáleň. V 
pavilóne F sa nachádza veľká a gymnastická telocvičňa, hygienické zariadenia, kabinet a sklad náradia. 
V tomto pavilóne bola vymenená časť okien v gymnastickej telocvični v tomto roku. V pavilónoch A, B, C, D 
a E bola v roku 2013 realizovaná výmena okien a vchodových dverí, čo viedlo k čiastočnému zníženiu 
nákladov na výrobu tepla.  G pavilón je stále rozostavaný.    

Kotolňa, zdroj a tepelný kanál zostali v pôvodnom stave, navyše zdroj je projektovaný na oveľa vyššiu 
produkciu tepla, nakoľko kotolňa mala zásobovať teplom a teploou vodou plánované Sídlisko Stred, ktorého 
výstavba sa nerealizovala, z toho dôvodu je jeho prevádzka vysoko nerentabilná. . 
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2. Návrh zmeny zásobovania teplom z CZT 
 

Zámerom mesta Sereď (ďalej len Mesto) je scentralizovať súčasnú výrobu tepla z terajších šiestich 
plynových kotolní do dvoch centrálnych kotolní, tak aby dodávka tepla na vykurovanie a tepla na teplú 
úžitkovú vodu bola v maximálnej miere efektívna, hospodárna a v konečnom dôsledku má prispieť k zníženiu 
emisií v zastavanom území Mesta.  

 
Aby sa čo najviac zvýšila efektivita využívania kapacity zdrojov, ES hľadá možnosti napojenia nových 

odberateľov v rámci svojich terajších a plánovaných budúcich tepelných sietí, kde v prípade úspešnej 
realizácie pripojenia to bude mať priaznivý vplyv aj na už teraz pripojených odberateľov, konečných 
spotrebiteľov t.j. občanov Mesta.   

 
Pri plánovaní koncepcie rozvoja a využiteľnosti zdrojov ES sú veľmi vhodnými objektmi na pripojenie do 

centrálneho zásobovania teplom (ďalej len CZT) objekty Mestského úradu, Mestskej polície/DC/Mamaklubu 
a Základných škôl na Fándlyho a Komenského ulici. Výhodou týchto objektov je, že sa nachádzajú v blízkosti 
terajších resp. plánovaných primárnych tepelných rozvodov. Technológia zdrojov tepla v týchto objektoch je 
už zastaraná a v najbližšej budúcnosti by muselo zo strany Mesta prísť k investíciám do ich obnovy, príp. 
rekonštrukcie. Dôležitým aspektom úspešnej realizácie pripojenia týchto objektov na CZT je zníženie ich 
súčasných nákladov vynaložených do zásobovania tepelnou energiou. Ďalšou výhodou pripojenia do CZT je 
skutočnosť, že  ES je spoločnosťou zaoberajúcou sa výrobou a distribúciou tepla podnikajúcou na základe 
povolenia, ktorá podlieha kontrole zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, čo je dostatočnou 
zárukou pre zabezpečenie stability ceny tepla pre svojich odberateľov ako aj špeciálnou komisiou s 2/3 
väčšinovým zastúpením z radov obyvateľov Mesta. To zabezpečí aj efektívne, hospodárne a ekonomické 
nakladanie s finančnými prostriedkami potrebnými na zásobovanie mestských objektov teplom a zabezpečí 
priaznivý vplyv na cenu pre ostatných odberateľov už napojených na CZT.  
 

ES a Mesto navrhujú nasledovné riešenie prevádzkovania zdrojov v objektoch až do doby ich pripojenia 
k CZT pozostávajúce z troch následných krokov: 

 
1. V prvom kroku v termíne od 1.7.2014 ES prevezme  obsluhu zdrojov vo všetkých objektoch. Na 

základe Zmluvy o obsluhe bude ES v objektoch Mestského úradu a Mestskej polície do 31.12.2014 a 
v objektoch ZŠ Fándlyho a ZŠ Komenského do 30.4.2015 zabezpečovať svojimi zamestnancami 
v týchto zdrojoch obsluhu, ich prevádzkovanie a udržiavanie podľa príslušnej platnej legislatívy za 
odplatu vo výške 1 Eura/mesiac. Všetky ostatné náklady spojené s prevádzkovaním budú hradené 
vlastníkom. V prípade jednotlivých realizácií pripojenia objektov v termíne do 31.12.2014 resp. 
30.4.2015 sa prechádza pre už pripojený objekt na krok 3. 
 

2. V druhom kroku postupne  na základe Zmluvy o prenájme od 1.1.2015 prevezme ES zdroje 
v objektoch Mestského úradu a Mestskej polície do prenájmu a to  do obdobia realizácie ich napojenia 
na primárne rozvody CZT. Objekty ZŠ na Fándlyho a Komenského ul. prevezme do prenájmu od 
1.5.2014. Cena za prenájom zdrojov v tomto období bude stanovená vo výške 1 Eura/mesiac. 
Postupne od 1.1.2015 bude v týchto objektoch fakturovaná cena schválená Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví pre ES v zmysle platnej legislatívy v danom období. Realizácia pripojenia všetkých 
objektov bude uskutočnená v termíne do 31.12.2015. 

