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O. Úvod 

Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra Technických zariadení budov, zodpovedný 

riešiteľ Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - vedúci Katedry, bola oslovená mestom Sereď, 

ohľadom vypracovania „Odborné stanovisko či kroky prijaté mestským 

zastupiteľstvom v Seredi vo veci tepelného hospodárstva" , boli správne. 

Samotnému vypracovaniu odborného stanoviska predchádzali viaceré odborné aktivity: 

19.4.2017 - odborný seminár KOBD, MÚ Sereď 

Júl 2017 - rokovanie s primátorom mesta Sereď, oboznámenie sa s predmetom 
objednávky 

Júl 2017 - poskytnutie relevantných písomných podkladov 

August 2017 - stretnutie sa s konateľom MBP mesta Sereď, oboznámenie sa so 
situáciou v MBP 

Vychádzajúc z uvedeného, objednávka na vypracovanie odborného stanoviska, bola 
podložená relevantnými podkladovými materiálmi, a to : 

Koncepciou rozvoja mesta Sereď v tepelnej energetike 

Správou o Mestskom Bytovom Podniku Sereď, spol. s.r.o. z roku 2013 
Zmluvou o nájme nehnuteľnosti a technologických zariadení z roku 2013. 

Súčasne boli k dispozícií ďalšie dokumenty súvisiace s rozvojom mesta Sereď , či už 
v elektronickej podobe alebo na webovej stránke mesta. V neposlednom rade, na moje 
osobné vyžiadanie boli predložené i ďalšie dôležité podklady, napr. Zápisnice 
z rokovania Technickej komisie. 

Úvodom môžem konštatovať, že poskytnuté i vyžiadané relevantné podkladové 
materiály boli postačujúce na spracovanie kvalifikovaného odborného stanoviska. 



1. Koncepcia rozvoja mesta Sereď v tepelnej energetike 

V predmetnej časti sa vyjadrím k Analýze súčasného stavu, k navrhovaným variantom 
zásobovania teplom v rovine roku 2005 a uvediem závery odporúčania k danej 

problematike. 

1.1. Analýza 

Návrh koncepcie rozvoja mesta Sereď v tepelnej energetike bol v tom čase /rok 2005/ 
predkladaný v súlade so Zákonom č. 657 /2004 zo dňa 26.10.2004 o tepelnej energetike 

v súlade so všeobecne záväzným predpisom - Metodické usmernenie zo dňa 15.4.2005, 
č . 952/2005-200, ktorým sa určuje postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obce v oblasti 
tepelnej energetiky. Štruktúra, obsah i vecná stránka boli v súlade s odporúčanou 
obsahovou náplňou. 

Samotná analýza súčasného stavu popisuje územie, správne členenie obce, 
demografické podmienky, klimatické podmienky, súčasne uvádza v tom čase platný 
legislatívny rámec v oblasti zásobovania teplom /Zákony, Vyhlášky, Nariadenia vlády 
SR, Metodické usmernenia../. Nosnou časťou je Analýza existujúcich tepelných 
zariadení, rozdelená na zariadenia na dodávku tepla pre byty a verejný sektor, pre 
podnikateľský sektor a pre individuálnu bytovú výstavbu. Súčasťou je i vecná technická 

špecifikácia mestských kotolní Kl ,K2, K3, K4, K5,K9. Obdobne sú prezentované 
i zariadenia na výrobu tepla pre podnikateľský sektor o výkone nad 500 kW, a to: 
Cukrovar Nova, a.s. Sereď, ODC Holding Pečivárne Sereď , Mäsový priemysel Sereď, 

a.s. V neposlednom rade sú všeobecne kvantifikované aj zariadenia na výrobu tepla pre 

individuálnu bytovú výstavbu vychádzajúce z odborného odhadu na základe 
štatistických údajov o počte domov a bytov v IBV v Seredi. 

Uvedená časť je vhodne dokumentovaná Analýzou zariadení na spotrebu tepla, a to pre 

bytovú výstavbu i občiansku vybavenosť. Bytové domy sú rozdelené podľa správcov 
tepelného hospodárstva, a to : 

Mestský bytový podnik, 

Stavebné bytové družstvo, 
EKMIS stavebné bytové družstvo. 

