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 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. 
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