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Informatívna správa 

o potrebe a možnostiach financovania rekonštrukcie budov 
  

 

Správa majetku Sereď, s.r.o. 

vlastní budovy: 

 Sokolovňa, 

 MsKS NOVA  

a  má v nájme: 

 budovu Domu kultúry- stará a nová časť.  

 

Všetky tri spomínané budovy boli predmetom energetického auditu. Cieľom 

energetického auditu bolo zhodnotenie súčasných tepelno-technických vlastností budovy, 

zistenie potenciálu úspor energie a návrh opatrení technického riešenia pre zníženie 

energetickej náročnosti budovy. Výsledkom energetického auditu  je súhrn  navrhovaných 

opatrení vedúcich k zníženiu energetickej náročnosti budovy, vrátane ich investičných 

nákladov, úspor energie a nákladov na energie. 

V zmysle § 11 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti (ďalej len „zákon 

o energetickej efektívnosti“) je vlastník budovy s podlahovou plochou väčšou ako 1000 m
2 

povinný    

a) zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove,  

b) vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na 

každom tepelnom spotrebiči, v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných 

miestnostiach s dlhodobým pobytom osôb, 

c) zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody,  

d) vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.  

  

 

Časť 1 - Sokolovňa, M. R. Štefánika , Sereď – obchodná časť 
 

Počet nájomcov: 9 

Podlahová plocha: 630 m2 

Ročné náklady na energie – priemer za 3 roky (2012,2013,2014): 

 elektrika: 3 950 eur 

 zemný plyn: 7 162 eur 

 

Systém vykurovania:  

lokálne – kotolňa – 2 kotly zn. Körös  Účinnosť kotlov je 86%. Je  nutná potreba 

rekonštrukcie kotolne. Vykurovací režim nie je regulovaný termostatom. Vykurovacie telesá 

sú oceľové, článkové (39 ks) bez inštalovaných termostatických ventilov. TÚV sa 

nepripravuje.  

Hodnotená budova nespĺňa energetické kritérium  a z pohľadu potreby energie na 

vykurovanie je predpoklad zaradenia do energetickej triedy E.   

 

Návrh opatrení na zníženie spotreby energií v budove: 

 zateplenie obvodových stien 

 zateplenie strechy  

 výmena otvorových konštrukcií 

 rekonštrukcia zdroja tepla 
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 meranie, riadenie a regulácia spotreby energie 

 rekonštrukcia elektroinštalácie 

 výmena svetelných zdrojov a svietidiel 

 

Predpokladané investičné  náklady na realizáciu opatrení na zníženie spotreby energií v 

budove (cena bez DPH): 

 Stavebné práce (zateplenie obvodových stien, strechy, výmena niektorých  okien 

a dverí) – 44 tis. eur 

 Rekonštrukcia kotolne: 20 tis. eur 

 Rekonštrukcia elektroinštalácie: 20 tis. eur 

SPOLU: 84 tis. eur 

Všetky práce budú realizované dodávateľsky, okrem rekonštrukcie elektroinštalácie, 

ktoré na základe vypracovaného projektu budú realizované zamestnancami SMS, 

s.r.o.. 

 

Predpokladaná ročná úspora na energiách: 5 036 eur 

 

Miera úspory energie: 68,4% 

 

 Hodnotenie navrhovaného stavu z hľadiska potreby tepla na vykurovanie: 

Hodnotená budova spĺňa predpoklady minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy a z pohľadu mernej potreby energie na vykurovanie je predpoklad zaradenia do 

energetickej triedy A. Realizáciou navrhnutých opatrení na obnovu budovy pri hodnotení 

budovy z pohľadu globálneho ukazovateľa - primárna energia, je predpoklad zaradenia 

budovy do energetickej triedy A0. 

 

Spôsob financovania investičnej akcie: 

1. z rozpočtu mesta vo výške 84 000 eur  

2. bankový úver vo výške 380 000 eur za predpokladu, že sa z neho bude rekonštruovať 

aj budova MsKS NOVA  

 

Spôsob splácania poskytnutých finančných prostriedkov:  

 

1. z rozpočtu mesta (finančné prostriedky vo výške 84 tis. eur) 

 

84 tis. eur bude splácaných po dobu cca 15 rokov z energetickej úspory (cca 5000 eur/ročne) 

a z ročného príjmu od nájomcov za umiestnenie reklamy na budove (cca 600 eur/ročne). 