Súčasne sú prezentované najčastejšie sa vyskytujúce stavebné sústavy cca 80 bytových 
domov. Občianska vybavenosť mesta Sereď je rozdelená na školské zariadenia /detské 

jasle, materské školy, základné školy, gymnázium, ZUŠ.„/, kultúrne strediská /Dom 
kultúry, Mestské kultúrne stredisko/ a ostatný komunálny sektor /Slovak Telecom, VÚB 

a.s„ COOP Jednota„/. 

Veľmi dôležitou súčasťou koncepcie rozvoja mesta v tepelnej energetike je Analýza 
dostupnosti palív a energií na území mesta, pozostávajúca z tzv. Primárne energetické 
zdroje, špecifikované ako : 



Zásobovanie elektrickou energiou, 

Zásobovanie zemným plynom, 

Zásobovanie teplom, 

Zásobovanie vodou. 

Zároveň je uvedené i uplatnenie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie, zamerané 
ma biomasu a energiu geotermálnych vôd. 

Následne je na základe Energetickej bilancie stanovený potenciál úspor, a to jednak na 

úrovni zdrojov tepla /Kotolne Kl , K2, K3 , K4, KS , K9/, distribučnej sústavy /primárne 
a sekundárne rozvody tepla/, ako i v mieste spotreby /budovy/. Vychádzajúc z týchto 

údajov bol naznačený i predpokladaný vývoj spotreby tepla, a to v celom cykle: výroba 

- distribúcia - dodávka tepla konečným spotrebiteľom. Za týmto cieľom boli 
identifikované nasledovné energeticky efektívne opatrenia: 

Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby tepla v progresívnych energetických 
zariadeniach, 

Prechod zo 4-rúrkového systému distribúcie tepla na 2-rúrkový systém, 

Náhrada obehových čerpadiel za čerpadlá s frekvenčnými meničmi otáčok, 

Hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav v objektoch i medzi nimi, 
Decentralizácia prípravy TV presunom do objektových OST /odovzdávacích 
staníc tepla/. 

Realizáciou takýchto energeticky úsporných nízkonákladových i vysokonákladových 
opatrení bol vyčíslený potenciál úspor tepelnej energie. 

Možno konštatovať, že uvedená Analýza vytvorila adekvátne predpoklady pre následný 
návrh rôznych variantov zásobovania teplom mesta Sereď. 

1.2. Návrh riešenia 

Návrh koncepcie zásobovania teplom mesta Sereď bol analyzovaný v S variantov, 
vychádzajúc od konzervácie pôvodnej koncepcie /Variant O/, cez využitie geotermálnej 

energie v kotolni KS na prípravu TV a možné prepojenie s kotolňami K9 a K4/Variant 
II, alebo inštalovanie KGJ do jednotlivých kotolní s možnosťou dodávky elektrickej 
energie do verejného osvetlenia /Variant 00/, resp. inštalovanie zdroja tepla na biomasu 
v kotolni KS /Variant III/ až po individuálne vykurovanie bytov /Variant IV/. 

Možno konštatovať, že bol zvolený primeraný diapazón variantov riešenia koncepcie 

zásobovania teplom mesta Sereď, a to na jednej strane ponechaním súčasnej technickej 
úrovne, cez uplatnenie obnoviteľných zdrojov energie /geotermálna energia, biomasa . ./, 
až po alternatívne zdroje energie vyrábajúce nielen teplo ale i elektrickú energiu /KGJ/. 

Za pridanú hodnotu návrhu koncepcie považujem kvalifikované technicko-ekonomické 
posúdenie, ktoré na základe stanovenia fixných a variabilných nákladov umožnilo 

vytvoriť vhodný nástroj pre finančnú analýzu. Tá vychádzala z Analýzy vývoja na trhu 



s teplom, použila sa metodika ekonomického hodnotenia diskontovaných hotovostných 

tokov využívajúca princíp tzv. NPV /Net present value - Čistá súčasná hodnota/. 

