2/2019
Ročník 14

pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR
v spolupráci so Stavebnou fakultou TU Košice, so Stavebnou fakultou
ČVUT Praha a s FAST VŠB TU Ostrava

vás pozývajú na
8. ročník medzinárodnej konferencie
PROGRAM
NÁJDETE VO VNÚTRI
ČASOPISU.

Čakajú na vás, okrem iného,
tri panelové diskusie:
Streda 10. 4. 2019:
Diskusia na problematiku SOI
(pochybenia správcov
a následné udelené pokuty)
Štvrtok 11. 4. 2019: Diskusia o praktických
problémoch a prognózach realizácií
obnovy bytových domov do budúcnosti,
spolupráca realizačných firiem
(zhotoviteľov) so správcami

10. – 12. apríl 2019
Generálni partneri:

Piatok 12. 4. 2019:
Diskusia ku pripravovanej
Komore správcov.
Je potrebná?
(dôvody za/proti)

Hotel Galeria THERMAL Bešeňová

KONFERENCIA
EnergyCamp 2019
Dvojdňová konferencia plná príkladov
z praxe o príprave a realizacii energetických stavieb,
implementácii IT technologií
a skúseností z energetického manažmentu.

30. - 31. máj 2019
AquaCity Poprad

sledujte www.energycamp.sk
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Design

Vykúzlite novú fasádu
Muresko: 60 rokov širokej škály odtieňov
•
•
•
•

viac ako jeden milión farebných odtieňov
vysoká stabilita farieb
extrémna odolnosť proti poveternostným vplyvom, riasam a plesniam
mimoriadna priľnavosť k rôznym podkladom

www.caparol.sk

Prežite kvalitu.
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NOVELA 63/2019 ZÁKONA 183/1993 Z. Z.
O VLASTNÍCTVE BYTOV A NP
V Národnej rade SR bol prijatý zákon 63/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 183/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov. Tento zákon nadobúda účinnosť od 1. apríla 2019.
Uvádzame dôvodovú správu v plnom znení:

Dôvodová správa
Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa v SR umožnila
transformácia bytového fondu a stanovené podmienky dodnes
využilo viac ako 80 % nájomcov na získanie vlastníckych práv
k týmto bytom.
Cieľom zákonného záložného práva podľa § 15 ods. 1 predmetného zákona je zvýraznenie postavenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri realizácii ich vlastníckeho práva
voči dlžníkom spomedzi ich radov. Tento cieľ však nebol splnený
najmä s prihliadnutím na nejednoznačnosť aplikačnej praxe, napriek skutočnosti, že záložné právo existuje zo zákona, a teda ide
len o jeho deklaráciu v katastri nehnuteľností.
Najčastejším dôvodom odmietnutia vykonania zápisu záložného
práva je výklad, že o zápis je možné požiadať len pri pohľadávkach vzniknutých, teda len tých, ktoré vznikli. Ide o absolútne
nelogické zdôvodnenie nezapísania záložného práva v prospech
ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, keďže aplikačná prax, ako aj právna veda u daného slovotvaru predpokladá
aj smerovanie do budúcnosti, teda nielen tých pohľadávok, ktoré

Vplyvom vývoja na trhu s bytmi, resp. legislatívnych a spoločensko-ekonomických zmien sa však vyskytli ďalšie výrazné bariéry
pre plynulý rozvoj a skvalitňovanie procesov prevádzky a údržby
bytového fondu, a to hlavne pri realizácii inštitútu zákonného záložného práva voči chronickým neplatičom.
V súvislosti s prijatím ostatnej novely zákona č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) je nutné poukázať na fakt, že
zákonné záložné právo sa podľa § 35 ods. 2 písm. a) katastrálneho zákona bude zapisovať na príslušnom katastri nehnuteľností
bez toho, aby sa skúmal vznik alebo samotná existencia pohľadávky, pretože vzniká zo zákona.
Touto zmenou sa umožnila aplikácia záložného práva ako
prostriedku uplatnenia si spoluvlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktoré existuje zo zákona, vykonaním zápisu záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
aby neboli zmarené ich práva.
Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome existuje zo zákona ku každému
bytu a nebytovému priestoru v dome. Vznik záložného práva zo
zákona v príslušnom katastri nehnuteľností je len deklaráciou
tejto skutočnosti. Ustanovuje sa zákaz výmazu záložného práva,
ktoré existuje podľa zákona o vlastníctve bytov z katastra nehnuteľností.
Záložné právo podľa zákona o vlastníctve bytov môže zaniknúť
iba zánikom predmetu záložného práva. Tým je zabezpečená
kontinuita právneho stavu a možnosti uplatnenia si tohto práva
po dobu, pokiaľ je možné takéto záložné právo vykonať, a to bez
ohľadu na osobu vlastníka. Táto zmena, ktorú vyvolala aplikačná
prax, znamená spravodlivejšie riešenie pre všetkých vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome.