 
3. V treťom kroku ES zrealizuje napojenie objektov  na novovybudované primárne rozvody CZT 

a vybuduje v objektoch kompaktné odovzdávacie stanice tepla (ďalej len OST) s napojením na 
centrálny dispečing s 24 hodinovou nepretržitou obsluhou. Vybudovanie OST zabezpečí odberateľom 
v týchto objektoch inteligentnú reguláciu dodávok tepla a teplej úžitkovej vody s možnosťou 
variability nastavenia zásobovania teplom podľa vlastných špecifických požiadaviek.  
 

Výhody pripojenia objektov do CZT pre Mesto: 
- zníženie emisií v zastavanom území Mesta,  
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- centralizácia tepelného hospodárstva v Meste, čo prináša úsporu aj ostatným odberateľom už 
napojeným na CZT, konečným spotrebiteľom znížením jednotkovej ceny tepla, 

- zo strany Mesta už nie je potrebná ďalšia budúca investícia do technologických zariadení týchto 
objektov, 

- zabezpečenie nepretržitej bezpečnej prevádzky vyhradených technických zariadení vyškolenou 
obsluhou a jej udržiavanie, 

- ES zabezpečuje svoju výrobu efektívnym, hospodárnym a ekonomickým spôsobom 
prostredníctvom geotermálneho vrtu s tepelným čerpadlom a vysokoúčinnej kombinovanej 
výroby elektriny a tepla v kogeneračných jednotkách,  

- keďže vo všetkých objektoch sa jedná o vyhradené technické zariadenia v zmysle Vyhlášky č. 
508/2009 Z.z., odpadajú Mestu legislatívne činnosti spojené s prevádzkovaním takýchto 
zariadení, hlavne oprávnenia, osvedčenia, revízie zariadení, BOZP a PO. 

 
3. Technická realizácia pripojenia objektov na CZT 
 

Mestský úrad Sereď, Mestská polícia/DC/Mamaklub 
 

Budovy Mestského úradu v Seredi sa nachádzajú v blízkosti vybudovaného primárneho tepelného 
rozvodu vedeného zo zdroja tepla kotolne K2 nachádzajúcej sa na Komenského ulici. Budovy Mestskej 
polície a Dennému centru seniorov sa nachádzajú v blízkosti vybudovaného primárneho tepelného rozvodu 
vedeného zo zdroja tepla kotolne K1 nachádzajúcej sa na Jesenského ulici. Vytipované trasy pripojenia 
primárneho rozvodu tepla by viedla bez kanálovým spôsobom z pred izolovaného potrubia uloženého 
v pieskovom lôžku, čo výrazne urýchli výstavbu a podstatne zníži náklady na jej realizáciu. 

Vo všetkých objektoch budú umiestnené nové kompaktné odovzdávacie stanice tepla, s dodávkou tepla 
a teplej úžitkovej vody s ich samostatným meraním, pripojená na novovybudovaný primárny rozvod tepla. 
OST bude napojená na centrálny dispečing ES s 24 hodinovou nepretržitou odbornou obsluhou, nachádzajúci 
sa v priestoroch objektu kotolne K5 na Mlynárskej ulici. OST je voľne programovateľná s možnosťou 
nastavenia vlastných  špecifických podmienok dodávok tepla a TÚV podľa požadovaného harmonogramu 
v zmysle platnej legislatívy.  

ES zabezpečí po realizácií pripojenia objektov  Mestského úradu , Mestskej polície/DC/Mamaklubu na 
CZT a spustenia OST hydraulické doregulovanie všetkých budov tak, aby prichádzalo k hospodárnemu 
využívaniu dodávaného tepla. 

 
Základná škola Juraja Fándlyho 

 
Stavba Základnej školy sa nachádza priamo vo vytipovanej trase budúceho primárneho rozvodu tepla, 

ktorý má prepojiť tepelné sústavy zo zdrojov plynových kotolní K4 nachádzajúcej sa na ulici Vonkajší rad 
a K9 na Fándlyho ulici. Vytipovaná trasa primárneho rozvodu tepla by viedla areálom školy v zelenom páse 
bez kanálovým spôsobom s predizolovaného potrubia uloženého v pieskovom lôžku, čo výrazne urýchli 
výstavbu a podstatne zníži náklady na jej realizáciu.  

V objekte školy bude umiestnená nová kompaktná odovzdávacia stanica tepla, s dodávkou tepla a teplej 
úžitkovej vody s ich samostatným meraním, pripojená na novovybudovaný primárny rozvod tepla. OST bude 
napojená na centrálny dispečing ES s 24 hodinovou nepretržitou odbornou obsluhou, nachádzajúci sa 
v priestoroch objektu kotolne K5 na Mlynárskej ulici. OST je voľne programovateľná s možnosťou nastavenia 
vlastných  špecifických podmienok dodávok tepla a TÚV pre školu podľa požadovaného harmonogramu 
v zmysle platnej legislatívy.  

ES zabezpečí po realizácií pripojenia školy na CZT a spustenia OST hydraulické doregulovanie všetkých 
objektov školy tak, aby prichádzalo k hospodárnemu využívaniu dodávaného tepla. 
 

Základná škola Jana Amosa Komenského 
 
Stavba Základnej školy sa nachádza v blízkosti zdroja plynovej kotolne K2 nachádzajúcej sa na 

Komenského ulici. Vytipovaná trasa budúceho primárneho rozvodu tepla by viedla areálom školy v zelenom 
páse bez kanálovým spôsobom z predizolovaného potrubia uloženého v pieskovom lôžku.   

