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Zmluva o spolupráci 

 
 

Mesto Sereď  
Sídlo : Mestský úrad, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď 
Štatutárny orgán : Mgr. Vladimír Vranovič – primátor 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
a  
 
 
MajkoDesignStudio, Miloš Majko   /vydavateľ internetového média www.seredonline.sk/ 
Poštová adresa: Trnavská  53, 926 01  Sereď   
v zastúpení : Milošom Majkom 
IČO: 301 125 24 
DIČ : 1026888181  
Bankové spojenie: 6821343008/1111 
(ďalej ako „Prevádzkovateľ“) 
 
 

podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

uzatvárajú túto zmluvu : 
 
 
 
 
 

Čl. I. 
Účel uzatvorenia zmluvy 

 
(1) Objednávateľ prostredníctvom tejto zmluvy zabezpečuje splnenie svojej ústavnej povinnosti 

poskytovať informácie o svojej činnosti v zákonom stanovenom rozsahu a v štátnom jazyku. 
Za tým účelom podľa podmienok ustanovených v tejto zmluve si Objednávateľ objednáva 
podiel na spravodajstve Prevádzkovateľa internetových novín a internetovej televízie 
www.seredonline.sk. Za zverejnenie Objednávateľom objednaných príspevkov prináleží 
Prevádzkovateľovi odmena podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. 

(2) Prevádzkovateľ podľa svojho uváženia môže uplatniť svoje základné právo na slobodu 
prejavu, aj základné právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie o Objednávateľovi 
a jeho predstaviteľoch mimo Objednávateľových požiadaviek.  Informácie, ktoré 
Prevádzkovateľ rozšíri o Objednávateľovi z vlastného uváženia, nie sú súčasťou plnenia 
podľa tejto zmluvy a Prevádzkovateľ ich realizuje na vlastné náklady bez možnosti 
následného vyúčtovania Objednávateľovi.  

 
 
 
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy  
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(1) Táto zmluva zakladá záväzok  Prevádzkovateľa, že objednávateľ má právo na vyžiadanie, 

aby objednaný príspevok bol zverejnený do 48 hodín od konania udalosti. 
V iných prípadoch určí Prevádzkovateľ, kedy bude príspevok zverejnený. Súčasťou 
zmluvného záväzku Prevádzkovateľa je aj povinnosť raz v kalendárnom roku  zverejniť v 
celom rozsahu tlačovú konferenciu zvolanú Objednávateľom zo záznamu podľa vzájomnej 
dohody zmluvných strán uzatvorenej pred odvysielaním tlačovej konferencie.  

(2) Za obrazový spravodajský príspevok sa podľa tejto zmluvy pokladá príspevok, ktorý je 
technicky spôsobilý na internetové streamové televízne vysielanie v spravodajstve 
www.seredonline.sk, a ktorého časový rozsah je najviac 2 (slovom : dve) minúty. 

(3) Za obrazový príspevok sa podľa tejto zmluvy pokladá príspevok, ktorý je technicky 
spôsobilý na internetové streamové televízne vysielanie v www.seredonline.sk, a ktorého 
časový rozsah je viac ako 2 (slovom : dve) minúty a menej ako 20 (slovom : dvadsať) minút.  

(4) Dĺžka tlačovej konferencie nepodlieha obmedzeniam časového rozsahu dohodnutého 
zmluvnými stranami pre obrazový spravodajský príspevok a obrazový príspevok. 
Objednávateľ má vyhradené právo úvahy o predmete tlačovej konferencie, ako dlho tlačová 
konferencia potrvá a kedy sa uskutoční.  

(5) Za obrazový spravodajský príspevok o udalostiach v meste Sereď a za obrazový príspevok o 
udalostiach v meste Sereď sa podľa tejto zmluvy pokladá predovšetkým príspevok 
a) z pracovných stretnutí primátora Mesta Sereď s predstaviteľmi orgánov verejnej moci, s 
podnikateľskými subjektmi a so subjektmi tretieho sektora. 
b) z kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných Objednávateľom.  

(6) Objednávateľ uplatní požiadavky na odvysielanie obrazového spravodajského príspevku a 
obrazového príspevku primátorom alebo hovorcom Objednávateľa prostredníctvom e-mailu 
na adresu: seredonline@seredonline. Požiadavku uplatní jednotlivo pre každý príspevok 
alebo pre viac príspevkov podľa svojho uváženia s predstihom 48 hodín pred konaním 
udalosti v meste Sereď, ktorá má byť predmetom objednaného príspevku. Objednávku 
týkajúcu sa tlačovej konferencie uplatní s predstihom 5 kalendárnych dní pred konaním 
tlačovej konferencie. 

(7) Prevádzkovateľ má právo na dohodnutú odmenu za vyhotovenie a odvysielanie obrazového 
spravodajského príspevku a obrazového príspevku podľa čl. III tejto zmluvy. Jedná sa 
o mesačnú paušálnu odmenu v rámci ktorej je objednávateľ v danom mesiaci oprávnený 
požadovať poskytnutie podielu na spravodajstve internetových novín a televízie v podobe 
zverejnenia objednaných  reportáží a príspevkov v dohodnutom rozsahu. 
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Čl. III. 
Cena a platobné podmienky 

 
 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že cena za spravodajské príspevky a za obrazové príspevky, 
ktoré prevádzkovateľ zverejní podľa tejto zmluvy je v sume 800.- € (slovom : Osemsto) . 
Eur  mesačne.  

(2) Objednávateľovi vznikne povinnosť zaplatiť Prevádzkovateľovi dohodnutú cenu za 
kalendárny mesiac doručením faktúry – daňového dokladu. Objednávateľ je povinný 
uhradiť faktúru bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa najneskôr v pätnásty deň 
nasledujúci po dni doručenia faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. 

 
 

Čl. IV. 
Práva a povinnosti Objednávateľa 

 
 

(1) Objednávateľ má právo, aby na vyžiadanie a na náklady Prevádzkovateľa dostal na DVD 
nosiči jeden kus zvukovo-obrazového záznamu všetkých obrazových spravodajských 
príspevkov, obrazových príspevkov, reportáží, politicko-publicistických programov a 
akýchkoľvek ďalších materiálov zverejnených v www.seredonline.sk o Objednávateľovi, 
jeho predstaviteľoch alebo organizácii v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti v 
predchádzajúcom kalendárnom mesiaci.  

(2) Ak www.seredonline.sk zverejní Objednávateľom objednaný obrazový spravodajský 
príspevok alebo spravodajský príspevok s technickými chybami, má Objednávateľ právo na 
opravu dotknutého príspevku do 48 hodín od okamihu, ako u Prevádzkovateľa písomne 
(telefonicky alebo e-mailom) uplatnil právo na reklamáciu chybne zverejneného 
objednaného príspevku do 30 (slovom : tridsať) kalendárnych dní nasledujúcich po dni 
prvého zverejnenia príspevku s technickými chybami.  Uplynutím tejto lehoty právo 
Objednávateľa na opravu objednaného príspevku zaniká. 

(3) Objednávateľ je povinný zabezpečiť povolenia a súhlasy dotknutých fyzických osôb a 
právnických osôb potrebných na vykonanie činností spojených s vyhotovením objednaných 
príspevkov, ak takéto povolenia a súhlasy sú potrebné podľa platného právneho poriadku a 
Prevádzkovateľ Objednávateľa o zabezpečenie takých povolení a súhlasov požiada. 

(4) Objednávateľ je povinný splniť všetky svoje záväzky z tejto zmluvy voči Prevádzkovateľovi 
včas a dohodnutým spôsobom. 