T.zn., že Správa majetku Sereď, s.r.o. ročne vráti mestu cca 5600 eur po dobu 15 rokov. 

 

V nájomných zmluvách je ustanovenie upravujúce vyššie uvedenú skutočnosť, a to takto: 

„Zmluvné strany (poz. nájomca a prenajímateľ) sa dohodli, že po dobu najmenej 10 rokov, 

max. 15 rokov, nebude predmetom vyúčtovania spotreby plynu a elektrickej energie  hodnota, 

o ktorú sa zníži  spotreba uvedených energií v porovnaní s priemernou spotrebou týchto 

energií za posledné 3 roky pred realizovaním opatrení vedúcich k zníženiu energetickej 

náročnosti objektu Sokolovňa (zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmena 

otvorových konštrukcií, rekonštrukcia zdroja tepla, meranie, riadenie a regulácia spotreby 

energie, rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svetelných zdrojov). Hodnota 

nevyúčtovaných energií bude použitá na splátku investície súvisiacej s uvedenou 

rekonštrukciou objektu Sokolovňa. Prenajímateľ je povinný písomne informovať nájomcu o 
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rozsahu, finančnom vyjadrení a čase ukončenia uvedených stavebných úprav najneskôr do 30 

dní od  ukončenia ich realizácie.“ 

 

Uvedené skutočnosti týkajúce sa dodatkov k nájomným zmluvám v budove Sokolovňa boli 

prerokované na spoločnom stretnutí s nájomcami dňa 30.3.2016.  

Všetci nájomcovia Sokolovne podpísali dodatky s vyššie uvedeným textom. 

 

Predpoklad realizácie investičnej akcie: 

Ak by sa rekonštruovala v roku 2016 iba budova Sokolovne (teda len z rozpočtu mesta), tak je 

predpoklad, že proces verejného obstarávania by mohol byť ukončený v mesiaci máj 2016 

a teda k realizácii by mohlo dôjsť v júni alebo v júli 2016.  

 

Predpokladaná doba trvania rekonštrukcie (cca 1 až 1,5 mesiaca): 

Stavebné práce a rekonštrukcia kotolne – 1 mesiac 

Elektrikárske práce našimi zamestnancami: 2 týždne 

  

  

2. Bankový úver ( finančné prostriedky vo výške 380 000 eur) 

Predbežne prerokovaná indikatívna ponuka od komerčnej banky s nasledovnými 

podmienkami: 

 úver na dobu 10 rokov vo výške 380 000 eur, 

 ročný úrok 1,9% fixácia úroku na 5 rokov + 12 mesačný EURIBOR (teraz je 0%) 

 záložné právo banky na nehnuteľnosť  

 za celú dobu úveru budú zaplatené úroky vo výške cca 37 800 eur 

 finančné prostriedky zaplatené banke za úver budú vo výške 417 800 eur (380 000 eur 

úver a 37 800 eur úroky počas 10 rokov splácania) 

 priemerné ročné splátky úveru sú vo výške cca 41 780 eur  

 ročná úspora energií v Sokolovni (5 000 eur) + nájomné za reklamu na budove od 

nájomcov (600 eur)+ročná úspora energií v MsKS NOVA (18 900 eur) predstavuje 

spolu 24 500 eur), t.j. po dobu cca 15, resp. 16 rokov sa z energetických úspor bude 

splácať poskytnutý úver   

15 rokov x 5 000 eur (energetická úspora v Sokolovni) =     75 000 eur 

16 rokov x 18 900 eur (energetická úspora v MsKS NOVA) =  302 400 eur 

15 rokov x 600 eur ( príjem od nájomcov Sokolovne) =       9 000 eur 

_______________________________________________________________ 

SPOLU                               386 400 eur 

 

 rozdiel medzi priemernými ročnými splátkami úveru (41 780 eur) a predpokladanými 

ročnými úsporami na energiách v obidvoch budovách (24 500 eur) je 17 280 eur 

(41 780 – 24 500), 

 aby SMS, s.r.o. dokázala splácať úver je potrebné, aby mesto každý rok, po dobu 10 

rokov zvýšilo dotáciu pre SMS, s.r.o. priemerne o cca 17 280 eur  

 po uplynutí 10 rokov, teda po splatení úveru, bude SMS, s.r.o. po dobu 5 rokov vracať 

mestu cca 24 500 eur /ročne a šiesty rok vráti mestu 18 900 eur   

 

