
Dôvodová správa: 

 
      Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
návrh na  súhlas s umiestnením  teplovodných rozvodov  na  pozemkoch vo vlastníctve mesta:  
 
     Listom  zo  dňa 02. 08. 2017   požiadala  spoločnosť KOOR, s. r. o.,  Bratislava,   o  súhlas  
s  umiestnením stavby „Vonkajšie teplovodné rozvody Niklová 4313 – Kotolňa K5, Mlynárska 
4340“,  na pozemkoch vo vlastníctve mesta.  
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
     O súhlas s umiestnením požiadala spoločnosť z dôvodu realizácie líniovej stavby -  
vonkajších teplovodných rozvodov, vedených ako podzemný bezkanálový rozvod. Trasa 
teplovodu je prevažne vedená v zeleni, v priemyselnom areáli a v areáli kotolne K5 pod 
spevnenými plochami. Ide o parcely registra „C“ č. 3663/79, 3663/91, 3663/132, 366/69, 
3674/8, 3672/3, 3613/10, 3619/1, 3621/1, 3655/1, parcely registra „E“  č 1087/1, 988/1, 
parcela a registra „C“ (tvoria je parcely „E“ 988/120, 936/331 - 431, parcely „E“  937/110, 
987/320, 979-986/120, 978/130, 977/120, 974/120, 973/140 ,972/120, 966/120, 936/110, 
934/120, parcely „C“ 3128/5, 6062/1, 3128/1 a 3127/1, všetky v k. ú. Sereď. Trasa teplovodu 
prechádza trikrát cez betónovú cestnú komunikáciu a jedenkrát cez štátnu asfaltovú cestu II. 
triedy, kde bude prechod zriadený pretlakom pod cestným telesom. Pri výstavbe teplovodného 
rozvodu nepríde k obmedzeniu cestnej premávky na štátnej ceste. Účelom stavby je doprava 
tepla z priemyselného areálu na Niklovej ulici do kotolne K5 na Mlynárskej ulici. Ide 
o odpadné teplo, ktoré vzniká pri výrobe elektrickej energie, spaľovaním plastového odpadu 
v kogeneračných jednotkách. Pomocou navrhovaného vonkajšieho teplovodného rozvodu 
bude možné toto odpadné teplo cez kotolňu K5  distribuovať ďalej do teplovodnej siete 
k spotrebiteľom v meste Sereď. 
     Spoločnosť potrebuje súhlas mesta, ako vlastníka troch dotknutých parciel,  preukázať 
k územnému konaniu. 
 
 
 
Stanovisko odborných útvarov: 
 
Odd.  rozvoja mesta:  
Dávame súhlasné stanovisko. Pred realizáciou je nutné požiadať príslušné cestné správne 
orgány o rozkopávkové povolenia,  kde budú bližšie špecifikované podmienky realizácie 
výkopových prác a ich spätná úprava. 

 
 

ÚP a SP: 

Dňa 07. 07. 2017 bolo vydané súhlasné záväzné stanovisko k dokumentácii  pre územné 
rozhodnutie na stavbu  
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