V nadväznosti na uvedené boli stanovené vstupné údaje pre Ekonomickú analýzu: 

Variant I - náklady na vybudovanie geotermálneho vrtu 

Variant II náklady na KGJ a prepojenie jednotlivých okruhov verejného 

osvetlenia 
Variant III - náklady na vybudovanie zdroja tepla na biomasu. 

Následne boli vyčíslené investičné a prevádzkové náklady, vychádzajúc z rovnakých 
okrajových podmienok a vyjadrené výsledky ekonomického hodnotenia posudzovaných 

variantov. 

1.3. Čiastkový záver 

Môžem konštatovať, že takýto postup tvorby Koncepcie rozvoja mesta Sereď v tepelnej 
energetike bol v súlade v tom čase platnou legislatívou, mal logickú štruktúru 
i obsahovú náplň, súčasne na základe podrobnej vecnej Analýzy súčasného stavu určil 
možné Varianty ďalšieho zásobovania teplom mesta Sereď, súčasne ich primerane 

posúdil. 

Práve technicko-ekonomické zhodnotenie posudzovaných variantov zásobovania mesta 
Sereď teplom je rozhodujúcim výstupom koncepcie rozvoja mesta v tepelnej 
energetike, nakoľko prináša objektívne vyjadrenie ako postupovať v predmetnej oblasti 

v ďalších rokoch. 

Je zrejmé, že pri analýze z rôznych uhlov pohľadu /najnižšia cena tepla, najnižšie ročné 
náklady, najmenšie kumulované náklady na nákup tepla .. ./sa v celkovom hodnotení 

prezentuje ako najvýhodnejší Variant I - Využitie geotermálnej energie v kotolni 5. 
Popri jednoznačne preukázaných najvýhodnejších ekonomických ukazovateľov, je 

zrejmý i prínos pre energetickú efektívnosť zásobovania teplom, v neposlednom rade 
i pozitívne environmentálne dopady. 

Súčasne však odporúčam , aby „Koncepcia rozvoja mesta Sereď v tepelnej energetike" 
bola aktualizovaná pre aktuálny stav a potreby mesta v súvislosti z jeho ďalším 

predpokladaným rozvojom. 



2. Správa o Mestskom Bytovom Podniku Sereď, spol. s.r.o. 

V predmetnej časti sa vyjadrím k Analýze stavu i k možnostiam budúceho vývoja 

MBPS , tak ako bol prezentovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 15. 7.2013 
a uvediem závery aj odporúčania k danej problematike. 

2.1. Analýza 

Hneď v úvode predkladaného materiálu sa uvádza, že situácia MBPS je nevyhovujúca 

a bez pokračovania zmien dlhodobo neudržateľná. Zároveň sa konštatuje, že súčasný 

stav spoločnosti nezodpovedá štandardom fungovania ekonomického subjektu 

v podmienkach trhovej ekonomiky. Ako dôvod uvedeného konštatovania sa uvádzajú 

nasledovné príčiny: 

a/ Externé: 

Všeobecný tlak na úsporu energie pri prevádzke budov 

Zánik niektorých podnikateľských subjektov 

Rast cien energie 

bi Interné: 

Podinvestovaná oblasť revitalizácie existujúcich aktív 

Prepojenie podnikania vo výrobe tepla a správe bytov 

Neefektívne riadenie spoločnosti. 

Súčasne však rezonuje i argument, že v minulosti bola nedostatočná podpora zo strany 

mesta v pripojovaní nových subjektov z dlhodobého hľadiska, ale i neefektívne riadenie 

spoločnosti a nízka úroveň kontroly zo strany majiteľa, čo v spojení s nevyhovujúcou 

úrovňou pracovných postupov a procesov s nedostatočným stavom úrovne plánovania, 

viedlo k postupnému úpadku spoločnosti. 

Medzi hlavné oblasti problémov patria: 

Výrazný pokles odberu tepla /za 1 O rokov o 42%/ 

Dlhodobo finančná strata /za 1 O rokov 800 OOO EUR/ 

Pokles hodnoty majetku /dlhodobo sa investovalo pod úrovňou odpisov/ 

Chybná správa pohľadávok vznikajúcich pri správe bytov /stratovosť správy 

bytov/ 

Riziko spojené s udržateľnosťou prevádzky geotermálneho v1iu /zlý stav 

likvidity/. 