Predpoklad realizácie investičnej akcie: 

Ak by sa rekonštruovali obidve budovy – Sokolovňa a MsKS NOVA, proces verejného 

obstarávania by bol časovo náročnejší – je potrebné zverejnenie vo Vestníku verejného 

obstarávania, a teda predpokladáme, že rekonštrukčné práce by sa mohli realizovať až na   jar 

2017. 
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Čo je zatiaľ urobené: 

 je energetický audit budovy Sokolovňa 

 sú nacenené stavebné a rekonštrukčné práce  

 je  projekt rekonštrukcie elektroinštalácie 

 je indikatívna ponuka úveru poskytnutej komerčnou bankou 

 všetci nájomcovia Sokolovne podpísali dodatok k nájomnej zmluve 

 

 

Časť 2 - Mestské kultúrne stredisko NOVA, D. Štúra, Sereď  
 

Počet nájomcov: 20 

Podlahová plocha: 4 625 m2 

Ročné náklady na energie – priemer za 3 roky (2012,2013,2014): 

 elektrika: 12 603 eur 

 teplo:      49 058 eur 

 

Systém vykurovania:  

Vykurovanie je dodávané z centrálnej kotolne, príprava teplej vody je z prietokových 

ohrievačov. Vykurovacie telesá sú liatinové bez TRV v počte 75 kusov 

Hodnotená budova nespĺňa energetické kritérium  a z pohľadu potreby energie na 

vykurovanie je predpoklad zaradenia do energetickej triedy C.     

 

Návrh opatrení na zníženie spotreby energií v budove: 

 zateplenie obvodových stien 

 výmena otvorových konštrukcií 

 meranie, riadenie a regulácia spotreby energie 

 výmena svetelných zdrojov a svietidiel 

 rekonštrukcia elektroinštalácie v časti obchodného centra 

 

Predpokladané investičné  náklady na realizáciu opatrení na zníženie spotreby energií v 

budove (cena bez DPH): 

 zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií, výmena svetelných 

zdrojov – 224 000 eur  

 meranie, riadenie a regulácia spotreby energie – 11 000 eur (cena podľa projektanta) 

 rekonštrukcia elektroinštalácie v časti obchodného centra 30 000 eur (odhad) 

SPOLU: 265 000 eur 

V prípade rekonštrukcie budovy z bankového úveru uvažujeme aj o nasledovných 

stavebných úpravách v budove: 

 rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov, ktoré sú pri kine – 7 000 eur 

 rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov, ktoré sú pri kine – 5 000 eur 

 klimatizácia v kine – 25 000 eur (odhad) 

SPOLU: 37 000 eur 

Všetky práce budú realizované dodávateľsky 

 

Predpokladaná ročná úspora na energiách: 18 949 eur 

 

Miera úspory energie: 36 % 
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 Hodnotenie navrhovaného stavu z hľadiska potreby tepla na vykurovanie: 

Hodnotená budova spĺňa predpoklady minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy a z pohľadu mernej potreby energie na vykurovanie je predpoklad zaradenia do 

energetickej triedy B. Realizáciou navrhnutých opatrení na obnovu budovy pri hodnotení 

budovy z pohľadu globálneho ukazovateľa - primárna energia, je predpoklad zaradenia 

budovy do energetickej triedy A0. 

 

Spôsob financovania investičnej akcie: 

1. ak by sa komplexne rekonštruovala budova, tak investičné náklady v predpokladanej 

celkovej výške 302 000 eur (265 000 a 37 000)  by sa financovali z bankového 

úveru, ktorý by bol vo výške 380 tis. eur za predpokladu, že sa z neho bude 

rekonštruovať aj budova Sokolovne (info v časti 1) 

2. ak by sa budova rekonštruovala iba z časti – len vyregulovanie kúrenia - investičné 

náklady vo výške  11 000 eur  by sa financovali  z rozpočtu mesta 

 

Spôsob splácania poskytnutých finančných prostriedkov:  

1. bankový úver ( finančné prostriedky vo výške 380 000 eur) 

Info v časti 1 

 

+ dodatky k nájomným zmluvám podpísané všetkými nájomcami MsKS NOVA 

v nasledovnom znení: 