V objekte školy bude umiestnená nová kompaktná odovzdávacia stanica tepla s dodávkou tepla a teplej 
úžitkovej vody s ich samostatným meraním, pripojená na novovybudovaný primárny rozvod tepla. OST bude 
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napojená na centrálny dispečing ES s 24 hodinovou nepretržitou odbornou obsluhou, nachádzajúci sa 
v priestoroch objektu kotolne K5 na Mlynárskej ulici. OST je voľne programovateľná s možnosťou nastavenia 
vlastných špecifických podmienok dodávok tepla a TÚV podľa požadovaného harmonogramu v zmysle 
platnej legislatívy.  

ES vybuduje nový sekundárny rozvod tepla od OST do objektu telocvične bez kanálovým pred 
izolovaným potrubím.  

ES zabezpečí po realizácií pripojenia školy na CZT a spustenia OST hydraulické doregulovanie všetkých 
objektov školy tak, aby prichádzalo k hospodárnemu využívaniu dodávaného tepla. 

 
4. Finančná analýza pripojenia objektov Mestského úradu, Mestskej polície, Denného centra 

sneniorov a Mamaklubu na CZT  
 

Hlavným aspektom pre úspešnú realizáciu pripojenia objektov k CZT je preukázanie ich ekonomickej 
výhodnosti.  

V jednotlivých objektoch nie je zabezpečené samostatné meranie spotreby tepla na vykurovanie 
a prípravu teplej úžitkovej vody a nákladov spojených a ich výrobou a dodávkou. Z tohto dôvodu sa pri 
spracovávaní finančnej analýzy ekonomického dopadu vychádza z nasledovných podkladov: 

 
-  faktúry za odobraté palivo, zemný plyn v roku 2013 

 
 Za porovnávacie obdobie je stanovený rok 2013. Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú konečné náklady za 

tepelnú energiu pre objekty a nie sú k dispozícií, budú doplnené kvalifikovaným odhadom pre takéto tepelné 
zdroje.  

 
4.1. Náklady za teplo pri prevádzkovaní vlastných kotolní v roku 2013 

 
Porovnávané náklady vstupujúce do výroby a rozvodu tepla v objektoch Mestského úradu Nám. republiky 

a Mestskej polície/DC/Mamaklubu na Jesenského ul., Sereď:  
 
a. palivo, zemný plyn,  vyrobené teplo 
b. elektrická energia 
c. voda, technologické hmoty 
d. revízie, zákonné prehliadky a skúšky 
e. opravy a udržiavanie, vrátane osobných nákladov obsluhy a údržby 
f. Investícia do vybudovania kotolne, obnovovacie investície a odpisy  

 
a. Náklad na palivo, zemný plyn, vyrobené teplo 

 
Palivom na výrobu tepla v kotolní MÚ, MP/KS/MK je zemný plyn (ďalej len ZP), ktorého cena tvorí 60 – 

70 % všetkých nákladov a výrazným spôsobom ovplyvňuje celkové náklady.  
 

Zoznam predložených faktúr ZP za rok 2013 pre odberné miesta Nám. republiky a Jesenského, Sereď: 
- faktúra za odobraté množstvo ZP 617 048 kWh v období od 19.1.2013 do 31.12.2013 vo výške 

29 251,96 EUR s DPH 
 

Náklad za spotrebovaný ZP v roku 2013 pre odberné miesta bol vo výške 27 700 EUR bez DPH. 
 

Množstvo skutočne vyrobeného a dodaného tepla do objektov pri 92% účinnosti zariadení na výrobu tepla 
a 94 % účinnosti rozvodov tepla je  535 115 kWh.  

 
b. Elektrická energia 
 
Pretože jednotlivé zdroje tepla nemajú samostatné meranie spotreby elektrickej energie potrebnej na 

výrobu a rozvod tepla, celkový náklad je odhadnutý na základe spotreby elektrickej energie vychádzajúca 
z príkonov technologických zariadení  a využití zdroja počas celého roka na 4 600 EUR bez DPH. 
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c. Voda, technologické hmoty 
 
 Odhadovaný náklad na technologickú vodu a jej úpravu je vo výške 350 EUR bez DPH. 

 
d. Revízie, zákonné prehliadky a skúšky 

 
Tepelné zdroje patria medzi technické zariadenie, ktoré v zmysle platnej legislatívy podliehajú 

elektrickým, plynovým a tlakovým revíziám. Medzi ďalšie povinnosti prevádzkovateľa patrí pravidelná 
kontrola a čistenie komínov odborne spôsobilou osobou. Predpokladaná výška nákladov na tieto zákonom 
stanovené pravidelné činnosti sú vo výške 3 400 EUR bez DPH.  

  
e. Opravy a udržiavanie, vrátane osobných nákladov obsluhy a údržby 
 
Do tejto skupiny patrí najmä mzda obsluhy zdroja, ktorá musí byť v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 

odborne spôsobilá na prácu s vyhradeným technickým zariadením, ďalej zabezpečenie dodávateľskej údržby 
a opráv. Predpokladaný ročný náklad spojený s týmito činnosťami je vo výške minimálne 7 000 EUR bez 
DPH. Tento náklad každoročne narastá z dôvodu rastu miezd a starnutia využívanej technológie.  

 
f. Investícia do vybudovania kotolne, obnovovacie investície a odpisy  

 
Nakoľko sme nezískali presnú hodnoty investícií a teda opisov zariadení, pri odhadovanej investícií do 

technológie cca.  48 000 EUR je ročný odpis a teda ročný náklad týchto zariadení vo výške 4 000 EUR bez 
DPH.  