Uvedené skutočnosti celkom prirodzene nastolili otázku, či MBPS v takej právnej 

forme môže ďalej bez výrazných problémov existovať a nevytvárať riziká pre 

spoľahlivú a bezpečné dodávku tepla, pri zabezpečení hospodárnosti pri jeho výrobe, 

distribúcií a odbere? Popri jednoznačne negatívnych ekonomických ukazovateľoch sa 

na tomto stave vo významnej miere však podieľala i nízka úroveú riadenia spoločnosti , 

počnúc administratívnymi problémami s evidenciou majetku /inventarizácia, fakturácie, 



pohľadávky . ./ až po nekompabilitu elektronickej evidencie a prepojenia rozhodujúcich 

typov služieb, v mnohých prípadoch vzájomne nekomunikujúcich. To boli aj hlavné 
dôvody, aby sa prijalo zásadné rozhodnutie ako ďalej s tepelným hospodárstvom mesta 

Sereď a vytvorila sa taká organizačná štruktúra, ktorá zabezpečí bezpečnú prevádzku 

s minimalizáciou rizík pri optimálnych nákladoch s možnosťou ďalšieho postupného 

zveľaďovania majetku a energeticky efektívneho zásobovania mesta Sereď teplom 
s pozitívnym dopadom na životné prostredie. 

2.2. Návrh opatrení 

Vychádzalo sa z princípu pokúsiť sa vytvoriť vyvážený a udržateľný stav ako 
východisko pre ďalšie napredovanie, čo by umožnili nasledovné krátkodobé ciele na 

najbližšie obdobie: 

Zabrániť prehÍbeniu úpadku Spoločnosti /zvýšiť krátkodobú likviditu 
spoločnosti/ 

Pripraviť spoločnosť na rozdelenie /oddeliť hlavné činnosti od obslužných . ./ 

Zabezpečiť efektívnosť výroby a dodávky tepla 

Hľadať/Nehľadať súkromného partnera? 

Práve otázka budúcej existencie Spoločnosti, či už ako : 

Ponechanie MBPS 

Spolupráca so súkromným sektorom 

Predaj MBPS, 

bola tým zásadným rozhodnutím, ktoré musela samospráva prijať, aby nespôsobila 
. kolaps pri zásobovaní obyvateľstva teplom, súčasne aby neprehlbovala finančnú stratu, 
v neposlednom rade aby zabezpečila moderné technické riešenie výroby - distribúcie -

dodávky tepla na úrovni doby. 

Jedným z modelov, ktorý sa pri takýchto typoch Spoločností pri ich „ozdravovaní" 

využíva, je forma verejno-súkromného partnerstva, kde mesto Sereď je akcionárom 
a má rozhodovaciu právomoc nad MBPS, pričom MBPS zas realizuje zámery mesta. 

Tento model však vyžaduje aby sa mesto spolupodieľalo na financovaní MBPS, súčasne 
musia byť jasné a transparentné finančné toky. 

Preto verejno-súkromné partnerstvo môžeme považovať ako zmluvne upravenú 
spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom za účelom uspokojovania verejných 
potrieb, pri ktorej sú požadované zdroje umiestnené pod spoločné riadenie. 

Hlavnými dôvodmi takýchto verejno-súkromných projektov sú: 

Nedostatok finančných prostriedkov zo zaužívaných zdrojov 

Nedostatok financií v krátkodobom i dlhodobom horizonte 

Rozdelenie rizík a zodpovednosti medzi verejnými a súkromnými partnermi. 
Nedostatok kvalifikovaných ľudských zdrojov. 