„Zmluvné strany (poz.: prenajímateľ a nájomca) sa dohodli, že po dobu najmenej 14 

rokov, max. 16 rokov, nebude predmetom vyúčtovania spotreby tepelnej energie 

a elektrickej energie  hodnota, o ktorú sa zníži  spotreba uvedených energií v porovnaní 

s priemernou spotrebou týchto energií za posledné 3 roky pred realizovaním opatrení 

vedúcich k zníženiu energetickej náročnosti objektu MsKS NOVA (zateplenie obvodového 

plášťa, výmena otvorových konštrukcií, meranie, riadenie a regulácia spotreby energie, 

rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svetelných zdrojov). Hodnota nevyúčtovaných 

energií bude použitá na splátku investície súvisiacej s uvedenou rekonštrukciou objektu 

MsKS NOVA. Prenajímateľ je povinný písomne informovať nájomcu o rozsahu, finančnom 

vyjadrení a čase ukončenia uvedených stavebných úprav najneskôr do 30 dní od  

ukončenia ich realizácie.“ 

 

2. z rozpočtu mesta (finančné prostriedky vo výške 11 tis. eur) 

 investičný náklad 11 000 eur bude splácaných po dobu cca 2 rokov z energetickej 

úspory (cca 4 900 eur/ročne – 10% úspora z nákladov na tepelnú energiu, ktoré sú 

priemerne vo výške 49 050 eur ročne). Správa majetku Sereď, s.r.o. ročne vráti mestu 

cca 4 900 eur. 

 

Uvedené skutočnosti týkajúce sa dodatkov k nájomným zmluvám s nájomcami v budove 

MsKS NOVA, boli prerokované na spoločnom stretnutí s nájomcami dňa 12.4.2016. 

Bolo 13 prítomných a všetci súhlasili s uvedenými dodatkami. T.č. väčšina nájomcov 

MsKS NOVA podpísala dodatok k nájomnej zmluve.  

 

Predpoklad realizácie investičnej akcie: 

Ak by v budove MsKS NOVA boli realizované len práce súvisiace s vyregulovaním 

kúrenia a komplexná rekonštrukcia objektu Sokolovňa (teda len z rozpočtu mesta), tak je 
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predpoklad, že proces verejného obstarávania by mohol byť ukončený v mesiaci máj 

2016 a teda k realizácii by mohlo dôjsť v júni, resp. v júli  2016.  

 

Čo je zatiaľ urobené: 

 je energetický audit budovy MsKS NOVA 

 je  projekt vyregulovania kúrenia 

 je indikatívna ponuka úveru poskytnutej komerčnou bankou 

 väčšina nájomcov MsKS NOVA podpísala dodatok k nájomnej zmluve 

 

 

Časť 3 – Dom kultúry, Školská ul. 118/1, Sereď, 
 

Počet podnájomníkov: 14 , z toho  9 v novej budove DK  a 5 v starej budove DK 

Podlahová plocha: 6 270 m2 

Ročné náklady na energie – priemer za 3 roky (2012, 2013, 2014): 

 elektrika:  7 270 eur 

 zemný plyn: 4 002 eur 

 teplo: 31 973 eur 

 

Systém vykurovania:  

Dodávka tepla na vykurovanie je realizovaná z centrálnej kotolne. Časť objektu je 

vykurovaná plynovými ohrievačmi. Časť je vykurovaná neidentifikovateľným kotlom s 

neidentifikovateľným výkonom Vykurovacie telesá sú oceľové, článkové ( 114 ks) bez 

inštalovaných termostatických ventilov.  

Hodnotená budova nespĺňa energetické kritérium  a z pohľadu potreby energie na 

vykurovanie je predpoklad zaradenia do energetickej triedy F.    

   

Návrh opatrení na zníženie spotreby energií v budove: 

 zateplenie obvodových stien 

 zateplenie strechy a podlahy na nevykurovanej povale 

 zateplenie podlahy na teréne 

 zateplenie zvislých stien pod terénom 

 výmena otvorových konštrukcií 

 rekonštrukcia zdroja tepla 

 meranie, riadenie a regulácia spotreby energie 

 výmena svetelných zdrojov a svietidiel 

 

Predpokladané investičné  náklady na realizáciu opatrení na zníženie spotreby energií v 

budove (cena bez DPH): 

 realizácia všetkých opatrení na zníženie potreby energií – 832 050 eur 

 

Všetky práce budú realizované dodávateľsky. 