 
Celkové zhodnotenie nákladov pri vlastnom prevádzkovaní  
 
Pri vlastnom prevádzkovaní kotolní v objektoch Mestského úradu a Mestskej polície/DC/Mamaklubu 

Sereď boli náklady v roku 2013 vo výške: 
 
a. palivo, ZP       27 700 EUR bez DPH, 
b. elektrická energia        4 600 EUR bez DPH, 
c. voda, technologické hmoty          350 EUR bez DPH, 
d. revízie, zákonné prehliadky a skúšky      3 400 EUR bez DPH, 
e. opravy a udržiavanie        7 000 EUR bez DPH, 
f. odhadované odpisy        4 000 EUR bez DPH,  
 
Celkový náklad spojený s prevádzkovaním vlastných zdrojov a výroby, dodávky tepla do objektov 

Mestského úradu a Mestskej polície/DC/Mamaklubu Sereď v roku 2013 je vo výške 47 050 EUR bez DPH. 
 
4.2. Náklady za teplo pri dodávkach od ES v roku 2013 
 
ES je spoločnosťou s hlavnou činnosťou zaoberajúcou sa výrobou a rozvodom tepla, podnikajúcou na 

základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO). Cena za teplo na 
vykurovanie a TÚV je úradom regulovaná, rozsah a štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov 
je každoročne ÚRSO schvaľovaná a kontrolovaná. 

Množstvo potrebného dodaného tepla do objektov Mestského úradu a Mestskej polície/Dennému centru 
seniorov/Mamaklubu je pre rok 2013  535 115 kWh. 

  
Cena tepla v zmysle platnej legislatívy o regulácií v tepelnej energetike sa skladá z dvoch zložiek: 
 
a. variabilná zložka ceny tepla (ďalej len VZCT) 
b. fixná zložka ceny tepla (ďalej len FZCT) 

 
a. Variabilná zložka ceny tepla 
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Pozostáva z variabilných nákladov, ktoré sú potrebné na výrobu a rozvod tepla. Prevažnú časť týchto 
nákladov tvorí palivo, ďalej elektrina, voda, technologické hmoty.  
VZCT je fakturovaná mesačne v EUR/kWh,  na základe nameraného skutočne odobratého množstva tepla 
odberateľom v kWh.  
Výška VZCT schválená ÚRSO pre regulačný rok 2013 bola vo výške 0,0563 EUR/kWh bez DPH. 

Pre dodávku 535 115 kWh tepla v roku 2013, predstavuje celkový náklad VZCT v prípade ceny 
fakturovanej od ES 30 127 EUR bez DPH.   

 
b. Fixná zložka ceny tepla 
Pozostáva z fixných nákladov potrebných na zabezpečenie prevádzky vyhradených technických zariadení 

ich obsluhy, údržby, obnovy, rekonštrukcií a opráv, režijných nákladov a primeraný zisk v zmysle ÚRSO. 
FZCT je fakturovaná mesačne v EUR/kW,  1/12-nou podľa regulačného príkonu odberateľa, ktorá je pre 

všetky objekty vo výške 101 kW.  
Výška FZCT schválená ÚRSO pre regulačný rok 2013 bola vo výške 153,4781 EUR/kW bez DPH. 
Výška nákladov v prípade ceny fakturovanej od ES je pre FZCT je vo výške  15 501 EUR bez DPH.   
 
Celkové zhodnotenie pri dodávkach tepla od ES 
 
Pri dodávkach tepelnej energie od ES by boli náklady v roku 2013 vo výške: 
 
a. variabilná zložka ceny tepla     30 127 EUR bez DPH, 
b. fixná zložka ceny tepla      15 501 EUR bez DPH, 
 
Celkový náklad spojený s dodávkou tepla a TÚV od ES pre MÚ, MP/KS v roku 2013 je vo výške  45 628 

EUR bez DPH. 
 

 
4.3 Celkové zhodnotenie finančnej analýzy pripojenia Mestského úradu, Mestskej polície/Dennému 

centru seniorov na CZT 
 

Porovnanie nákladov dodávok tepla a TÚV: 
 
a. prevádzkové náklady pri vlastnej výrobe   47 050 EUR bez DPH, 
b. náklady pri dodávke od ES     45 628 EUR bez DPH, 
 
Pre rok 2013 by bola úspora finančných prostriedkov v prospech dodávok od ES vo výške            1 422 
EUR bez DPH.   
 
Okrem vyššie uvedenej vypočítanej finančnej výhodnosti dodávok tepla od ES, treba uviesť ďalšiu 

skutočnosť, pretože pripojenie objektov do CZT prinesie priaznivý vplyv na jednotkovú cenu tepla pre 
všetkých odberateľov pripojených na CZT a teda výsledná vypočítaná úspora nákladov sa ešte navýši. 