 
 

 Čl. V. 
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa 

 
(1) Prevádzkovateľ má právo odmietnuť vyhotovenie objednaných obrazových spravodajských 

príspevkov a objednaných obrazových príspevkov a textového spravodajstva, ako aj právo 
nezabezpečiť ich zverejnenie vo www.seredonline.sk, ak s rozumnou predvídateľnosťou 
odvysielaním môže dôjsť 

a) k porušeniu platného právneho poriadku Slovenskej republiky alebo k porušeniu 
Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách tak, ako ho v case-
law vysvetľuje Európsky súd pre ľudské práva. 
b) k ohrozeniu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa vo vzťahu k iným 
prevádzkovateľom rozhlasového a televízneho vysielania. 
c) k zrejmému narušeniu nestrannosti a nezávislosti Prevádzkovateľa 
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(2) V prípade mimoriadnych udalostí Prevádzkovateľ má právo odložiť zverejnenie v 
www.seredonline.sk technicky spôsobilého objednaného obrazového spravodajského 
príspevku alebo objednaného obrazového príspevku. Toto právo zanikne okamihom straty 
spravodajskej aktuálnosti objednaného príspevku. Ak Objednávateľ súhlas s odloženým 
zverejnenia objednaného príspevku neudelí výslovne, Prevádzkovateľ nemôže súhlas 
Objednávateľa predpokladať. Nezverejnený objednaný príspevok nemožno započítať do 
plnenia záväzkov Prevádzkovateľa prevzatých podľa tejto zmluvy. 

(3) Prevádzkovateľ je povinný pripraviť všetky objednané obrazové spravodajské príspevky a 
objednané obrazové príspevky s náležitosťou odbornou starostlivosťou všetkých profesií 
podieľajúcich sa na príprave. 

(4) Zodpovednosť za technické chyby pri zverejnení  objednaných obrazových spravodajských 
príspevkov a objednaných obrazových príspevkov v www.seredonline.sk znáša 
Prevádzkovateľ bez ohľadu na svoje zavinenie.   

(5) Prevádzkovateľ je povinný splniť všetky svoje záväzky z tejto zmluvy voči Objednávateľovi 
včas a dohodnutým spôsobom.  

 
 

Čl. VI. 
Iná spolupráca zmluvných strán  

 
 

(1) V záujme nastolenia a udržania dobrých vzájomných vzťahov zmluvné strany sa zaväzujú 
poskytnúť si súčinnosť pri realizácii tej časti činnosti Prevádzkovateľa, ktorá predstavuje 
uplatnenie jeho základného práva prijímať, vyhľadávať a rozširovať informácie o 
Objednávateľovi a jeho predstaviteľoch a uskutočňuje sa na náklady Prevádzkovateľa. 

(2) Objednávateľ v zastúpení štatutárnym orgánom alebo hovorcom Mestského úradu písomnou 
pozvánkou, telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu oznámi reportérovi Prevádzkovateľa 
dohodnuté údaje o tých udalostiach v meste Sereď, na ktoré Objednávateľ uplatňuje právo 
objednať si obrazový spravodajský príspevok alebo obrazový príspevok. Objednávateľ o 
takých udalostiach v meste Sereď vyrozumie Prevádzkovateľa najneskôr do 5 (slovom : päť) 
dní pred dňom začatia konania danej udalosti.  

(3) Za dohodnuté údaje o udalostiach v meste Sereď podľa odseku 2 sa podľa tejto zmluvy 
pokladá : miesto, čas a charakter udalosti.  

(4) Prevádzkovateľ má výlučné právo voľby, či o udalostiach uvedených v odseku 2 pripraví 
obrazový spravodajský príspevok, obrazový príspevok, alebo akýkoľvek iný príspevok, 
kedy a v akom  čase ho zverejní na www.seredonline.sk. 

(5) Prevádzkovateľ má právo položiť Objednávateľovi doplňujúce otázky, a to aj nad rámec 
dohodnutých údajov podľa odseku 3. Právo uplatní v písomnej forme (listom, faxom alebo 
e-mailom) na adresu štatutárneho orgánu alebo hovorcu Objednávateľa.  

(6) Objednávateľ má právo vyjadriť sa k položeným otázkam prostredníctvom osoby, ktorú určí 
podľa okolností prípadu v rozsahu ustanovenom zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) znení 
neskorších predpisov. Ak sa objednávateľ rozhodne uplatniť právo vyjadriť sa k položeným 
otázkam, urobí tak podľa svojho uváženia písomne alebo vyjadrením na kameru v lehote 7 
dní od doručenia Prevádzkovateľových otázok Objednávateľovi. 

(7) Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neobjednané príspevky o udalostiach v meste Sereď, ako aj 
o správaní predstaviteľom mesta Sereď, ktoré zverejní na www.seredonline.sk podľa svojho 
uváženia , budú v súlade so zákonom. 

(8) “V súlade so zákonom” podľa ods.7 znamená predovšetkým, že informácie zahrnuté do 
spravodajských programov a politicko-publicistických programov v súlade s case-law 
Európskeho súdu pre ľudské práva k čl. 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a 
základných slobodách budú objektívne, nestranné a vyvážené a že informácie o 
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predstaviteľoch mesta zaradené do vysielania www.seredonline.sk neporušia práva 
dotknutých osôb na ochranu osobnosti podľa § 11 až 17 Občianskeho zákonníka v spojení s 
Ústavou Slovenskej republiky. 

(9) Objednávateľ má právo vyjadriť sa najneskôr do 24 hodín pred pripraveným zverejnením v 
www.seredonline.sk k reportážam pripraveným Prevádzkovateľom o činnosti 
Objednávateľa alebo organizácií v jeho zriaďovateľskej  a zakladateľskej pôsobnosti. Za 
tým účelom Prevádzkovateľ predloží Objednávateľovi pripravenú reportáž v lehote, ktorú 
mu s primeranou mierou rozumnej predvídateľnosti, najneskôr však do 5 (slovom : päť) 
pracovných dní pred zamýšľanou premiérou reportáže, umožní oboznámiť sa s pripravenou 
reportážou a v prípade potreby uplatniť k nej výhrady a pripomienky. Ak Objednávateľ 
predloží dôkazy alebo znalecký posudok preukazujúci nesprávnosť prípravnej reportáže 
alebo neúplnosť významne skresľujúcu predpokladané vyznenie pripravenej reportáže u 
divákov, Prevádzkovateľ je povinný reportáž pred zverejnením upraviť alebo doplniť tak, 
aby sa zabezpečila objektívnosť, nestrannosť a vyváženosť reportáže. 

 
 
(10) Ak Prevádzkovateľ pripraví na zverejnenie v www.seredonline.sk politicko – 

publicistický program týkajúci sa udalosti v meste Sereď, či už objednanej alebo 
neobjednanej podľa tejto zmluvy, alebo ak s rozumnou mierou predvídateľnosti bude dôvod 
očakávať, že politicko-publicistický program sa dotkne udalosti v meste Sereď alebo jeho 
predstaviteľa, Prevádzkovateľ písomne, listom alebo e-mailom s predstihom 7 kalendárnych 
dní  upovedomí Objednávateľa o téme pripravovaného politicko-publicistického programu. 
Ak Objednávateľ písomne listom alebo e-mailom prejaví do 24 hodín pred začatím 
politicko-publicistického programu vôľu zúčastniť sa daného politicko-publicistického 
programu, Prevádzkovateľ umožní Objednávateľovi účasť na programe prostredníctvom 
fyzickej osoby, ktorú určí Objednávateľ podľa svojho uváženia.  
 
 

 
Čl. VII. 

Ochrana údajov  
 

(1) Zmluvné strany sú povinné ochraňovať informácie podľa tejto zmluvy a jej obsah, ako aj 
informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré sa dozvedeli a dozvedia v súvislosti s plnením 
tejto zmluvy a zmluvná strana ich označí za “dôverné” alebo ktoré podľa uváženia dotknutej 
zmluvnej strany sú predmetom jej obchodného tajomstva. 

(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva a jej obsah tvoria predmet ich vzájomného 
obchodného tajomstva a zaväzujú sa zabezpečiť ochranu všetkých údajov, ktoré si navzájom 
poskytnú pri plnení tejto zmluvy. Ochranu zmluvy z dôvodu obchodného tajomstva 
nezbavuje zmluvné strany  práva použiť zmluvu a s ňou súvisiace údaje pri uplatnení práv 
zmluvnej strany v konaní pred súdom alebo iným vecne a miestne príslušným orgánom 
verejnej moci. 

