
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo   Vybavuje/linka Sereď  
    122/2010  Krišková  03. 02. 2010 
       031/7881521 
 

Vec 
Informatívna správa o stave pripravenosti akcie „Využívanie geotermálnych 
vôd na vykurovanie mesta Sereď“ 
 
 
 K dnešnému dňu sa na uvedenej akcii previedli nasledovné úkony: 
 

1 Vypracovanie štúdie 5 975 € 

2 Geologická úloha 29 543 € 

3 Projekt pre stavebné povolenie 132 776 € 

4 poplatky za posudzovanie  609 € 

5 prípojovací poplatok el energia výroba 2 682 € 

6 prípojovací poplatok el energia odber 11 849 € 

7 Záverečné stanovisko EIA 4 850 € 

8 Znalecké posudky 13 689 € 

  Spolu 201 972 € 

 
 K dnešnému dňu sú k dispozícii všetky záväzné stanoviská od dotknutých 
organizácií.  
 Z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo prevedené 
verejné prerokovanie. Ďalej bol stanovený oponent, ktorý vypracoval 
záverečnú správu (odborný posudok). Všetky stanoviská dotknutých orgánov sú 
kladne a bez pripomienok, ktoré by bránili k vydaniu stavebného povolenia.  
 V súčasnosti čakáme na záverečnú správu z Ministerstva životného 
prostredia, čo je posledný doklad na zahájenie územného konania.  

 
Mestskému bytovému podniku v Seredi bol vydaný súhlas na vykonanie 

prieskumného vrtu (Prieskumné územie) na dobu do r. 2012 za podmienky, že 
v roku  2010 t.j. do dvoch rokov od vydania bude realizovaných na vrte 10% 
predpokladaných nákladov t.j. cca 100 000 €.  
 
 Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r. o. dal vypracovať znalecké 
posudky na nehnuteľný majetok spoločnosti za účelom vstupu investora 
s nasledovnými hodnotami: 
 
Stavebný súbor budovy a stavby  
- kotolňa K1, parc. č. 374/9, Sereď, Jesenského ulica, inv. č. 1912061 
- kotolňa K2, parc. č. 811/2, Sereď, Komenského ulica, inv. č. 1692062 
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- kotolňa K3, parc. č. 454, Sereď, Pažitná ulica, inv. č. 1552063 
- kotolňa K4, parc. č. 2817, Sereď, Vonkajší rad, inv. č. 1492064 
- kotolňa K5, parc. č. 3127/1, Sereď, Mlynárska ulica, inv. č. 1912065 
- garáže s.č. 3519, 3520, 3521 na parc. č. 3127/31, 30, 29, Sereď 
  Mlynárska ulica 
  pozemky č. 374/9, 454, 811/2, 2817, 3127/1, zapísané vo Výpisoch z Listov    
  vlastníctva č. 4305 – čiastočný, K.Ú. Sereď 
- kotolňa K9 s.č. 4348 (garáž a výmenníková stanica), parc. č. 3495, Sereď, 
Fándlyho ulica, inv. č. 1772069, pozemok parc. č. 3495, zapísané vo Výpise 
z Listu vlastníctva č. 3635, K.Ú. Sereď v celkovej hodnote 2 191 082,88 €. 
 

Stavebný súbor technologické časti kotolní a odovzdávajúcich 
staníc po vykurovacích okruhoch: 
  
K1:  193 967,50 € 
K2:  413 899,50 €  
K3:  257 681,50 € 
K4:  354 946,-- € 
K5:  465 643,50 € 
K9:  294 447,50 € 
Spolu:   1 980 585,50 € 
 

Celková hodnota tepelného hospodárstva spoločnosti je: 
4 171 668,38 € (125 675 681,615 Sk). 
 
 Na základe uvedených informácií navrhujem v danej veci nasledovné 
uznesenia: 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 

a) informatívnu správu o stave pripravenosti akcie „Využívanie 
Geotermálnych vôd na vykurovanie mesta Sereď“ 

b) informatívnu správu o znaleckom posudku trhovej hodnoty majetku 
spoločnosti 

 
Mestské zastupiteľstvo poveruje konateľa Mestského bytového podniku Sereď, 

spol. s r. o. 

a) so zahájením výberového konania v zmysle Obchodného zákonníka na výber 
zhotoviteľa vŕtacích prác 

 
Mestské zastupiteľstvo poveruje 

a) konateľa spoločnosti na jednanie o spôsobe financovania  
 

Mestské zastupiteľstvo menuje 

a) komisiu na výber zhotoviteľa vŕtacích prác v zložení: Róbert Áč, 
konateľ spoločnosti, ............................................ . 