V reálnom živote môže nastať veľké množstvo rôznych riešení, ktoré sa navzájom líšia 

rozdielnymi okrajovými podmienkami, avšak ich spoločným znakom musí byt' 

jednoduchá a transparentná schéma spolupráce, súčasne však dostatočne motivačná na 

zabezpečenia cieľa, čo v prípade MBPS : 

Nevyžaduje už vybudovanie rozsiahleho investičného celku 

Podporuje zabezpečenie efektívnej prevádzky s postupnou revitalizáciou 

Nezaťažuje mesto Sereď riadením tepelného hospodárstva 

Nevytvára zbytočné riziká pre mesto v tzv. regulovanom podnikaní 

Z uvedeného je zrejmé, že spolupráca medzi partnermi musí byť rovnocenná 

a vzájomne výhodná, pričom mesto Sereď si môže klásť na súkromného partnera pri 
prevádzke MBPS nasledovné požiadavky: 

Prevzatie zodpovednosti za komplexnú prevádzku tepelného hospodárstva 
a správu bytov 

Prevzatie investičného úveru a zabezpečenie jeho amortizácie 

Prevádzkovanie MBPS bez finančnej účasti mesta na investíciách a prevádzke 

Zabezpečenie príjmu z výnosov hospodárenia MBPS 

2.3. Čiastkový záver 

Môžem konštatovať, že takýto postup pri transformácií MBP Sereď vychádzajúc zo 
spolupráce so súkromným sektorom má dostatočné opodstatnenie, vhodnú organizačnú 
štruktúru, vecnú aj i obsahovú náplň, súčasne vytvára predpoklady najprv pre 

stabilizáciu existujúcej situácie, následne pre postupný rozvoj a modernizáciu tepelného 
hospodárstva. 

Taktiež časový harmonogram a postupnosť jednotlivých krokov na výber strategického 

partnera spoločnosti MBPS malo logiku. Treba si pri tom uvedomiť dôležitú 
skutočnosť, že povinnosťou partnera, ktorý prenajíma podnik je dôsledná starostlivosť 
o majetok MBPS, súčasne však má prenajímateľ rozhodujúce slovo pri tvorbe 
strategického plánu, prostredníctvom Technickej komisie, ktorú volí Mestské 
zastupiteľstvo a má v nej majoritu vrátane funkcie predsedu. 



3. Zmluva o nájme nehnuteľností a technologických zariadení 

V tejto časti vyjadrím stanovisko ku Zmluve o nájme nehnuteľností a technologických 
zariadení uzatvorenej dňa 12.11.2013 medzi spoločnosťou Mestský bytový podnik 
Sereď, spol. s.r.o. a V.I.Trade s.r.o. v znení jej dodatkov, súčasne uvediem závery aj 

odporúčania k danej problematike. 

3.1. Analýza 

Zmluva o nájme nehnuteľností a technologických zariadení uzatvorenej dňa 12.11.2013 
medzi spoločnosťou Mestský bytový podnik Sereď, spol. s.r.o. a V.I.Trade s.r.o. je 
výsledkom verejného ponukového konania a je uzavretá na základe uznesenia 

Mestského zastupiteľstva mesta Sereď číslo 150/2013 zo dňa 23.7.2013 a 16112013 zo 
dňa 19.9.2013, s cieľom zabezpečiť po dobu trvania zmluvy spoľahlivú, bezpečnú, 

vysoko efektívnu, cenovo výhodnú, trvalo udržateľnú dodávku tepla a teplej vody pre 

obyvateľstvo, podnikateľov a iné organizácie na území mesta Sereď. Súčasne 

v nadväznosti na súťažné podmienky verejného výberového konania bolo uvedené, že 
víťazný uchádzač bude môcť prevádzkovať tepelné hospodárstvo prostredníctvom 
spoločnosti založenej špeciálne na tento účel, čo sa i stalo v podobe tzv. Prevádzkovej 
spoločnosti. 

Samotná Zmluva má štandardnú štruktúru, čiže okrem predmetu a účelu , definuje práva 
a povinnosti zmluvných strán, podmienky prenájmu, dobu trvania nájomného vzťahu, 

minimálnu cenu nájmu, ale špecifikuje i tzv. stálu komisiu zloženú zo zástupcov 
Prenajímateľa a Nájomcu. Zmluva je koncipovaná tak, aby bola vzájomne výhodná, 
teda nájomca má právo predmet nájmu užívať a za užívanie zaplatiť Prenajímateľovi 
dohodnutú cenu nájmu. Súčasne sa Nájomca zaväzuje vytvárať podmienky pre 
dodávanie tepla hospodárne a v súlade s energetickou koncepciou mesta, pričom bude 

vykonávať všetky činnosti smeruJuce k zabezpečeniu bezpečnej , spoľahlivej 

a hospodárnej prevádzky tepelno-energetických zariadení, čo je významnou zárukou pre 

zásobovanie teplom obyvateľov, podnikateľov a iných subjektov v meste Sereď. 

