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       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 
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