 
5. Finančná analýza pripojenia Základnej školy Juraja Fándlyho 
 

Hlavným aspektom pre úspešnú realizáciu pripojenia školy k CZT je preukázanie ekonomickej 
výhodnosti.  

Na Základnej škole nie je zabezpečené samostatné meranie tepla, TÚV a sledovanie nákladov spojených 
s výrobou a dodávkou tepla, TÚV. Z tohto dôvodu sa pri analyzovaní ekonomického dopadu pripojenia školy 
na CZT vychádza z nasledovných predložených podkladov: 

 
- faktúry za odobraté palivo, zemný plyn v roku 2013 
- faktúry za odobratú elektrickú energiu v roku 2013 
- preukazovanie úspor po realizácií projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Fándlyho Sereď 
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Za porovnávacie obdobie je stanovený rok 2013. Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú konečné náklady za 
tepelnú energiu pre školu a nie sú k dispozícií budú doplnené kvalifikovaným odhadom pre takýto tepelný 
zdroj.  

 
5.1. Náklady za teplo pri prevádzkovaní vlastnej kotolne v roku 2013 
 
Porovnávané náklady vstupujúce do výroby a rozvodu tepla v Základnej škole Fándlyho, Sereď:  
 
a.    palivo, zemný plyn,  vyrobené teplo  
b.    elektrická energia 
c. voda, technologické hmoty 
d. revízie, zákonné prehliadky a skúšky 
e. opravy a udržiavanie, vrátane osobných nákladov obsluhy a údržby 
f. Investícia do vybudovania kotolne, obnovovacie investície a odpisy  

 
a.   Náklad na palivo, zemný plyn, vyrobené teplo 

 
Palivom na výrobu tepla v kotolni školy je zemný plyn (ďalej len ZP), ktorého cena tvorí 60 – 70 % 

všetkých nákladov a výrazným spôsobom ovplyvňuje celkové náklady.  
 

Zoznam predložených faktúr ZP za rok 2013 pre odberné miesto Fándlyho, Sereď: 
 

Obdobie         
(mesiac) 

Množstvo ZP            
(MWh) 

Náklad                       
(EUR bez DPH) 

Január 2013 157,492 8 333,33 
Február 2013 157,492 8 333,33 
Marec 2013 106,909 5 666,67 
Apríl 2013 68,977 3 666,67 

Zúčtovanie Jan-Apr 110,575 5 287,00 
Máj 2013 58,495 2 547,67 
Jún 2013 24,420 1 465,31 
Júl 2013 0,000 690,10 

August 2013 0,000 690,10 
September 2013 61,298 2 637,69 
Október 2013 83,394 3 340,30 

November 2013 135,559 4 997,28 
December 2013 162,603 5 856,43 

 
 
Náklad za ZP bol v roku 2013 vo výške 53 511,88 EUR bez DPH. 

Množstvo skutočne vyrobeného a dodaného tepla do objektov školy pri 90% účinnosti zariadení na výrobu 
tepla je 915 MWh.  

 
b.   Elektrická energia 
 
Celkový náklad za spotrebu elektrickej energie na Základnej škole bola v roku 2013 vo výške 27 588 

EUR. Keďže spotreba kotolne nie je meraná samostatným meračom, spotreba elektrickej energie 
vychádzajúca z príkonov technologických zariadení  a využití zdroja počas celého roka je odhadovaná na 
6 500 EUR bez DPH. 
 

c. Voda, technologické hmoty 
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 Odhadovaný náklad na technologickú vodu a jej úpravu je vo výške 350 EUR bez DPH. 
 
 
d. Revízie, zákonné prehliadky a skúšky 

 
Tepelný zdroj v Základnej škole Fándlyho patrí medzi vyhradené technické zariadenie plynové, tlakové, 

elektrické v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 a podlieha pravidelnej odbornej kontrole tlakových celkov kotlov, 
horákov, kotolne, rozvodov plynu, expanzných nádrží, elektrických rozvádzačov, automatiky kotlov, 
bleskozvodov odborne spôsobilou osobou v intervaloch uvedených vo vyhláške. Medzi ďalšie povinnosti 
prevádzkovateľa patrí pravidelná kontrola a čistenie komínov odborne spôsobilou osobou. Predpokladaná 
výška nákladov na tieto zákonom stanovené pravidelné činnosti sú vo výške 4 500 EUR bez DPH.  

 
e. Opravy a udržiavanie, vrátane osobných nákladov obsluhy a údržby 
 
Do tejto skupiny patrí najmä mzda obsluhy zdroja, ktorá musí byť v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 

odborne spôsobilá na prácu s vyhradeným technickým zariadením, ďalej zabezpečenie dodávateľskej údržby 
a opráv. Predpokladaný ročný náklad spojený s týmito činnosťami je vo výške minimálne 13 000 EUR bez 
DPH. Tento náklad každoročne narastá z dôvodu rastu miezd a starnutia využívanej technológie.  

 
f. Investícia do vybudovania kotolne, obnovovacie investície a odpisy  

 
Nakoľko nemáme informáciu o presnej hodnote investície a teda opisov,  pri odhadovanej investície do 

technológie cca 48 000 EUR je ročný odpis a teda náklad  4 000 EUR bez DPH.  
 