(3) Ochrana informácií podľa odseku 1 znamená záväzok zmluvných strán neposkytnúť bez 
vopred udeleného písomného súhlasu druhej zmluvnej strany informácie inej osobe 
nezneužiť tieto informácie vo svoj vlastný prospech, ani v prospech inej osoby a urobiť 
všetky potrebné opatrenia na zabránenie prístupu neoprávnenej osoby k týmto informáciám. 
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Čl. VIII. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

 
 

(1) Zmluvné strany sa oslobodzujú za nesplnenie zmluvných povinnosti, ak ich splnenie bolo 
zapríčinené neodvrátiteľnými udalosťami. 

(2) Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumejú udalosti : 
a) spôsobené vyššou mocou, 
b) osobitnými okolnosťami, ktoré nemajú pôvod v realizácii vzťahov medzi zmluvnými 
stranami (vyhlásenie vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu 
podľa ústavného zákona č.227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, občianske 
nepokoje, násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, poruchy spojových služieb, 
nedostatok elektrickej energie a podobne), 
c) plnenie právnym poriadkom Slovenskej republiky výslovne určených povinností. 

 
(3) Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu, ani 

nemajú vplyv na povinnosť platiť úroky z omeškania. 
 

 
Čl. X. 

Spoločné a záverečné ustanovenia  
 

Zmluvné strany všetky úkony súvisiace s uplatňovaním práv alebo plnením povinnosti urobia v 
písomnej forme. V prípade doručovania písomnosti elektronicky druhá zmluvná strana bezodkladne 
potvrdí prijatie tejto písomnosti elektronicky. 

 
 
 

Čl. XI. 
 

(1) Táto zmluva sa nevzťahuje na výrobu a zverejnenie reklamy 
(2) Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
(3) Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je, alebo sa stane neplatným, neplatné ustanovenie sa 

pokladá za zmenené, alebo vynechané v rozsahu požadovanom pre odstránenie neplatnosti, 
a zostávajúca časť tejto zmluvy bude naďalej platná a účinná.  

(4) Prevádzkovateľ a Objednávateľ do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca vyhodnotia 
plnenie tejto zmluvy za predchádzajúci kalendárny mesiac. 

 
 

Čl. XII. 
 

(1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31-12-2014. 
(2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť: 

a) výpoveďou bez uvedenia dôvodu v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína 
plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane,. 
b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípadoch a za podmienok uvedených v tejto 
zmluve a v zákone.  

(3) Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 
strane. 

(4) Výpoveď a oznámenie o odstúpení zmluvy sa uskutoční formou doporučenej listovej 
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zásielky, alebo osobným doručením listovej zásielky, ktorej prevzatie druhá zmluvná strana 
potvrdí písomne, inak je výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy neplatné.  

 
 

Čl. XIII. 
 

 
(1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu. Je vyhotovená v dvoch 

exemplároch, ktoré sú rovnocenné a oba sú originálom zmluvy. Jeden originál má v úschove 
Objednávateľ a druhý originál má Prevádzkovateľ. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že túto 
zmluvu neuzavreli v tiesni, alebo inak za jednoznačne nevýhodných podmienok, zmluvu si 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho a úplného súhlasu s ňou ju vlastnoručne 
podpisujú. 

(2) Zmeny tejto zmluvy podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu zmluvných strán. Možno ich 
vykonať len formou písomného dodatku k tejto zmluve v počte dvoch kusov, z ktorých 
jeden originál bude mať v úschove Objednávateľ a druhý originál bude mať v úschove 
Prevádzkovateľ.  
  

 
 
 
V Seredi, dňa .........................                     V Seredi, dňa ................................ 
 
    
 
      ___________________________  ___________________________ 
 
                Mesto Sereď     MajkoDesignStudio – Miloš Majko 
           Mgr. Vladimír Vranovič                                                               
                     primátor                                           
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Návrh na uznesenie 

 

 

 

 

 

MsZ v Seredi na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

- Informatívnu správu o stave projektu 

geotermálneho vykurovania v meste Sereď 

- prílohy 
    

 

 

 

 

a tieto berie na vedomie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
Vec: Informatívna správa o stave projektu – geotermálne  vykurovanie 
         mesta   S e r e ď  
        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
     Na základe záveru zo zasadnutia mestskej  rady, predkladám správu o stave projektu 
geotermálneho vykurovanie v meste Sereď. 
 
A/ Technické aspekty: 

1- Realizácia vrtu  bola zahájená  14. 09. 2010, so súpravou 15 ton, do hĺbky cca 80m , 
o priemere 400 mm. Dňa 28. 10. 2010  bola zahájené vŕtanie so súpravou 90 ton. Do  
doby zahájenia vrtu , boli prevedené prípravné práce v následnom členení  / okrem 
projektových a geologických prác / . 

a/         geologické zameranie 
b/         zhotovenie príjazdovej cesty 
c/         zhotovenie základu pod vrtnú súpravu 
d/         zhotovenie provizórneho zdroja elektriny 
e/         oplotenie staveniska 
 
2-      Vŕtanie je prevádzané v zmysle schváleného geologického postupu a zmluvy so 
staviteľom. Priebežné výsledky  / podľa vrtných zlomkov / potvrdzujú zloženie horniny tak, 
ako bolo predpokladané v geologickom postupe. Priemery vrtnej kolóny vzhľadom k hĺbkam 
boli dodržané.  
Na stavbe sa prevádza pravidelná kontrola tak zo strany geológa, ako aj zo strany investora. Na 
stavbe sa vedie stavebný  a geologický denník v zmysle stavebného resp. banského zákona. 
Dňa 29. 10. 2010  bol  prevedený  kontrolný  deň o 10 00 hod. so zistením následných 
výsledkov : 
 
hĺbka vrtu   1 182 m 
teplota výplachu  38 °C   
zloženie horniny - vodorovné piesky  / podľa predpokladu / 

 
 
Mestské zastupiteľstvo  S e r e  ď 



      Z hore uvedeného je zrejmé , že vrt prebieha podľa projektových parametrov 
s predpokladaným  termínom ukončenia vŕtania a zahájením čerpacích skúšok cca 6. 12. 2010 
čo je, v súlade resp. v predstihu časového harmonogramu v zmysle zmluvy. 
 
 
Ekonomické a administratívne aspekty 
 
      Na zhotoviteľa vrtu bola vypísaná medzinárodná súťaž. 
Bolo oslovených päť spoločností  : 
 

- zo Slovenskej  republiky 
- z   Českej republiky  

         -       z    Poľskej republiky 
         -       z   Maďarskej  republiky 
 

Uvedeným štyrom záujemcom boli zaslané súťažné podklady. Konateľ spoločnosti pri osobnej 
návšteve v Srbskej republike, vyzval zástupcu firmy , prevádzajúcej vrty v oblasti Vojvodina, 
aby sa prihlásili do súťaže. 
Do termínu odovzdania ponúk sa prihlásili tri spoločnosti.   
 

MND  / Moravské naftové doly Hodonin / 
SPP Bratislava  / Slovenský plynárenský priemysel / 
VYKUV  Maďarsko 
Na základe viacerých jednaní so záujemcami , z ktorých SPP a MND zo súťaže odstúpili 
z dôvodu nedostatku kapacít na rok 2010 bola ako víťaz súťaže vybraná firma  VYKUV 
Maďarsko .  
Táto firma mala najnižšiu ponuku, v zmluve garantovala dodržanie plánovaných parametrov . 
Komisia pre výber zhotoviteľa bola menovaná Mestským zastupiteľstvom, pozostávala 
z poslancov M.Z. Sereď , geologického dozoru / ing. Oto Halás PhD. / , konateľ spoločnosti. 
 