Podmienky nájmu uvedené v článku III. Sú vyvážené, umožňujúce na strane jednej 
Nájomcovi prevziať plnú zodpovednosť nad predmetom nájmu, na strane druhej zas 
Prenajímateľovi iniciovať na predmete nájmu stavebné a technologické úpravy. Taktiež 
je vytvorený priestor pre tzv. dodatočné investície mimo Technického zhodnotenia, ako 
sú rekonštrukcie a modernizácie technologických zariadení a nehnuteľností. Práve tieto 

investície by mali vytvoriť predpoklady, kde popri zabezpečení prevádzky schopného 
stavu TEZ, sa bude zlepšovať ich funkčnosť, účinnosť a efektivita nákladov, čo by sa 
malo sa prejaviť na cene tepla. 

Zároveií. sa Nájomca zaväzujú investovať do majetku počas doby prenájmu mm. 3 
milióny EUR, z čoho 60% objemu investícií musí byt' zrealizované do konca roka 2020 
a min. 90% do konca roka 2028. Tu je dôležité podotknúť, že do minimálneho objemu 

investícií sa započítavajú aj prostriedky získane z programov v rámci štrukturálnych 
fondov Európskej Únie, alebo iné verejné zdroje na podporu energetiky získané na účet 



Prenajímateľa či Nájomcu. Cena nájmu sa rovná výške odpisov Prenajímateľa za daný 

kalendárny rok, súčasne nájomné nesmie klesnúť pod úroveň výšky splátky 
investičného úveru vrátane úroku počas celej doby splácania úveru. 

Zmluva bola podpísaná na dobu určitú, 15 rokov, s možnosťou opcie o ďalších 5 rokov, 

čo možno považovať pri takýchto projektoch ako štandardnú dÍžku prenájmu vzhľadom 
na preukázanie efektívnosti vložených investícií na rozvoj tepelného hospodárstva 

mesta. 

Významným nástrojom na koordináciu činností súvisiacich s prevádzkovaním TEZ je 
inštitút tzv. Stálej komisie, zloženej zo zástupcov Prenajímateľa a Nájomcu. Komisia je 

6 členná, z toho dvaja členovia za Nájomcu a štyria členovia za Prenajímateľa. Veľmi 
dôležitým aspektom je, že zástupcov komisie za Prenajímateľa schvaľuje Mestské 
zastupiteľstvo mesta Sereď a ich činnosť sa riadi príkaznou zmluvou uzatvorenou medzi 

Prenajímateľom a členmi komisie za Prenajímateľa. Súčasne na základe dohody 
zmluvných strán je predsedom komisie zástupca Prenajímateľa a podpredsedom 
zástupca Nájomcu. Uvedená personálna matica je garanciou pre Mestské zastupiteľstvo 
mesta Sereď na presadzovanie záujmov občanov v oblasti tepelného hospodárstva. 

3.2. Návrhy riešenia 

Samotná Zmluva mala viacero Príloh a Dodatkov. 

Prílohy majú charakter podrobnej špecifikácie predmetu Zmluvy: 

P 1: Zoznam hnuteľného a nehnuteľného majetku tvoriaceho predmet nájmu 
podľa účtovných výkazov 

P2: Zoznam záložných zmlúv prenajímateľa platných k 31.12.2013 
P3 : Cena nájmu„. 

Dodatky zas upresňujú dikcie článkov vzhľadom na konkrétnu situáciu : 

Dl : upravuje podmienky nájmu hlavne v Článku III. A Článku V. 
D2 : kde sa už uvádza ako Nájomca Energetika Sereď s.r.o. 