 
Celkové zhodnotenie nákladov pri vlastnom prevádzkovaní  
 
Pri vlastnom prevádzkovaní kotolne na ZŠ Fándlyho, Sereď boli náklady v roku 2013 vo výške: 
 
a.    palivo, ZP        53 512 EUR bez DPH, 
b.    elektrická energia         6 500 EUR bez DPH, 
c. voda, technologické hmoty           350 EUR bez DPH, 
d. revízie, zákonné prehliadky a skúšky       4 500 EUR bez DPH, 
e. opravy a udržiavanie       13 000 EUR bez DPH, 
f. odhadované odpisy         4 000 EUR bez DPH,   
Celkový náklad spojený s prevádzkovaním vlastného zdroja a výroby, dodávky tepla na Základnej škole 

Fándlyho v roku 2013 je vo výške 81 862 EUR bez DPH 
 

5.2. Náklady za teplo pri dodávkach od ES v roku 2013 
 
ES je spoločnosťou z hlavnou činnosťou zaoberajúcou sa výrobou a rozvodom tepla, podnikajúcou na 

základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO). Cena za teplo na 
vykurovanie a TÚV je úradom regulovaná, rozsah a štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov 
je každoročne ÚRSO schvaľovaná a kontrolovaná. 

Množstvo potrebného dodaného tepla do objektov školy vypočítaného výhrevnosti a účinnosti 
technologických zariadení s využitím modernejšej, účinnejšej a hospodárnejšej technológie s predpokladanou 
minimálnou úsporou 9% je pre rok 2013 830 MWh. 

  
Cena tepla v zmysle platnej legislatívy o regulácií v tepelnej energetike sa skladá z dvoch zložiek: 
 
a. variabilná zložka ceny tepla (ďalej len VZCT) 
b. fixná zložka ceny tepla (ďalej len FZCT) 

 
a. Variabilná zložka ceny tepla 
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Pozostáva z variabilných nákladov, ktoré sú potrebné na výrobu a rozvod tepla. Prevažnú časť týchto 
nákladov tvorí palivo, ďalej elektrina, voda, technologické hmoty.  

VZCT je fakturovaná mesačne v EUR/kWh,  na základe nameraného skutočne odobratého množstva tepla 
odberateľom v kWh.  

Výška VZCT schválená ÚRSO pre regulačný rok 2013 bola vo výške 0,0563 EUR/kWh bez DPH. 
Pre dodávku 830 MWh tepla v roku 2013, predstavuje celkový náklad VZCT v prípade ceny fakturovanej 

od ES 46 730 EUR bez DPH.   
 
b. Fixná zložka ceny tepla 
 
Pozostáva z fixných nákladov potrebných na zabezpečenie prevádzky vyhradených technických zariadení 

ich obsluhy, údržby, obnovy, rekonštrukcií a opráv, režijných nákladov a primeraný zisk v zmysle ÚRSO. 
FZCT je fakturovaná mesačne v EUR/kW,  1/12-nou podľa regulačného príkonu odberateľa, ktorá je pre 

všetky objekty školy vo výške 157 kW.  
Výška FZCT schválená ÚRSO pre regulačný rok 2013 bola vo výške 153,4781 EUR/kW bez DPH. 
Výška nákladov v prípade ceny fakturovanej od ES je pre FZCT je vo výške 24 100 EUR bez DPH.   
 

 
Celkové zhodnotenie pri dodávkach tepla od ES 
 
Pri vlastnom prevádzkovaní kotolne na ZŠ Fándlyho, Sereď boli náklady v roku 2013 vo výške: 
 
a. variabilná zložka ceny tepla     46 730 EUR bez DPH, 
b. fixná zložka ceny tepla      24 100 EUR bez DPH, 
 
Celkový náklad spojený s dodávkou tepla a TÚV od ES na Základnej škole Fándlyho v roku 2013 je vo 

výške 70 830 EUR bez DPH. 
 

 
5.3. Celkové zhodnotenie finančnej analýzy pripojenia ZŠ Fándlyho na CZT 

 
Porovnanie nákladov dodávok tepla a TÚV: 
 
a. Prevádzkové náklady pri vlastnej výrobe   81 862 EUR bez DPH, 
b. Náklady pri dodávke od ES     70 830 EUR bez DPH, 
 
Pre rok 2013 by bola úspora finančných prostriedkov v prospech dodávok od ES vo výške  11 032 EUR 
bez DPH.   
 
Okrem vyššie uvedenej vypočítanej finančnej výhodnosti dodávok tepla od ES, treba uviesť ďalšiu 

skutočnosť, pretože pripojenie objektov do CZT prinesie priaznivý vplyv na jednotkovú cenu tepla pre 
všetkých odberateľov pripojených na CZT a teda výsledná vypočítaná úspora nákladov potrebných na tepelnú 
energiu sa ešte navýši. 
 

 
6. Finančná analýza pripojenia Základnej školy Jana Amosa Komenského 
 

Hlavným aspektom pre úspešnú realizáciu pripojenia školy k CZT je preukázanie ekonomickej 
výhodnosti.  