Financovanie 
 
      Na základe viacerých osobných jednaní , /informácia bola podaná na M.Z./  jediná banka, 
ktorá bola ochotná financovať uvedenú akciu bola  DEXIA a.s. .  
Táto banka má vo svojom programe aj financovanie tercialnej  sféry a Mestský bytový podnik 
Sereď, má v súčasnosti v tejto banke strednodobý úver vo výške 600 tisíc € / posledná splátka 
apríl 2011/ . 
Po viacerých osobných jednaniach s riaditeľom pobočky v Trnave, s vedúcim investovania 
úverom / ústredia v Bratislave / , po predložení príslušných údajov o hospodárení podniku, 
o množstvách vyrobeného tepla, boli dohodnuté nasledovné podmienku úveru.  
 
Celková výška investície  1 417 573 € .  
Vlastné zdroje   253 573 € 
Úver                1 182 000 € 
 
Typ úver strednodobý, 10 rokov, splátka 120 splátok  13 500 € mesačne, odloženie prvej 
splátky v roku 2011  / skončenie pôvodného úveru /.  
Úrok 6 mesačný  EURIBOR  plus max. 2 % marža banky. 
Ručenie vyinkulaciou  poistného . Majetkom dvoch kotolní , K 5,  K 2 , / sú v súčasnosti 
založené /. Podľa posledných osobných jednaní konateľa a primátora mesta Sereď, bude 
úverová zmluva za horeuvedených podmienok podpísaná v 44 týždni.  



Administratíva 
 
V rámci prípravného konania bol vypraco.vaný projekt pre stavebné povolenie zabezpečené 
.2010 iská dotknutých organizácií  / 25 / . Vypracovania a schválenie  EIA / štúdie vplyvu na 
životné prostredie /  všetky so súhlasnými stanoviskami.  
Bol podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia .  V rámci prideleného prieskumného 
územia bola vykonaná  fyzická aj administratívna kontrola zo strany Ministerstva životného 
prostredia , oddelenie geologických služieb, kde bolo konštatované, že držiteľ prieskumného 
územia dodržuje všetky stanovené podmienky.    
 
 
 
 
 
V Seredi            29.10.2010           
 
 
 
 
 
 
                                                                           Róbert Áč  
                                                                           Konateľ spoločnosti 
                                                                            v.r. 
 
 
Prílohy: Zmluva zo zhotoviteľom  
             Žiadosť o uzavretie úveru 
             Protokol z kontroly MŽP SR. 
             Výpočet ekonomickej návratnosti 
 
 
 
 
Prípadné ďalšie podklady ktoré nepodliehajú predmetu obchodného tajomstva  Vám zašleme 
na požiadanie v elektronickej podobe  
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Rôzne 
 

 Žiadosť o predĺženie platnosti Memoranda o spolupráci - 
DEVECOM s.r.o., Bratislava 

 

 

 

 
Materiál obsahuje  : 

- Žiadosť o predĺženie platnosti Memoranda o spolupráci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Predkladá : Ing. Marek Švec – DEVECOM, s.r.o., Bratislava 
 
                       

 

Spracovala : Ing. Anna Halabrínová, vedúca odd. ÚPaSP                          
 



NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 09.11.2010 prerokovalo 
žiadosť spoločnosti DEVECOM s.r.o., Sabinovská 10, Bratislava o predĺženie platnosti 
Memoranda o spolupráci 
 

a  
 

odporúča  /  neodporúča  
 
predĺženie platnosti Memoranda o spolupráci zo dňa 20.12.2004 v znení jeho dodatkov 
so spoločnosťou DEVECOM s.r.o., Sabinovská 10, Bratislava  



VaSa znadka

NaSa znadka

D6tum

E/t
VEC

Devecom s.r.o.

Sabinovskd 10
821 08 Bratislava

Slovensk6 rePublika

Z6pisanft
OR OS Bratislava l,

odd. Sro., vloZka 3431 5lB

Telef6n:
0908 900 958

E-mail:
marek. svec@devecom.sk

DEVECOM

Mesto Sered'
N6m.Republiky 1176110
926 0I Sered'

1s.10.2010
Primiitor Mgr. Vladimir Vranovid
Eva Hanusova, Anna Halabrinov6, Mgr.Peter Rampd5ek
Liadost o prediZenie platnosti Memoranda o spoluprAci

Yirt. phn Prim6tor,

Opierajric sa o posledn6 spolodn6 dojednania si V6s v mene spolodnosti DEVE-

Cbfrrf s.r.o. tymto dovol'ujeme poLiadat o prediZenie platnosti Memoranda

o spolupr6ci, uzavretej medzi Mestom Sered' a spolodnost'ou DEVECOM s.r.o.,

ktorej predmetom je ,,Spr6va priemyseln6ho parku", v sfdasnosti najmli vlak za-

bezpedenie naplnenia priestoru parku investormi.

Na z6klade oznfnrrenia doSlo z Va5ej strany k pfsomn6mu odstripeniu od Memoran-

da o spolupr6ci, ako aj k pisomndmu odstripeniu od Mand6tnej zmluvy uzavretej

medzi mestom ana5ou spolodnostou, do pri vypovednej lehote 12 mesiacov zna-

men6 zmluvn6 ukondenie spolupr6ce k 3I'I2.20I0.

Spolodnost' DEVECOM s.r.o. nem6 zhulem o predihenie platnosti Mand6tnej zmlu-

vy, ktor6 je previazanli s platenim pravidelnych pau56lnych platieb. Dovoliujeme si

V6s v5ak zdvorito poLiadat o prehodnotenie situ6cie v pripade Memoranda o spolu-

prdci.

NaSa spolodnost' poskytovala sluZby pre Mesto Sered' v srivislosti s vyS5ie spome-

nutfm projektom od zrodu priemyseln6ho parku ai do sridasnosti. Moment6lne sa

projekt'nalhi&za vkonednom 5t6diu, ked' ost6va voliny kpredaju uy',len cca t ha

poi.*t o,u. Po zvdLeni vsetkych okolnosti z Vasej strany by nasa spolodnost' rada

stala po boku Mesta Sered' aj pri definitivnom ukondeni projektu, spojenom so za-

bezpelenim po sledndho inve stora na predmetny pozemok'
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Zuvedenlho d6vodu si Vds zdvorilo dovol'ujeme poZiadat o predlZenie platnosti
Memoranda o spoluprdci, ato do 3I.12.2011, resp. do momentu rispe5n6ho predaja
spominandho pozemku d'al5iemu z6uj emcovi.

Pevne verime, 2e naia predchddzajirca rispe5n6 spolupr6ca, ako aj vySSie uveden6
d6vody, budtt zVa5ej strany povaZovan! za dostatodn6 na predlZenie spolupr6ce.
Zhrovei by som V6m chcel vmene spolodnosti DEVECOM s.r.o. podakovat za
aktivnu a hlavne korektnri spolupr6cu pri rozvoji priemyselndho parku'

S pozdravom,

| .t":

. .  . ' , ,  _ , . :  . r , !
i  " r  ' l * ; 6 '  "  \

/ l ' \ ' - - '

flgVEGQfiil 8.r*a"
Ra*lansks 6t

832 64 Biatislava
tc0r 35 914 4gt

t0 upx sK2021924531S pozdravom,

Ing. Marek Svec
Devecom s.r.o.
Sabinovsk6 10

821 08 Bratislava



Informácia k majetkovoprávnemu  usporiadaniu pozemkov  pre výstavbu 

chodníka na Vinárskej ulici v Seredi 

 
V rámci  prípravy  územia  pre realizáciu stavby „Výstavba chodníka Vinárska ulica 

v Seredi“ / stavba by mala byť umiestnená z ľavej strane cesty smerom z Námestia slobody/  
oddelenie správy majetku mesta rieši  majetkovoprávne usporiadanie dotknutých pozemkov 
vo výmere 615 m2 . Zámerom mesta je pozemky usporiadať výkupom.  V prevažnej miere ide 
o pozemky  vo  vlastníctve fyzických osôb, vo viacerých prípadoch  je potrebné riešiť 
dedičské konanie.    
 
