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Žiadosť o dlhodobý prenájom a následné odkúpenie objektu SO 611 

A) Údaje o žiadateľovi 
Obchodné meno: Západoslovenská distribučná, a.s. 
Sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1. , Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3879/B 
Zastúpený: Ing. PhD. Tomáš Turek, technický riaditeľ 

IČO: 
DIČ : 
IČ DPH: 

Ing. Miloš Nagy, vedúci úseku prevádzky a rozvoja DS 
36 361 518 
2022189048 

SK.2022189048 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK59 1100 0000 0026 261 O 6826 

Telefón /kontakt: +421 907 718 407 

B) Údaje o objekte, na ktorý sa žiada prenájom a následné odkúpenie 
Katastrálne územie: Sereď 

Objekt: 

C) Dôvod žiadosti 

Účel žiadosti: 

Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 

Sereď - Objekt SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV 

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o 

• Dlhodobý prenájom časti energetických zariadení v 

Priemyselnom parku - Logistické centrum a ľahká priemyselná 

výroba Sereď - Objekt SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22kV 

(zariadenia ilustračne zakreslené vo výkrese situácie zvýraznené 

modrou farbou) , za účelom vyvedenia výkonu z budúcej 

distribučnej transformovne 110/22kV Sereď zriadenej aj pre 

zabezpečenie dodávky elektrickej energie klientom priemyselnej 

zóny v dÍžke trvania nájomného vzťahu na dobu 20 rokov 

s nájomným vo výške 1,00 EUR za celé obdobie trvania nájmu 

s možnosťou úprav, / ozširovania a pripájania nových 

odberateľov~~i rozvoja v priebehu trvania nájmu. 

• Predaj časti energetických zariadení v Priemyselnom parku -

Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - Objekt 

SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22kV(zariadenia ilustračne 

zakreslené vo výkrese situácie zvýraznené modrou farbou) , za 

účelom vyvedenia výkonu z budúcej distribučnej transformovne 

110/22kV Sereď, zriadenej aj pre zabezpečenie dodávky 

elektrickej energie klientov priemyselnej zóny po ukončení doby 



D) Odôvodnenie žiadosti 

Odôvodnenie: 

nájmu, za kúpnu cenu 1,00 EUR spoločnosti Západoslovens. 

distribučná, a.s. 

• Zrušenie uznesenia č. 76/2017 Mestského zastupiteľstva 

v Seredi, konaného dňa 27.4.2017 v plnom rozsahu. 

Časť stavebného objektu, ktorá je predmetom žiadosti o nájom a následné 

odkúpenie je zariadenie, ktoré bolo vybudované v rámci dotácie na 
podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2015. 
Výstavba distribučnej transformovne 110/22 kV ako podmieňujúci 

predpoklad zdrojového zabezpečenia energetických nárokov klientov 
priemyselnej zóny vyžaduje pre svoju investičnú a prevádzkovú efektivitu 
širšie distribučné využitie, aj nad rámec prioritného zabezpečenia 

energetických nárokov klientov priemyselnej zóny. Vzhľadom na zapojenie 
transformovne 110/22 kV do distribučnej 22 kV siete a vyvedenie výkonu 
z nej ako zdroja, vymedzená časť predbudovaných zariadení 22 kV 
káblových vedení je využiteľná pre daný účel a je predmetom nájmu 
v rozsahu prílohy. 
Nakoľko sa jednalo o optimalizáciu chodu priemyselného parku a nie o 
navýšenie odberu na úkor nárokov priemyselnej zóny a tým pádom 
negeneruje pridanú hodnotu, žiadame o nájom na dobu 20 rokov a výšku 
nájomného l ,OOEUR za celé obdobie a po skončení doby o odkúpenie tohto 
zariadenia do majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. , za 
kúpnu cenu l ,OOEUR. 

E) Definícia objektu žiadosti 

Definícia objektu : Ide o časť objektu 22 áblových rozvodov VNK, NA2XS2Y 3x(1X240) 
v ceIJ~ovej dÍžke 9004~ ktorý bol vybudovaný tak ako to je ilustračne 

r' ' 

zakreslené vo výkrese situácie zvýraznené modrou farbou . 

Prílohy žiadosti : 

Situácia 

V Bratislave dňa ·· ····fr.9:· ·BB:··Z017 

podpis : ........ ~''"'fil 7 ~r 
meno Ing. PhD. Tomáš Turek 
funkcia : technický riaditeľ 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

podpis : -=v'---- --=--
meno : Ing. Miloš Nagy '1 
funkcia: vedúci úseku riadení 

prevádzky a rozvoja 
Západoslovenská distribučná, a.s. 