3.3. Čiastkový záver 

Môžem konštatovať, že Zmluva o nájme nehnuteľností a technologických zariadení je 

dobrým nástrojom pre ďalší efektívny rozvoj tepelného hospodárstva mesta Sereď na 
nasledujúcich viac ako 1 O rokov, pričom sú v nej zakotvené tak kontrolné mechanizmy 
ako i možnosť presadzovania rozvojových aktivít. Samozrejme je veľmi dôležité aby 
personálne obsadenie zástupcami mesta bolo kvalifikované a umožňovalo garantovať 
odborný a technicky dialóg na úrovni doby. 



4. Záver 

Vychádzajúc z predmetu objednávky na vypracovanie odborného stanoviska, či kroky 
prijaté mestským zastupiteľstvom v Seredi vo veci tepelného hospodárstva boli správne, 

konštatujem nasledovne. 

4.1. Koncepcia rozvoja mesta Sereď v tepelnej energetike 

Môžem konštatovať, že takýto postup tvorby Koncepcie rozvoja mesta Sereď v tepelnej 

energetike bol v súlade v tom čase platnou legislatívou, mal logickú štruktúru 
i obsahovú náplň, súčasne na základe podrobnej vecnej Analýzy súčasného stavu určil 

možné Varianty ďalšieho zásobovania teplom mesta Sereď, súčasne ich primerane 
posúdil. 

Práve technicko-ekonomické zhodnotenie posudzovaných variantov zásobovania mesta 
Sereď teplom je rozhodujúcim výstupom koncepcie rozvoja mesta v tepelnej 
energetike, nakoľko prináša objektívne vyjadrenie ako postupovať v predmetnej oblasti 

v ďalších rokoch. 

Je zrejmé, že pri analýze z rôznych uhlov pohľadu /najnižšia cena tepla, najnižšie ročné 
náklady, najmenšie kumulované náklady na nákup tepla .. ./sa v celkovom hodnotení 
prezentuje ako najvýhodnejší Variant 1 - Využitie geotermálnej energie v kotolni 5. 
Popri jednoznačne preukázaných najvýhodnejších ekonomických ukazovateľov, je 
zrejmý i prínos pre energetickú efektívnosť zásobovania teplom, v neposlednom rade 

i pozitívne environmentálne dopady. 

Súčasne však odporúčam, aby „Koncepcia rozvoja mesta Sereď v tepelnej energetike" 
bola aktualizovaná pre aktuálny stav a potreby mesta v súvislosti z jeho ďalším 

predpokladaným rozvojom. 

4.2. Správa o Mestskom Bytovom Podniku Sereď, spol. s.r.o. 

Môžem konštatovať, že takýto postup pri transformácií MBP Sereď vychádzajúc zo 

spolupráce so súkromným sektorom má dostatočné opodstatnenie, vhodnú organizačnú 

štruktúru, vecnú aj i obsahovú náph1, súčasne vytvára predpoklady najprv pre 
stabilizáciu existujúcej situácie, následne pre postupný rozvoj a modernizáciu tepelného 
hospodárstva. 

Taktiež časový harmonogram a postupnosť jednotlivých krokov na výber strategického 

partnera spoločnosti MBPS malo logiku. Treba si pri tom uvedomiť dôležitú 
skutočnosť, že povinnosťou partnera, ktorý prenajíma podnik je dôsledná starostlivosť 
o majetok MBPS, súčasne však má prenajímateľ rozhodujúce slovo pri tvorbe 

strategického plánu, prostredníctvom komisie, ktorú volí Mestské zastupiteľstvo a má 

v nej majoritu vrátane funkcie predsedu. 



4.3. Zmluva o ná.jme nehnuteľností a technologických zariadení 

Môžem konštatovať, že Zmluva o nájme nehnuteľností a technologických zariadení je 

dobrým nástrojom pre ďalší efektívny rozvoj tepelného hospodárstva mesta Sereď na 

nasledujúcich viac ako 1 O rokov, pričom sú v nej zakotvené tak kontrolné mechanizmy 

ako i možnosť presadzovania rozvojových aktivít. Samozrejme je veľmi dôležité aby 

personálne obsadenie zástupcami mesta bolo kvalifikované a umožňovalo garantovať 
odborný a technicky dialóg na úrovni doby. 

Bratislava, 
22. 09. 2017 bušan fETRÁŠ 




