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MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

Dátum: o -03- . 7 
Pod:tcie /' .é1 J;" ~ r 1()14 · i~lu 
Čl\I< . fO 7 Vu< IV /~ sptsu: 

ľrilob / 
Ii" .. 

Vec: Žiadosť o prenájom 

Žiadame o prenájom: 

ENERGETIKA 
S E R E 0 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

V Seredi, dňa: 30.3.2017 

1. Časť nebytového priestoru v objekte „Polyfunkčné centrum voľného času „ na Mlynárskej 
ulici v Seredi s.č.4340 vo výmere 18,31 m2 podľa priloženého nákresu ( príloha č. l )-od 
1.1.2022 

2. Časť nebytového priestoru č.3 na prízemí bytového domu na Mlynárskej ulici v Seredi 
s.č.40 podľa priloženého nákresu (príloha č.2) - od 1.5.2017 

3 Časť nebytového priestoru č.12 na prízemí bytového domu na Garbiarskej ulici v Seredi 
s.č.51 podľa priloženého nákresu (príloha č.3)- od 1.5.2017 

4.Časť nebytového priestoru v objekte Špeciálna ZŠ na Fándlyho ulici c Seredi s.č . 751 vo 
výmere 1 O m2 podľa priloženého nákresu (príloha č.4 )- od 1.5.2017 

- za účelom inštalácie a prevádzkovania odovzdávacej stanice tepla v súvislosti s dodávkou 
tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody na dobu určitú do 31 .12.2030 za cenu 
nájmu, ktorú navrhujeme vo výške 1 euro. 

Zdôvodnenie ceny nájmu: 

Výška nájmu za priestor v ktorom je umiestnená odovzdávacia .stanica tepla je oprávneným 

nákladom ,ktorý vstupuje do ceny tepla a teda celú výšku nájomného by odberateľ zaplatil 

späť v cene tepla . Zároveň cena tepla je jednotná pre odberateľov v celom zásobovacom 

území teda v celom meste Sereď. Z tohto dôvodu keby bolo nájomné rôzne u jednotlivých 
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odberateľoch došlo by k tomu, že by sa na nájomnom v cudzom objekte podieľali ostatní 

odberatelia. Aby sme predišli takémuto nespravodlivému rozdeleniu nákladov medzi 

obyvateľov a zároveň aby nebola navyšovaná cena tepla tak žiadame vo všetkých prípadoch 

rovnakú cenu nájmu a to 1 euro. 

Zdôvodnenie žiadosti: 

V súčasnosti je dodávané teplo do uvedených objektov prostredníctvom tlakovo závislej 

odovzdávajúcej stanici tepla , ktorá bola inštalovaná pred cca pätnástimi rokmi je technicky 

zastarala, opotrebovaná a jednotlivé súčasti týchto staníc vykazujú neustále poruchy. Tlakovo 

závislé zapojenie znamená ,že vo vnútorných rozvodoch objektu ako aj vo vykurovacích 

telesách (radiátoroch) je vždy rovnaký tlak ako v celom systéme a všetky tlakové rázy ,ktoré 

vznikajú pri prevádzke tepelného hospodárstva sa prenášajú až ku konečnému spotrebitel'ovi. 

Toto často spôsobuje nadmernú hlučnosť a v mnohých prípadoch aj praskanie radiátorov 

prípadne netesnosť spojov. Napriek týmto nevýhodám sa v minulosti takéto odovzdávacie 

stanice tepla používali z dôvodu nízkych zriaďovacích nákladov čo malo len mierny dopad na 

zvýšenie ceny tepla . 

Naša spoločnosť pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na 

rekonštrukciu tepelného hospodárstva vrátane výmeny tlakovo závislých staníc za moderné 

tlakovo nezávislé stanice s komfortnou reguláciou pre daný objekt. Komisiou EÚ je predpísaná 

ako súčasť tejto žiadosti aj nájomná zmluva na priestor, v ktorom bude odovzdávacia stanica 

tepla osadená. 

Z tohto dôvodu Vás žiadame o kladné stanovisko k našej žiadosti aby bolo možné výmenu 

týchto zariadení vykonať bez následkov na zvýšenie ceny tepla . 

Ener til'a Sereď, s.r.o. 
Mlynárska 4677/39, 926 01 SEREĎ 

TČO: 47 067 578, DIČ: 20237262711 

Ing. Jozef Krázel a 
Konateľ spoločnosti / 

Príloha: 
nákresy 
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Príloha č . 1 k Zmluve o prenájme priestorov 

DOS Športová hala 

ŠPORTOVA HALA 

KOTOi.A\ K5 
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ŕríloha č . 2 k Zmluve o prenájme priestorov 

DOS Mlynárska 40 

MLYNARSKA 40 

DOST 

33 34 



Príloha č. 3 k Zmluve o prenájme priestorov 

DOS Garbiarska 51 

GARBIARSKA 51 

52 53 54 55 56 57 
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Príloha č . 4 k Zmluve o prenáj me priestorov 

DOS ZŠ Špeciálna 

ŠPECo ZS FÁNDLYHO 

v 

LJ DOST 
1 