Výstavbou chodníka sú dotknuté nasledovné pozemky: 
 
Parcela č.         celková výmera   LV č.    Vlastníci                                    výmera pozemku                  

                          pozemku  v m
2
                                                                      v m

2
 pod chodník                          

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. 
272/2-záhr.                1248             569    Mancovičová Terézia,SR       1/3 
                                                                  Zabáková Anna                       1/3              184 
                                                                  Petrovičová Jozefína               1/3 
Mancovičová Terézia Ladislava a Petrovičová Jozefína Tarzína – neznáme vlastníčky, 

informácie o nich nie sú ani v centrálnej evidencií obyvateľov v Banskej Bystrici 

Zabáková Anna – vo vybavovaní 

 
2.  
272/4-záhr.                   173          3231     Forgáč Jozef,Sereď č.120       1/2                49 
                                                                   Forgáčová Marianna, Sereď    1/2 
                                                                   č.120 
Súhlasia s predajom pozemku pod chodník. 
 
3. 
272/1-záhr.                    789         4959     Vinárske závody                                           45          
276/1-zast.pl.                  35                        n.p. Bratislava  /SPF/              1/1                  8 
Delimitácia predmetných parciel z MHSR na Mesto Sereď. Žiadosť o delimitáciu pozemkov 
podaná na Ministerstvo hospodárstva 18.2.2010 – vo vybavovaní.. 
 
4.      
277/1-záhr.                   655            275       Farský Anton –zomrel           2/16 
                                                                     Farská Margita                       2/16 
Farská Margita ,manželka a právna nástupkyňa po Antonovi Farskom – prebieha 

dedičské konanie.  
Súhlasí s predajom pozemku pod chodník. 
 
                                                                      Tulala Štefan –zomrel           2/16 
                                                                      Tulalová Margita-zomrela    2/16 
Právnym nástupcom po zomrelých je Ing.Tulala Pavol. Dedičské konanie je vo 

vybavovaní.  
Súhlasí s predajom pozemku pod chodník. 
 
                                                                       Ing.Tulala  Pavol,Trnava      1/16 
Súhlasí s predajom pozemku pod chodník. 



 
                                                                       Tulala Jozef – zomrel           1/16 
 
Dedičské konanie vo vybavovaní 
  
                                                                       Kiššová Anna, Sereď            1/16 
Súhlasí s predajom pozemku pod chodník. 
 
                                                                        Farský Miroslav, Sereď         1/4   
Súhlasí s predajom pozemku pod chodník. 
 
                                                                        Tulala Anton - zomrel          1/16      
Do dedičského konania nebola zahrnutá predmetná parcela a podľa vyjadrenia dedičia 

nemajú záujem podať návrh na prejednanie novoobjaveného dedičstva.  
Z parcely č.277/1 je pod chodníkom výmera                                                         86 
 
5. 
278/4-ost.pl.           258              5802             Hronský Štefan, Sereď         1/2 
                                                                         Bublinec Michal ,Sereď       1/2         54 
Súhlasia s predajom pozemku pod chodník s tým,  aby  pri realizácii stavby bola rešpektovaná 
ich požiadavka ponechať  medzi chodníkom a oplotením  manipulačný priestor.    
 
6. 
281/1-záhr.            440                298              Tanušková Mária-zomrela    1/4  
Do dedičského konania nebola zahrnutá predmetná parcela a podľa vyjadrenia dedičia 

nemajú záujem podať návrh na prejednanie novoobjaveného dedičstva.  

 
                                                                          Rafajová Oľga,Nová Baňa   1/4    

                                                                    
                                                                          Tanuška Pavol, StaráTurá -  zomrel 1/4 
Do dedičského konania nebola zahrnutá predmetná parcela a  podľa vyjadrenia dedičia 

nemajú záujem podať návrh na prejednanie novoobjaveného dedičstva.  
 
                                                                          Priehradníková Marta          1/4             43 
                                                                    
 

7. 
282/1-záhr.              348              591               Mesto Sereď                       1/1            40   

 

8. 
287/1-záhr.            1174            4965             Koleničová Mária-zomrela    1/1            23  
Do dedičského konania nebola zahrnutá predmetná parcela.   

 

9. 
288/1-záhr.               824              814            Ďurica Jozef, Sereď               1/1            46 
Súhlasí s predajom pozemku pod chodník. 
 
 

 

 



 
10. 
291/2-záhr.               133             1168        Macka František - zomrel          1/2         37 
                                                                     Kalinayová Jolana,r.Macková    1/2 
                                                                    - zomrela  
Do dedičského konania po Františkovi Mackovi  nebola zahrnutá predmetná parcela.   

Boli oslovení dedičia – vec vo vybavovaní. 

Do dedičského konania po Jolane Kalinayovej  nebola zahrnutá predmetná parcela,  

dedičia nemajú záujem podať návrh na prejednanie novoobjaveného dedičstva.  
 
11. 
300/2-zast.pl.            555               850           Macka František-zomrel         1/1         13 
Do dedičského konania po Františkovi Mackovi  nebola zahrnutá predmetná parcela.   

Boli oslovení dedičia – vec vo vybavovaní. 

 

12.     
3054-záhr.                   669                3231       Forgáč Jozef, Sereď              1/2           2 
                                                                          Forgáčová Marianna             1/2 
Súhlasia s predajom pozemku pod chodník. 
 
V prípadoch, kde nezačalo na návrh dedičské konanie bude  mesto postupovať v súlade 
s 175x ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku a podá podnet na začatie konania o dedičstve 
bez návrhu.   
V zmysle § 175x ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku môže súd v odôvodnených prípadoch 
o novoobjavenom majetku začať konanie aj bez návrhu na podnet orgánu samosprávy. 
 
 

Príloha: snímok z mapy  
 

 

 

 

 

 
Vypracovala: Kubánková Slava 
                        pracovníčka OSMM 
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Informatívna správa 
 

o výsledku zverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže a ponuky na priamy prenájom 
voľných nebytových priestorov 

 
 
     Oddelenie správy majetku mesta  zverejnilo na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Seredi č. 101/2010 zo dňa 16.02.2010 podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
nebytového priestoru na Kuzmányho ul. – lekáreň a uznesenia č. 22/2010 zo dňa 23.06.2010  
podmienky ponuky na prenájom časti nebytových priestorov na Garbiarskej ul. 
    
     Zverejnenie bolo vykonané opakovane všetkými zákonom stanovenými spôsobmi: na 
úradnej tabuli mesta, v mestskom rozhlase, na internetovej stránke mesta, v Seredských 
novinkách a v regionálnej tlači  - HLOHOVECKO-SEREĎSKO a TRNAVSKO. 
    Termín predloženia návrhov a ponúk  bol 30.september 2010. Do tohto termínu nebola 
doručená žiadna ponuka ani návrh. 
 
     Dňa 4. 10.2010  zasadli komisie pre výber uchádzača o prenájom nebytových priestorov.  
 
     1. Komisia pre výber uchádzača o prenájom nebytových priestorov na Kuzmányho ul. 
(lekáreň) odporučila rokovať s terajšou nájomníčkou o predĺžení doby nájmu. Oddelenie 
správy majetku mesta v zastúpení vedúcou oddelenia a referentkou pre nájmy  na základe 
odporučenia komisie rokovali o možnosti  predĺženia doby nájmu s terajšou nájomníčkou 
p.Chatrnúchovou, ktorá návrh zváži a dá písomné stanovisko.(príloha č.1) 
 
      2. Komisia pre výber uchádzača o prenájom časti nebytových priestorov na Garbiarskej 
ul. odporučila opakovane zverejniť ponuku so zníženou sadzbou za l m2, a to 8,-€/m2/rok 
a možnosť prenájmu i po častiach. 
 