  
S pozdravom 
 
 
 
 
 

Róbert Áč 
konateľ spoločnosti 

 
 

---------------------------------------------------–––--------- 
Tel: 031/788 15 21-22     IČO: 34138561     
Fax: 7892316                                 IČ pre DPH : SK2020372134                                                                 
OR pri  Okresnom súde Trnava        DIČ: 2020372134    
Oddiel. Sro, vložka číslo 1945/T                  mbps@mbps.sk 



Prof.Ing.Dušan Petráš,PhD., Stavebná fakulta STU, Katedra TZB, Bratislava 

 

 
Vážený pán 

Mgr. Peter  R a m p á š e k 

zástupca primátora mesta 

 

Mestský úrad 

Nám. Republiky 1176 

 

926 01  S e r e ď                                                                  Bratislava 14.12.2009 

 

 

Vážený pán zástupca primátora, 

 

Dovoľujem si na základe Vášho vyžiadania, ako i osobného stretnutia, predložiť predbežné 

stanovisko k strategickému partnerstvu v oblasti tepelného hospodárstva. 

 

V súčasnosti mesto Sereď a jeho bytovo-komunálna sféra je zásobované teplom najmä 

z Mestského bytového podniku, s.r.o., ktorý vyrába a distribuuje teplo do bytov na území 

mesta. Na základe informácií poskytnutých riaditeľom tejto organizácie, nie sú zásadné 

problémy ani pri výrobe ani pri dodávke tepla, ktoré by ohrozovali bezpečnosť obyvateľstva 

mesta Sereď. 

 

Zároveň má mesto schválenú energetickú koncepciu, ktorá predpokladá v budúcnosti aj 

využitie obnoviteľných zdrojov energie, čo možno považovať vzhľadom na výskyt 

geotermálnych vôd v regióne za perspektívne riešenie, avšak po dôkladnom technicko-

ekonomickom posúdení zdroja geotermálnych vôd ako i investičného zámeru. 

 

Zadanie, ktoré mi bolo predoslané, požaduje „vyhodnotenie za akých podmienok je optimálny 

vstup strategického partnera do TH mesta Sereď, vedúci k zefektívneniu činnosti 

a hospodárenia TP s prihliadnutím na alternatívne zdroje energie a spotrebiteľa?“ 

 

Objektívne, bez dôkladnej technicko-ekonomickej analýzy, t.j. energetického auditu 

zásobovania teplom mesta (zdroje tepla, odovzdávacie stanice tepla, tepelné siete, 

vykurovacie sústavy, meranie a regulácia...), súčasne bez ekonomického auditu spoločnosti 

TH, ale aj bez zohľadnenia dopadov na obyvateľstvo v cene tepla, by bolo neseriózne urobiť 

jednoznačný záver, či v súčasnej ekonomickej situácii a za akých podmienok je optimálny 

vstup strategického partnera! 

 

Napriek uvedenému, vychádzajúc zo skutočností mne poskytnutých i známych, konštatujem, 

že : 

1. V súčasnosti nie nevyhnutné urýchľovať proces vstupu strategického partnera do TH. 

2. Každopádne by bolo vhodné sa vážne zaoberať otázkou overenia zdroja. 

      geotermálnych vôd, jeho energetického potenciálu ale i investičnej náročnosti, čo by  

      mohlo byť i predmetom vytvorenia novej, za týmto účelom zriadenej spoločnosti 

3. Na zabezpečenie takejto kvalifikovanej analýzy ponúkame ako STU svoje kapacity. 

 

S pozdravom                                                                                                           Dušan Petráš 



STANOVISKO K ZÁMERU MESTA SEREĎ – VSTUP STRATEGICKÉHO 
INVESTORA DO TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA 

 
 

 

 Tepelné hospodárstvo Bytového podniku mesta Sereď je v relatívne dobrom stave a je 

schopné zabezpečiť pre samotné mesto ako aj jeho obyvateľov v bytových domoch potrebu 

tepla a energie pre vykurovacie sústavy ako aj prípravu teplej vody. 

 Potreba tepla a energie sa zabezpečuje z jestvujúcich zdrojov tepla kotolní K1, K2, 

K3, K4, K5 a K9 v ktorých sú osadené teplovodné kotle spaľujúce zemný plyn s pomerne 

slušnou účinnosťou a celkovým tepelným výkonom 32,7 MW. Na druhej strane je potrebné 

konštatovať, že tepelné rozvody nie sú v dobrom stave. Z hľadiska trvalo udržateľnej 

bezpečnej, ekologickej a hospodárnej dodávky tepla je potrebné zabezpečiť rozsiahle 

investície do najnovších technológií v oblasti sústav centralizovaného zásobovania teplom 

počnúc zdrojmi tepla, tepelnými rozvodni až po odovzdávacie miesta a samotné vykurovacie 

sústavy, ktoré je potrebné prispôsobiť súčasným respektíve predpokladaným trendom vývoja. 