Na Základnej škole nie je zabezpečené samostatné meranie tepla, TÚV a sledovanie nákladov spojených 
s výrobou a dodávkou tepla, TÚV. Z tohto dôvodu sa pri analyzovaní ekonomického dopadu pripojenia školy 
na CZT vychádza z nasledovných predložených podkladov: 

 
- spotreba paliva, zemný plyn v roku 2013 
- spotreba elektrickej energie v roku 2013 
- preukazovanie úspor po realizácií projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského Sereď 
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Za porovnávacie obdobie je stanovený rok 2013. Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú konečné náklady za 

tepelnú energiu pre školu a nie sú k dispozícií budú doplnené kvalifikovaným odhadom pre takýto tepelný 
zdroj.  

6.1. Náklady za teplo pri prevádzkovaní vlastnej kotolne v roku 2013 
 
Porovnávané náklady vstupujúce do výroby a rozvodu tepla v Základnej škole Komenského, Sereď:  
 
a. palivo, zemný plyn,  vyrobené teplo 
b. elektrická energia 
c. voda, technologické hmoty 
d. revízie, zákonné prehliadky a skúšky 
e. opravy a udržiavanie, vrátane osobných nákladov obsluhy a údržby 
f. investícia do vybudovania kotolne, obnovovacie investície a odpisy  

 
a. Náklad na palivo, zemný plyn, vyrobené teplo 

 
Palivom na výrobu tepla v kotolni školy je zemný plyn (ďalej len ZP), ktorého cena tvorí 60 – 70 % 

všetkých nákladov a výrazným spôsobom ovplyvňuje celkové náklady.  
Skutočná spotreba ZP za rok 2013 pre odberné miesto Komenského, Sereď bola vo výške 108 516 m3, čo 

prestavuje náklad vo výške 57 320 EUR bez DPH. 
Množstvo skutočne vyrobeného a dodaného tepla do objektov školy pri 90% účinnosti zariadení na 

výrobu tepla je  930 MWh.  
 

b. Elektrická energia 
 
Skutočná spotreba elektrickej energie za rok 2013 pre odberné miesto Komenského, Sereď bola vo výške 

48 MWh, čo prestavuje náklad vo výške  5 885 EUR bez DPH. 
 

c. Voda, technologické hmoty 
 
 Odhadovaný náklad na technologickú vodu a jej úpravu je vo výške 350 EUR bez DPH. 
 
d. Revízie, zákonné prehliadky a skúšky 

 
Tepelný zdroj v Základnej škole Komenského patrí medzi vyhradené technické zariadenie plynové, 

tlakové, elektrické v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 a podlieha pravidelnej odbornej kontrole tlakových celkov 
kotlov, horákov, kotolne, rozvodov plynu, expanzných nádrží, elektrických rozvádzačov, automatiky kotlov, 
bleskozvodov odborne spôsobilou osobou v intervaloch uvedených vo vyhláške. Medzi ďalšie povinnosti 
prevádzkovateľa patrí pravidelná kontrola a čistenie komínov odborne spôsobilou osobou. Predpokladaná 
výška nákladov na tieto zákonom stanovené pravidelné činnosti sú vo výške 4 500 EUR bez DPH.  

  
e. Opravy a udržiavanie, vrátane osobných nákladov obsluhy a údržby 
 
Do tejto skupiny patrí najmä mzda obsluhy zdroja, ktorá musí byť v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 

odborne spôsobilá na prácu s vyhradeným technickým zariadením, ďalej zabezpečenie dodávateľskej údržby 
a opráv. Predpokladaný ročný náklad spojený s týmito činnosťami je vo výške minimálne  9 258 EUR bez 
DPH. Tento náklad každoročne narastá z dôvodu rastu miezd a starnutia využívanej technológie.  

 
f. Investícia do vybudovania kotolne, obnovovacie investície a odpisy  

 
Nakoľko nemáme informáciu o presnej hodnote investície a teda opisov,  pri odhadovanej investície do 

technológie cca 48 000 EUR je ročný odpis a teda náklad  4 000 EUR bez DPH.  
 

Celkové zhodnotenie nákladov pri vlastnom prevádzkovaní  
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Pri vlastnom prevádzkovaní kotolne na ZŠ Komenského, Sereď boli náklady v roku 2013 vo výške: 
 
a. palivo, ZP        57 320 EUR bez DPH, 
b. elektrická energia         5 885 EUR bez DPH, 
c. voda, technologické hmoty           350 EUR bez DPH, 
d. revízie, zákonné prehliadky a skúšky       4 500 EUR bez DPH, 
e. opravy a udržiavanie         9 258 EUR bez DPH, 
f. odhadované odpisy         4 000 EUR bez DPH, 
 
Spolu 81 313 EUR bez DPH. 
 
Celkový náklad spojený s prevádzkovaním vlastného zdroja a výroby, dodávky tepla na Základnej škole 

Komenského v roku 2013 je vo výške 81 313 EUR bez DPH. 
 

6.2. Náklady za teplo pri dodávkach od ES v roku 2013 
 
ES je spoločnosťou z hlavnou činnosťou zaoberajúcou sa výrobou a rozvodom tepla, podnikajúcou na 

základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO). Cena za teplo na 
vykurovanie a TÚV je úradom regulovaná, rozsah a štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov 
je každoročne ÚRSO schvaľovaná a kontrolovaná. 