      V súvislosti s prerokovaním ukončenia nájmu s  terajším nájomcom časti nebytových 
priestorov na Garbiarskej ul. , bola z jeho strany navrhnutá možnosť pokračovať v nájme , ak 
mesto nezíska nového nájomcu, resp. nebude potrebovať priestory pre vlastné potreby. 
Priestory bude využívať na skladové účely na dobu neurčitú s dvojmesačnou výpovednou 
lehotou. Nájomné, ktoré je schopný uhrádzať je maximálne 3.300,-€/rok. Vyššie nájomné je 
pre neho neprijateľné, pretože predajňa je presťahovaná do iných priestorov. Ak mesto tento 
jeho návrh neprijme, ukončí nájom k 31.12.2010,  v súlade s platnou nájomnou zmluvou. 
      Svoju ponuku podložil písomnou žiadosťou zo dňa 27.10.2010. (príloha č.2) 
 
 
 

                                                     JUDr. Zuzana Pastuchová 
                                                            vedúca oddelenia správy  

                                            majetku mesta 
 



Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 9.11.2010 prerokovalo a 
 
 
 
A. Berie na vedomie: 

 
    informatívnu správu o výsledku zverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže a ponuky 

na priamy prenájom voľných nebytových priestorov  
 
B. schvaľuje: 

 
          zmenu nájomnej zmluvy č.4/43/NZ-29/2004., zo dňa30.12.2004, uzatvorenej medzi 

mestom Sereď a nájomcom Jánom Viskupom- VIJAMA, Komenského 1170, Šoporňa 
v časti doba nájmu, a cena a účel nájmu takto:   
- doba nájmu - neurčitá, s dvojmesačnou výpovednou lehotou  
- nájomné za celý predmet nájmu - 3.300,-€/rok. 
- účel nájmu: sklady nábytku a doplnkového tovaru  
 

C. ukladá: 

  
    prednostke Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku 

k nájomnej zmluve do 31.12.2010. 
 



Žiadosť:  Mgr.Chatrnúchová – lekáreň MAJA, Kuzmányho ul., Sereď 
 
 
Žiadosť Mgr.Chatrnúchová nedoručila do termínu zaslania materiálov pre poslancov MsZ. 
 
 



Mesto Sered'

Mestský úrad
Námestie republiky 1 176110
9260 '1  Sered '

Vec: Ziadost'

Žiadam týmto mesto o predÍŽenie doby nájmu nebytových priestorov na
Garbiarskej u|. v Seredi. Nájomná zmluva mi končí 31,12.2010. Navrhujem moŽnosť,
Že budem priestory vyuŽívať ako sk|ad na dobu neurčitú, s dvojmesačnou
výpovednou dobou prípadne do doby, pokým mesto nezíska nového nájomcu, resp.
nebude priestory potrebovať pre v|astnú potrebu. Ked'Že predajňu mám zriadenú
v iných prenajatých priestoroch, móŽem, s oh|'adom na finančnú situáciu /nielen
moju, a|e v spoločnosti celkove/ hradiť mestu nájomné za ce|Ú prenajatÚ časť
maximá|ne do výšky 3.300,- €  ročne.

V prípade, Že mÓj návrh nebude schválený, ukončím nájom tak, ako je
dohodnuté v zmluve - 31 .12'2010'

S pozdravom

ME$T$KÝ Ů R.gm
SEREĎ  2

Došlo: Z7-!m-3$*ff i
r,*of,f/b' [1.0t(Pri l .r
l /Vi 'í Vi l le r ikl ,Ť'ak.



Informácia o verejnom obstarávaní 
 

 
V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov mesto Sereď uskutočnilo v II. polroku 2010 verejné obstarávanie na predmet 
zákazky „Nakladanie s komunálnym odpadom – zber a odvoz odpadov v meste Sereď“ 
a predmet zákazky „Verejnoprospešné služby v meste Sereď“. 
 
Dôvodom vyhlásenia verejných súťaží bolo ukončenie zmluvných vzťahov so súčasnými 
dodávateľmi predmetných služieb, a to k 31.12.2010. 
 
Vo vyhlásenej verejnej súťaži na odvoz odpadov v meste Sereď ponuku predložilo 7 
uchádzačov a na vykonávanie verejnoprospešných služieb ponuku predložilo taktiež 7 
uchádzačov.  
 
Komisie na vyhodnotenie ponúk boli zriadené v zmysle § 40 ods. 1 zákona NR SR                  
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade 
s Uznesením MsZ č. 177/2010 a Uznesením MsZ č. 178/2010. 
 
Verejným obstarávateľom zriadené dve komisie postupovali pri hodnotení ponúk v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a spôsobom vopred zverejneným v súťažných podkladoch v bode 17. 
 
Po konečnom bodovom ohodnotení predložených cenových ponúk komisie stanovili celkové 
poradie úspešnosti uchádzačov (viď. priložené zápisnice z vyhodnotenia ponúk predmetných 
súťaží). 
 
Úspešným uchádzačom sa v obidvoch súťažiach stala spoločnosť SITA Slovensko, a.s., 
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, ktorá získala najvyšší počet bodov, a to v súťaži na odvoz 
odpadov 547,2 bodov (za celkovú cenu 219 476,63 € s DPH) a v súťaži na realizáciu 
verejnoprospešných služieb 488,5 bodov (za celkovú cenu 194 291,079 € s DPH). 
 
Po ukončení procesu verejného obstarávania budú s úspešnou spoločnosťou podpísané 
zmluvy na vykonávanie predmetných obstarávaných služieb na obdobie 5 rokov,                  
t.j. od 1.1.2011 do 31.12.2015. 
 
 
 
 
 
V Seredi, dňa 27.10.2010 
 
Vypracoval:  
 
Mgr. Róbert Gablík, vedúci oddelenia ŽP mesta Sereď 
odborne spôsobilá osoba vo verejnom obstarávaní 
Reg. číslo: G1356-394-2003 
 



zápisnica z lYhodlotenia poíúk
\!ŤleoÝanÁ v súlad. s $ 42 ákoná č. 252006 z'Ž Ó v*,jnÓí ÓbsbáÝmí

o o 4one ! doplnenl niekloďch ákonov

Ná@v prcdmclu á*ázlry /veÉjná 3úťaŽ;
''N!khd! e ! konuíhyn odpldon - zb.ř ! ottvd odpadov v n6t. sér.ď(

.) Koúisja na v'bodnol.nie ponúk bola zi.deÓá vhysle $ 40 ods' I ákona NR sR
é' 25D0a6 z'z' oý.Árcn obsta.ávanI aozhene adoplnal niektoých zákolov av súlade
s UáeýnÍm Msz č. l77'20l0 Ýnsledovnob 21ažení lzoÁú členoY konisi€ sPráÝom

l' Me!' Róbelt clbIík
2. 'ng' Eva Hanusolá
3' Ing' Byst.ík lloryátb
4' JUDr Michal Isá&
5' lng' JorcfPrívcnft

K vyhodnoteniu pr.dIoŽených ponúk ucŘlŽačoY edili čld.oÝiá komisie na MsU v seredi dva
k.Ál' a lo v mdedohon !ondí.
. Dňo 2?'9.20]0 po otválcní obálok u účéloň kontroly splňenia podnieíok účasti Úhádačov
eda|i pi'ti ěl4ovia komisi.' n.rovite Mg. Róbeí cob|iL Ing' Eva Heusová' lns' ByslrÍk
Hoíá1b' InE. Jo.f PrIvoaík a Á.tónia Bánovská. Dvajg č|€novia komisie' a to JUDi Michal
lrsák a Mgr. M@k Tólh bo|i neEítomni'
' Dňa 29'9'2010 I(rynodnotcniu nálrhov plnenia st.norných kliÉÍií aŠdovania oe|kového
p.radia úspešíos1i uchádz5.ov aadaIi šiesti čleÓovia komhie, mcnovit€ MBÍ' Rób€tt Gabllk,
Ing' Eva HmusovÁ' Ing. Bysblk HoNáth, Ing. Jorcf Prív@ík' Mg. MaEk Tóth aÁntónia
Bánovská' Jeden člen konisie JLID.. Michal lrsák boI nep toňný' Pli qhodnocovlnl po.úk
konisia postupovaIa spdsobon urěenýn v súťaáých podklad@h . bod l 7.

