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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 