 

Predpokladaná ročná úspora na energiách: 48 399 eur 

 

Miera úspory energie: 81,9% 
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 Hodnotenie navrhovaného stavu z hľadiska potreby tepla na vykurovanie: 

Hodnotená budova spĺňa predpoklady minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 

budovy a z pohľadu mernej potreby energie na vykurovanie je predpoklad zaradenia do 

energetickej triedy A. Realizáciou navrhnutých opatrení na obnovu budovy pri hodnotení 

budovy z pohľadu globálneho ukazovateľa - primárna energia, je predpoklad zaradenia 

budovy do energetickej triedy A0. 

   

Spôsob financovania investičnej akcie: 

Z finančných prostriedkov EÚ – z nenávratného finančného prostriedku z Operačného 

programu kvalita životného prostredia - výzva s kódom  OPKŽP-PO4-SC431-2015-6, 

vyhlásená dňa 07.12.2015. 

 

Žiadateľom bude mesto Sereď. 

 

Spoluúčasť mesta 5%, t.j.  

 

Podmienkou je, aby malo mesto Sereď vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k pozemku, 

na ktorom stojí Dom kultúry. Preto bola dňa 3.2.2016  na Slovenský pozemkový fond (ďalej 

len „SPF“) zaslaná žiadosť mesta o prenájom pozemku vedeného  na  neznámeho  vlastníka 

na dobu určitú 15 rokov za účelom usporiadania pozemku. T.č. zatiaľ nie je uzatvorená 

nájomná zmluva medzi mestom Sereď a SPF. Predpokladáme, že v najbližšej dobe bude 

nájomná zmluva zo strany SPF podpísaná (ak bude ustanovený do funkcie nový štatutár SPF), 

keďže naša požiadavka o uzatvorenie nájomného vzťahu bola predmetom rokovania Rady 

SPF ešte v marci 2016. Po uzatvorení nájomnej zmluvy so SPF bude splnená podmienka pre 

podanie projektu financovania rekonštrukcie Domu kultúry z EÚ fondov. 

 

Čo je zatiaľ urobené: 

 je energetický audit Domu kultúry 

 bola podaná žiadosť na SPF o uzatvorenie nájomnej zmluvy 

 na základe energetického auditu  projektant pripravuje projektovú dokumentácia pre 

projekt „Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Sereď“, termín dodania 

projektovej dokumentácie je do 30.4.2016  

 

 

 

S U M Á R : 

 
1. varianta – dotácia z rozpočtu mesta – finančné prostriedky v celkovej 

výške 95 tis.  eur 
 komplexná rekonštrukcia budovy Sokolovne (84 tis. eur) – zateplenie obvodových 

stien, strechy, rekonštrukcia kúrenia, meranie, riadenie a regulácie spotreby tepla, 

výmena svietidiel, rekonštrukcia elektroinštalácie, ktorá by sa po dobu 15 rokov 

„splácala“ z energetických úspor  

 vyregulovanie kúrenia v MsKS NOVA  (11 tis.  eur), ktorá by sa „splácala“ po 

dobu 2 rokov z energetických úspor, 

 

V súlade s § 7, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa z rozpočtu obce  môžu 

poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na 
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konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. 

Akciou vo verejnom záujme je aj ochrana životného prostredia a teda dotácia pre SMS 

za účelom rekonštrukcie Sokolovne - zníženia energetickej náročnosti budovy 

a vyregulovania kúrenia v MsKS NOVA  je dotáciou v súlade so zákonom. 

 

Energetický audit na budovu Sokolovne v časti Enviromentálne hodnotenie obsahuje:  

„Realizáciou navrhovaných opatrení stavebných úprav objektu dôjde k zníženiu 

spotreby prvotného paliva z čoho vyplýva zníženie zaťaženia životného prostredia 

znečisťujúcimi látkami (SO2, NOx, CO, tuhé znečisťujúce látky). Nakoľko sa jedná o 

spaľovanie fosílneho paliva najväčšie množstvo pripadá na skleníkový plyn CO2, 

ktorého možná redukcia je tiež uvedená v nasledujúcom grafe.  