b) zob.m všetkýcb uchádzačÓv' ktoí pEdlďili ponulo:

/obchodné nďo' sí.t|o a|gbo ni6lo
NáÝrh n! p|n€nie srsnoYenýcb

€
Keň.ineŤ UnÝgll5ewice und Logillic ombH,
HoNdor| 30. Á.3240 Mmk' R'tfukÓ

373 224,44

2. Neh|*n !ři!N' Íro'' JÁblunkovská 392,
7]9 6l Tři.gc - staré Měío. cR

241 493,04 287 182,61

J . -4.s-4"Tmav.' spol ! io' Priemys.lná 5' 208 45t, t5 Ž48056'37

M!ři.9 P.dcMn' fu'' súv@ l 212 392,28 324 t46,42

5. ŤEcoM sered' íio'' vobk'jší ad 798, 20 l45| ,ó8 219 727,50

A\'E BmÍlI.Y!' &ro' Hlohová 6, 32l 07
BEtblava' sR a A\.E cz odpadové
bospodířstvi s'ro.' Pražská ] 3 2 l /3 84 l 0200

tao964,z2 2t5 147,42

slTA s|oýeNko' !J'' Kukuiční 8' t344 l4 , t4 2t9416,61



c) zozm v} Iúcmý.h uchádz!čov s ut.nenn dóvodu ich q |ucenu'
KomrD nerylúčila)adneho7 ulhádzáČov. VšeEi uchádzac;!pIni|' podmienky úcasli'
o'] ou":d' o|iŤ'"ii'po""r .u"hujúcich neobvyk|e nizk cfu} '
KomEid rel5|úč;h žiaú.ho / uchádádo\ zdó;odu n.obYyk|e nízl.J.eny'
e) Identifikácia úspdnéno uohádu čg:

YÝÉšíým ̂khád"j(oň s íá|a spÓ|očnÓť s|TA s|ovd9b. al.' Xu\ulna 8,3l| oJbÍixskE' ťÉdnetn! :poločnoď z|stllo \ koneénom hodnokn| mj"yss' p*" u"a*' 
".llů

PoŘdie nspešnoýi (hádaěov podl.o poČfo ':ktrych bodov od členo\ kon'lie 2 hodnoténú

l) vyhodno|enie spInenE podnienok ú(sti:
vš.lci zúče.n' uchÁdz.i sp|nili Mo\ ené podnienlr ú.Jíl

l' Mgr' Róben Gáb|ft
2' hg' Evs Hanusová
3. Ing. Bystrk HoBáth
4' JUDi Mich.I Isák
5' ln& IorcfPríYoaík

/obcbodDé benq Jídlo .|ebo

Ďr r A Ďove.lb! á'l.' KukÚičná
8' 83l 03 BEtGlaÝa' sR

420,0 t21,2 511,2
2. AVr nmtirtava, s.ro', rrlotroř

6, 821 07 BBtislava, SR a Al.E
czodp ové hos!ÉdlisťVJ, s'''o',
Pmžlki |32ló8a. Io2oo PEho'

165,4 I30,0

3 . l lLULu seM' 3'r'o] vonk'jš'
Bd 798,926 00 Se!.d', SR

325,4 r65,0 490!8

"4-s.A'ŤřÍ!va' lpol 3 ř'o.!
Pňfrys.|nÁ 5.9I7 0l Ťnavo.sR

1t3,6 154,2 4Ť2,a
5. NeL|en Ťřina, ír'o''

'ablurkovská 39, 739 6l Tiinec
253,8 ló9,8 42J,6

MlriB PodeBe!, $.' súv@ l t30,8 J66p
(erucan€r Unw€llsÉnia ud
Lqiltic cnbH, Ho'sdoď3o, A.

t42,4 8t,0 2634

zapk'|' Mcr' RóbeÍcáblík' odbomesposbilá osoba. Re8' čIslo: c t 35ó.j942oo3



zápisDica z }Thodnotenia ponúk
t7prmoBá v súladg s $ 42 ákona r' 252006 z'z o v*jnom ÓbšfuávanÍ

a o aene a doplneli nie*loýh záko.ÓÝ

Názov pÉdn.tu zákub 'terejná sÓťá':
lve.cjíoprspešné s|užby v bBr. s.reď..

a) Komisia na ýyhodÓot.n'e ponút bola aiadgná vnys|€ s 40 ods' l ákona NR sR
é' 2ý2aa6 z'z' o ýď.:nÓfr Óbstanívlní a o zmene a doplnení niekoďch ákonov a v súlade
suaesnír MŠz ě' ]78/2010 ÝÍasledovnoú dožení lbÚm ěIenoY komisie spévon

]. Mg. Rób€t1GabU}
2' I.g- Eva Hmusvá
3' jUDr' Michal ksák

5' !ng' Bysrí( Horyátb
6. Bc' lubomír v.selictý
7' Ing' Luboňí. K}&lý

( vyhod.oteniu predložených ponúk ucbádaěov zsadili členoYia komisi€ M MsÚ v scEdi dva
krát' a to Ý íslédov.on poBdí:
' Dňa 23.9'2olo po otváMí ob]ílok z úěelon kontroly spln€nia podmienok Účasti ucbádačov
edali piati čleÍolia komisic' menovite Mgr. Róben Gablík, Ing. Ela H'nusvá, Ing' Bysirlk
HÓďáth, MEr' Marck Tólb a lne. luboúír K'slý. DBja čleoovia konisie' ato JtJDr' Michal
lBák a Bc' rlbonl! veýlický bÓli ncprítomnI'
' Dňa 29.9'2olo k laIDdnoteniu nÁÝÍnov plneÍia slÁnov€!ýcb *ntérii a sllnolmi' celkového
potsdia úspešnosti uohádaěov agdali piati dIenoýia konisie, nenÓvnc Msr' Róbgrt Gablík'
|1t' F!! HÚÚsvá, |ng' Byfii\l]o1Á|}l Vg'' VoEL |ofi a|ng' tuboT,r Ky.e|i' Dlajo
.|;|Óvi. Lomisie. !to J(D|' Micho| k''|' aBc' Lubomír v.se|'cki boli nepri@n1i' P'i
lyhodnocovdÍ ponúk komisi! postupovala s'ó$bon ulčeným ! súťažný.h podkladoch . bod l7.

b) z.bam vše&ých Uchídzóov, kori predložili ponuku:

/obchod!é Úeno' 3ldlo !|ebo nisto
Nóvrh n! p|fuíié Štanov€ných

€ €

M.rius Pgdeen' !j.' súYoz l 322362,349 t8t  6 l1 ,195

2. ..ds.Á'Trnov!' spo| 3 r'o Bienyscl.á 5' 9l7 I656t6,870 r97 084,075

3. srTA slov€nsko' a.!., Kukuričná 8' | ó ]  269 '3]4

EKoLAs, $io" Padcrcvoe, Po|,ná ll2' 91930 205184,487 2'14169,540

5. TEcoM seř€ď s'r'o., von*ajšÍ md 793' r72 5t9,190 205 298,070

AvE Bra&|au' s'r.o" HlohoYá ó' 82l 07
Bralislavo' sR ! A\'E cz odPadové
hospodářstvI, s'io-' PBŽská l32ll38a, l0200

252 769,4t1 t00795,6n

7. lrg. Jozeí Bomilk- vlÁLLE, Tabaísk{
1223163,P.O-Box 165.934 0l bviql

239 0 ,880 r43 924, tl



o) zoam \alúčených u.hádačov s uvedmíú dóvodu ich vylúčenia:
Konisia neBIúčil& 'adneho 2 uobádačoY' všetci uchídači splrili podni.n}y úča51i'

d) DóÝody lalúčmia ponúk obsahujúcicb neob'atlc nizke enyl
Konisia neralúdilo žiadn.ho z lchÁdačov z dóvodu neobvykle nizkej ceny.