 
Množstvo potrebného dodaného tepla do objektov školy vypočítaného výhrevnosti a účinnosti 

technologických zariadení s využitím modernejšej, účinnejšej a hospodárnejšej technológie s predpokladanou 
minimálnou úsporou 12% je pre rok 2013 820 MWh. 

  
Cena tepla v zmysle platnej legislatívy o regulácií v tepelnej energetike sa skladá z dvoch zložiek: 
 
a.    variabilná zložka ceny tepla (ďalej len VZCT) 
b.    fixná zložka ceny tepla (ďalej len FZCT) 

 
a. Variabilná zložka ceny tepla 

 
Pozostáva z variabilných nákladov, ktoré sú potrebné na výrobu a rozvod tepla. Prevažnú časť týchto 

nákladov tvorí palivo, ďalej elektrina, voda, technologické hmoty.  
 
VZCT je fakturovaná mesačne v EUR/kWh,  na základe nameraného skutočne odobratého množstva tepla 

odberateľom v kWh.  
Výška VZCT schválená ÚRSO pre regulačný rok 2013 bola vo výške 0,0563 EUR/kWh bez DPH. 
Pre dodávku 820 MWh tepla v roku 2013, predstavuje celkový náklad VZCT v prípade ceny fakturovanej 

od ES 46 170 EUR bez DPH.   
 
 

b. Fixná zložka ceny tepla 
 
Pozostáva z fixných nákladov potrebných na zabezpečenie prevádzky vyhradených technických zariadení 

ich obsluhy, údržby, obnovy, rekonštrukcií a opráv, režijných nákladov a primeraný zisk v zmysle ÚRSO. 
FZCT je fakturovaná mesačne v EUR/kW,  1/12-nou podľa regulačného príkonu odberateľa, ktorá je pre 

všetky objekty školy vo výške 155 kW.  
Výška FZCT schválená ÚRSO pre regulačný rok 2013 bola vo výške 153,4781 EUR/kW bez DPH. 
Výška nákladov v prípade ceny fakturovanej od ES je pre FZCT je vo výške 23 790 EUR bez DPH.   
 
Celkové zhodnotenie pri dodávkach tepla od ES 
 
Pri vlastnom prevádzkovaní kotolne na ZŠ Komenského, Sereď boli náklady v roku 2013 vo výške: 
 
a. variabilná zložka ceny tepla     46 170 EUR bez DPH, 
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b. fixná zložka ceny tepla      23 790 EUR bez DPH, 
 
Spolu 69 960 EUR bez DPH. 
 
Celkový náklad spojený s dodávkou tepla a TÚV od ES na Základnej škole Komenského v roku 2013 je 

vo výške 69 960 EUR bez DPH. 
 
 

6.3. Celkové zhodnotenie finančnej analýzy pripojenia ZŠ Komenského na CZT 
 

Porovnanie nákladov dodávok tepla a TÚV: 
 
a. Prevádzkové náklady pri vlastnej výrobe   81 313 EUR bez DPH, 
b. Náklady pri dodávke od ES     69 960 EUR bez DPH, 
 
Pre rok 2013 by bola úspora finančných prostriedkov v prospech dodávok od ES vo výške  11 353 EUR 

bez DPH.   
Okrem vyššie uvedenej vypočítanej finančnej výhodnosti dodávok tepla od ES, treba uviesť ďalšiu 

skutočnosť, pretože pripojenie objektov do CZT prinesie priaznivý vplyv na jednotkovú cenu tepla pre 
všetkých odberateľov pripojených na CZT a teda výsledná vypočítaná úspora nákladov potrebných na tepelnú 
energiu sa ešte navýši. 

 
 
 
 
 
 
ZÁVER 
 
Z vykonaného porovnávania výhodnosti pripojenia objektov Mestského úradu, Mestskej polície, DC, 

Mamaklubu, ZŠ Juraja Fándlyho a ZŠ Jana Amosa Komenského na centrálne zdroje tepla oproti lokálnym 
zdrojom, vyplýva ich ekonomická výhodnosť v nasledovnom znížení nákladov: 

- Mestský úrad, Mestská polícia, DC       - 1 422 EUR bez DPH, 
- Základná škola Juraja Fándlyho     - 11 032 EUR bez DPH, 
- Základná škola Komenského     - 11 353 EUR bez DPH, 
 

čo prestavuje celkovú úsporu nákladov potrebných na dodávky tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej 
úžitkovej vody pre vlastníka týchto objektov v sume 23 807 EUR bez DPH.  
Pri kompletnom zrealizovaní týchto pripojení môžeme celkovú úsporu ešte navýšiť o cca 5% z dôvodu 
zníženia jednotkovej ceny tepla ES, ktoré je zapríčinené zvýšením množstva dodávaného tepla, takže reálna 
úspora je vo výške 25 000 EUR bez DPH. Toto zníženie sa v rovnakej miere dotkne aj  ostatných napojených 
odberateľov na CZT, teda možno povedať, že preukázaná výhodnosť nie je len pre nových odberateľoch, ale 
už aj existujúcich.  

Ďalšou v analýze nezohľadňovanou skutočnosťou je zníženie emisií v Meste z dôvodu zrušenia štyroch 
lokálnych zdrojov znečistenia ovzdušia, čo prispeje k nižšiemu environmentálnemu zaťaženiu prostredia 
a jeho skvalitneniu životného prostredia pre občanov mesta.  
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