 Z hľadiska energetickej bezpečnosti a ekológie je potrebné zamerať sa na 

diverzifikáciu palivovej základne a sústrediť sa na domáce dostupné obnovitelné zdroje 

energie ako je biomasa a geotermálna energia a v súčasnosti využívaný zemný plyn účinnejšie 

využívať na združenú výrobu tepla a elektrickej energie v kogeneračných jednotkách. 

 Veľký dôraz by som kládol na zhodnotenie stavu tepelných sietí a tým aj podielu 

tepelných strát v nich, ktoré výrazne ovplyvňujú celkovú efektivitu sústavy centralizovaného 

zásobovania teplom. 

 V rámci racionalizačných opatrení sa uvažuje so zatepľovaním bytových domov ako aj 

ostatnej občianskej vybavenosti, čo má za následok zníženie množstva dodávaného množstva 

energie, ktorú je potrebné dodávať s vysokou efektívnosťou, aby to nezaťažovalo konečného 

spotrebiteľa. 

 Modernizácia technológie zdrojov, tepelných sietí, OST a vykurovacích sústav má za 

následok vysokú investičnú náročnosť cca 7 až 10 mol. EUR, pričom Bytový podnik 

z hľadiska kapitálových zdrojov asi takúto investíciu nie je schopné financovať z vlastných 

zdrojov. Naskytá sa možnosť riešiť to z externých zdrojov, ktoré by mohol zabezpečiť 

strategický partner, s ktorým by BP mesta vytvorilo spoločný podnik. Tento partner by sa 

zaviazal na realizáciu investícií, garantoval by zníženie ceny tepla pre obyvateľov mesta 



a zabezpečil dostatočnú kontrolu mesta nad managementom tepelného hospodárstva v meste, 

napr. zastúpením zástupcov mesta v riadiacich a kontrolných orgánoch spoločnosti. 

 Vzhľadom na to, že mesto Sereď zasahuje do oblasti, kde je dokázaný výskyt 

geotermálnej energie v podobe teplej vody, táto by mohla prispieť k diverzifikácii 

a ekologickému riešeniu celého tepelného hospodárstva. 

 Po  vstupe strategického partnera  bude potrebný  podrobný energetický audit celého 

tepelného hospodárstva od výroby (zdrojov tepla), distribúciu (tepelné siete), odovzdávacie 

stanice tepla a samotné odberné miesta (vykurovacie sústavy). Takýto audit by mohla 

zabezpečiť napr. aj Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra technických zariadení budov, 

ktorá už s vypracovaním energetických auditov má bohaté skúsenosti. 

 Po vyhodnotení tohto energetického auditu sa prijmú potrebné racionalizačné 

opatrenia, ktorými by sa dosiahla tak spomínaná diverzifikácia ako aj zameranie sa na domáce 

tzv. obnoviteľné zdroje energie na báze biomasy a geotermálnej energie. 

 

V zmysle vyššie uvedenej dôvodovej správy odporúčam: 

 
1/ Začať proces vyhľadania strategického, finančne stabilného partnera, ktorý má know 

how v oblasti prevádzkovania tepelného hospodárstva a referencie v oblasti 
rozsiahlych investícií v tepelnej energetike. Následne odporúčam vytvoriť 
komisiu z radov odborníkov a poslancov, najlepšie komisií MsZ, ktorá by 
definovala  formu strategickej spolupráce a kritéria výberu partnera.  

 
2/ Komisia MsZ by mala stanoviť a dohodnúť presné podmienky vstupu strategického 

partnera do tepelného hospodárstva mesta, keďže výhodnosť alebo nevýhodnosť 
vstupu strategického investora priamo závisí od dohodnutých podmienok. 
/Kľúčovými podmienkami pre mesto je zabezpečenie prostriedkov na investície,  
investičné plány a stratégia, benefity pre mesto a občanov – t.z. najmä udržateľné 
zníženie cien tepla, kontrolné mechanizmy mesta, prostriedky z predaja TH na 
rozvoj mesta, atď. /    

 
3/ Začať rokovania s investormi o podmienkach na vstup strategického partnera  

v oblasti tepelného hospodárstva, porovnať a vyhodnotiť ich ponuky z hľadiska 
vyššie uvedených kľúčových podmienok úspešnosti vstupu strategického 
investora do tepelného hospodárstva mesta Sereď, pričom predpokladom 
efektívneho rozhodovacieho procesu je účasť kvalifikovaných expertov. 

 

 

 

Bratislava 5.2.2010      Doc. Ing. Ján Takács, PhD. 

 