é)IdcntiÍkáoigúsogšného!.hádzča:
Úspešným lcn]ídzčom sa staIa spoločnosť slŤA sloY€mko' áj" Kukurjčná 3' 83103 BEtisllvg.
Pr.dmetná sDolo.nosť ziskála v konďnom hodnotení mjv}šši poóď hodov. l to 488'5 bodov'

Pondř Gpošnosti uoMdz!čoý podl,a počt! ŽískÚýcb bodov od členov komisie a ho<tnotaú

/ob.hodné néío,.Id|o rl €bo

I sITÁ sloÝensko' !l.' Kukurični 8. ]to,o 1J8,5 'l88É

2. 'A.s.AÍrn!Y!' spol Š ...'
P.iemyselnÁ 5. 917 ol TÍaw, sR

148.5 I l l ,0

3 , TEcoM s€řeď &ro.' vodojší md
798, 926 00 SeEd', SR

1t6,0 I50,0

EKoLAs' $ř.o" Padervcé, Porná
l l/2' 9I930 Jslo\ské Bohunie' sR

3D,0 86,0

AvE Bntidav!' &ro' Hlohová 6,
82l 07 Bratislava, sR a ÁvE cz
ÓdpadÓvé hospodáhtvi' s'l'o''
PEtkí l32lB8a' l02oo Plaha' ČR

283,5 34!,5

In3. JoEí{ornia} VÍALLE'
TátraÓská 3223163' P.o'Box l65'

I3d5 281,0

7. Mlriul Ped.*n' *'' súÝoz l. 68 241,5

D vyhodnoIeíie spInmiá podnienot ú(di:
v{e(i /úč.fieni u(hád.aČi sp|ni|' Šbnov.népodmieí]q účNL'

l' Mcr' Róbert Gablík .......--.'

]' Jl]Dr. Mi(h&l lnál( '''''''''''

5. Ing. B'šlr|k Hoťá& '''''''''''
6' Bc' hbont vsselicl.ý
?' InE. lubomÍr KyýIý '''''

i
z.písal: Mcr. Róbdt cabli]q odbome spósobilá osoba, Rec' člslo: cl35ó'39+200]



Zinnam
zo zasadnutia dodasnej komisie pre udeliovanie oceneni mesta Sered'v zmvsle

vzN d. U2004.

D6tum a das: 27.10.2010, 17.00 hod.
Pritomni: podlia prezendnej listiny

elenovia dodasnej komisie na svojom zasadnuti dfn27.10. 2010 zvolili predsedu
dodasnej komisie na udellovanie oceneni JUDr. Michala Irs6ka.

V roku 2010 bol oddeleniu vnritornej sprSvy MsU v Seredi dorudeny jeden n6wh na
ocenenie - plk. Ing. Bystrik Stanko, riaditell KR PZ v Trnave navrhol udelif mjr. Bc.
Bc. Martina Kamen6ra na Cenu prim6tora mesta Sered' zakvalitne, iniciativne apfi-
kladn6 plnenie sluZobnych riloh a povirurosti.
Dodasn6 komisia po prerokovani n6vrhu neodporudila udelit'ocenenie zarck 2010.
Vzhlladom k uveden6mu sa udefovanie ocenenf mesta Sered'v zmysle VZN d. 112004
neuskutodni.

V Seredi: 28.10.2010

Zapisala: K.Vavrov6



Materiál k bodu Rôzne na MsZ  09.11.2010 
 

Informácia o plnení uznesenia MsZ č. 182/2010 
 

Uznesenie č. 182/2010 

A. Berie na vedomie 

1. Informáciu o žiadosti ZŠ  J. A. Komenského  na riešenie  havárie tepelného potrubia    
B.  Ukladá 

Prednostke  MsÚ  

1. Preveriť skutočný stav havárie a v zmysle  záverov z preverenia konať a predložiť informáciu na  rokovanie  MsZ v novembri  2010    

 
 
Vzhľadom na širšie súvislosti problému vykurovania komplexu škôl  bolo zadané spracovateľovi 
pôvodného energetického posudzovania pripraviť pre ďalšie rozhodovanie mesta analýzu 
problematiky. Prebieha sledovanie a spracovávanie analýzy. Predkladaná správa je priebežnou 
informáciou. 
 
Popis stavu 
 
Dnešná situácia je taká, že kotolňa dodáva teplo kanálmi do dvoch budov – ZŠ Komenského (KŠ) 
a spoločnej budovy ZŠ  P.O. Hviezdoslava a sv. Cyrila a Metoda (HCM). pričom z budovy KŠ je  
kanálom, ktorý je v zlom technickom stave,  dodávané teplo ďalej do telocvične. Po uskutočnených 
meraniach od 1. marca 2010 do dnešného dňa sa preukazuje vyše 30 % rozdiel v teple nameranom na 
centrálnom plynomeri a na meračoch na pätách KŠ a HCM. Podozrenie na únik je  
 1. kotolňou  
 2. kanálmi (pričom stav kanála medzi KŠ a telocvičňou túto skutočnosť nijako neovplyvňuje, 

pretože je napojený až za meračom).  
 
Je odôvodnený predpoklad, že hlavné kanály sú v poriadku a strata je daná zlým stavom kotolne. Overiť 
je to možné  umiestnením centrálneho merača tepla na spoločnú spiatočku do kotolni.  
 
Riešenie č.1 - napojiť vykurované objekty škôl na centrálnu kotolňu mestského bytového podniku. 
Pri porovnaní platby, ktorú by školy platili za teplo namerané na pätách budov, ak by boli pripojené na 
MsBP a koľko platia teraz  podľa už známych vyúčtovaní. Cenu za teplo na tento rok pre nebytové 
priestory činí 0,07 euro bez DPH za 1 kWh. Z nameraných údajov a zo známych faktúr zo škôl vychádza: 
 marec 2010: namerané na meračoch tepla 113 956 kWh x 0,07 eur/kWh = 7976,92 eur toľkoto by 
 platili školy , ak by im fakturoval MsBP 
                   skutočné náklady na marec boli 9192,63 eur t.j. 0,0806 eur / kWh         
 
 apríl 2010: namerané na meračoch tepla 29667 kWh x 0,07 eur/kWh = 2076,69 eur toľkoto by 
 platili školy , ak by im fakturoval MBP 
                   skutočné náklady na marec boli 4432,40 eur t.j. 0,1494 eur / kWh      
 
Čím menej sa kúri, tým sú tieto čísla samozrejme horšie, preto by bolo dobré nechať prejsť celý rok - 
hlavne tie najchladnejšie mesiace - december, január, február - tu by sa ukázala výhodnosť platieb z 
MsBP.  
Toto riešenie by si vyžadovalo urobiť bezkanálové tepelné vedenia (BTV) do každej školy (KŠ+HCM) ale 
aj do telocvične.  
 
Riešenie č.2 - zmodernizovať kotolňu školy, položiť nové BTV medzi kotolňou a školami,  telocvičňu pri 
tejto príležitosti napojiť samostatným rozvodom s tým, že merač by bol v kotolni, aby HCM neplatila za 
straty v kanáli medzi kotolňou a telocvičňou. 
 
Riešenie č.3 - v KŠ vybudovať vlastnú kotolňu a napojiť si novým BTV aj telocvičňu.  
Toto riešenie by bolo nevhodné pre HCM, kde by zostala prevádzka starej kotolne.  
 
Odporučenie  
Navrhujeme dokončiť merania a rozpočítavania v rámci celého roka t.j. od 1. marca 2010 do 28. 
februára 2011 a tam by sa ukázala cena za kWh pre prevádzke súčasnej kotolne a pri napojení sa 
na MsBP.   Po vyhodnotení bude spracovaný návrh na rozhodnutie o vhodnom riešení.   

 
 
Ing. Vladimír Práznovský, vedúci OIV MsÚ 
V Seredi 26.10.2010
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