Tabuľka 34:   Hodnotenie  redukcie emisií 

 CO2 TZ

L 

SO

2 

NOx CO 

Produkcia emisií pred realizáciou projektu  [ton] 37,5

1 

0,0

04 

0,0

21 

0,05

8 

0,01

0 Produkcia emisií po realizácii projektu  [ton] 10,5

3 

0,0

04 

0,0

19 

0,03

2 

0,00

3 Redukcia emisií   [ton] 26,9

8 

0,0

00 

0,0

02 

0,02

6 

0,00

7 Miera redukcie emisií  [%] 71,9

3% 

0,0

0% 

9,5

2% 

44,8

3% 

70,0

0%     

Neopomenuteľnou je aj skutočnosť, že poskytnutá dotácia sa postupne, v priebehu cca 

14 rokov, mestu vráti. 

 

 

2. varianta – z bankového úveru – finančné prostriedky v celkovej výške 

380 tis. eur (zaplatený úver aj s úrokmi vo výške 411 800 eur) 
 

 

výhody varianty 1 oproti variante 2:  

 už v júni, resp. júli 2016 bude komplexne zrekonštruovaná budova Sokolovne 

– výrazná zmena vzhľadu budovy, ktorá je  v centre mesta a je „mestská“ – 

pozitívna odozva od občanov mesta 

 vyregulovanie kúrenia v MsKS NOVA – pozitívna odozva od nájomcov, ktorí 

sa opakovane sťažujú na prekúrovanie, resp. nemožnosť regulovať spotrebu 

tepla v zimných mesiacoch, kedy sú vonkajšie teploty  vysoké, a teda nie 

typické pre zimné mesiace - dodržanie zákona o energetickej efektívnosti ako 

aj  ochrana životného prostredia 

 nie je potrebný bankový úver a nebude založená nehnuteľnosť v prospech 

banky po dobu 10 rokov 

 

nevýhody varianty 1 oproti variante 2: 

 nebude komplexne opravená budova MsKS NOVA 

 

 

výhody 2. varianty oproti 1. variante: 

 budú komplexne opravené budovy Sokolovne a MsKS NOVA 

 pozitívna odozva od občanov a návštevníkov MsKS NOVA, či už obchodného 

centra alebo kina 

 pozitívna odozva od nájomcov MsKS NOVA – krajší vzhľad budovy-

predpoklad nárastu ich príjmov od ich potencionálnych zákazníkov a pocitovo 

primeranejšie teploty v budove počas zimných a letných mesiacov 
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nevýhody 2. varianty oproti 1. variante: 

 je potrený bankový úver a teda je riziko, že v prípade nemožnosti splácania 

z energetických úspor bude potrebné, aby „pomohlo“ mesto  

 časovo náročnejší proces verejného obstarávania rekonštrukčných prác 

 realizácia až  na jar 2017 

 

 

Súčasne v prípade realizácie varianty 1 alebo varianty 2 uvažujeme v prípade úspešnosti 

projektu na zníženie energetickej náročnosti budovy z prostriedkov EÚ aj s rekonštrukciou 

Domu kultúry. 

 

 

NÁVRH Správy majetku Sereď, s.r.o.: 

Na základe uvedeného navrhujeme, aby z rozpočtu mesta bolo spoločnosti Správa 

majetku Sereď, s.r.o.  formou účelovej dotácie poskytnutých 95 tis. eur na realizáciu 

rekonštrukčných prác uvedených vo variante 1.  

 

Následne podstatnú časť rekonštrukcie budovy MsKS NOVA (zateplenie obvodových 

stien, výmena okien a dverí, rekonštrukcia elektroinštalácie v obchodnej časti MsKS 

NOVA, výmena svietidiel, rekonštrukcia sociálnych zariadení pri kine a v obchodnej 

časti, montáž klimatizácie do kina NOVA) realizovať v roku 2017, či už z rozpočtu 

mesta (predpokladaná investícia vo výške 291 tis. eur) alebo z bankového úveru.  

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry – stará a nová časť realizovať 

z finančných prostriedkov z EÚ. Ak v roku 2016, resp. 2017 nebude mesto Sereď 

úspešné v získaní finančných prostriedkov z EÚ na základe výziev z riadiacich orgánov, 

je potrebné určiť stratégiu pri postupnej rekonštrukcii budovy, či už z rozpočtu mesta 

alebo z bankového úveru, ktorý by sa „splácal“ z energetických úspor. Tiež je nutné 

realizovať výmenu sedadiel v divadelnej sále v starej časti DK, rekonštrukcie estrádnej 

sály v novej časti DK a  rekonštrukcie všetkých sociálnych zariadení v DK. 

 

 

 

 

 

 