vznikli, ale aj tých, ktoré ešte len vzniknú. Tento výklad plne korešponduje s logickým zameraním záložného práva, ktoré vzniklo zo zákona o vlastníctve bytov a ktoré predpokladá možnosť
vzniku pohľadávok voči ostatným vlastníkom bytov a nebytových
priestorov zo strany dlžníkov a neplatičov do budúcnosti.
Schválená novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov má za cieľ chrániť prevažnú časť obyvateľov bytových domov
pred ich dlžníkmi a neplatičmi tým, že odstraňuje problémy, ktoré
vzišli z aplikačnej praxe. Precizuje pojmy dotknutého ustanovenia
tak, aby nemohlo dochádzať k rôznym výkladom, ktoré môžu spôsobiť, že pohľadávky zostávajú neuspokojené alebo uspokojené
len sčasti, pričom schodky na plneniach spojených s užívaním
bytu neplatiča a preddavkových platbách do fondu prevádzky,
údržby a opráv hradia zo svojho vrecka.
6

Vzhľadom na zmenu postavenia spoločenstva v oblasti práv
a povinností zo zákonného záložného práva je potrebné upraviť
prechod týchto práv zo spoločenstva priamo na vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome dňom účinnosti novely zákona.
Zákonné záložné právo je nástrojom ochrany práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome bez ohľadu na formu správy
domu.
Záverom chceme podotknúť, že o predmetnú novelu sme „bojovali“ už v roku 2017. Na konferencii Správa budov 2017 v Poprade mal vystúpiť s prednáškou poslanec Peter Pamula, terajší
predkladateľ novely.
Zo stránky NR SR prevzala
Ing. Cirbusová Tatiana – výkonný predseda ZSaUN

www.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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HRDÍ NA SVOJ DOM
Najlepšie obnovené bytové domy sa na
Slovensku vďaka Prvej stavebnej sporiteľni
oceňujú už desať rokov. Jeden z nich
sa môže pochváliť predpokladanou
úsporou energie viac ako 66 %
oproti pôvodným nákladom!
Nájdete ho na Okružnej
ulici v Poprade.

Keďže obyvateľom tohto bytového domu robil ešte nedávno jeho
stav vážne starosti, neostávalo im iné, len začať problémy riešiť.
Po čase bolo jasné, že si musia vziať úver a obnoviť svoj dom
kompletne. Žije tu však veľa starších ľudí a z úveru mali najprv
veľký strach. Nakoniec však s výhodnou ponukou od Prvej stavebnej sporiteľne súhlasili všetci obyvatelia, ktorí o postupoch
stavebných úprav rozhodovali spoločne. Na schôdzi odhlasovali
každý krok a každú vec, ktorú chceli opraviť.

Obnovili aj pivnice
Okrem zateplenia, fasády, rekonštrukcie balkónov či novej elektroinštalácie, sa obyvatelia s nadšením pustili aj do iných vecí.
Pivnice s drevenými priečkami už dosluhovali, preto ich vybúrali
a urobili murované. Práce obnovy, do ktorých musíme započítať
aj zateplenie a zaizolovanie strechy, stáli viac ako 100 000 eur.
„Obyvateľov čakala náročná úloha, ale aj keď sú mnohí z nich
na dôchodku, s nadšením a s neuveriteľnou energiou sa pustili do obnovy. Dvojmesačné nepohodlie zvládli naozaj statočne
a môžu byť príkladom aj iným obyvateľom v tom, že obnova
bytového domu sa naozaj vyplatí. Som rád, že som im mohol
pomôcť,“ povedal obchodný zástupca PSS Martin Vaščák. Bytový dom na Okružnej ulici bol obnovený vďaka úveru od Prvej
stavebnej sporiteľne a predpokladaná úspora energie je viac
ako 66 % pôvodných nákladov.
Potrebujete opraviť strechu? Plánujete zatepliť fasádu a ušetriť za energie? Vďaka stavebnému sporeniu
a našim úverom jednoducho zvládnete čiastočnú, ale aj
celkovú obnovu svojho bytového domu. Naši obchodní
zástupcovia vám povedia viac a vo všetkom vám ochotne poradia! Nájdete ich v kanceláriách PSS a tiež na
www.pss.sk.

www.tzbportal.sk
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SPOĽAHLIVÝ ODPOČTOVÝ SYSTÉM, KTORÝ UŽ DNES
SPĹŇA NOVÉ POŽIADAVKY EED
Novou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ z 11. decembra 2018 sa zmenila smernica
2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (EED). Smernica deﬁnuje nové povinnosti pre všetky členské štáty EÚ,
ktoré ju musia implementovať do národných legislatív najneskôr do 25. októbra 2020. Aký je cieľ smernice a čo
konkrétne sa zmení pre vlastníkov nehnuteľností?
EÚ si stanovila dlhodobé klimatické ciele, ktorých ambíciou je
zlepšenie a udržateľnosť životného prostredia. Tieto ciele je možné dosiahnuť zvýšením energetickej účinnosti v celom energetickom reťazci vrátane výroby, prenosu, distribúcie a konečnej
spotreby energie. Nakoľko práve sektor bývania je významným
producentom skleníkových plynov, smernica navrhuje opatrenia,
ktoré majú motivovať užívateľov nehnuteľností k zodpovednejšiemu zaobchádzaniu s energiami. Medzi prvé zásadné opatrenie
v oblasti merania a vyúčtovania energií bolo rozpočítanie spotreby tepla na základe skutočnej spotreby, indikovanej prostredníctvom určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla,
ktoré je deﬁnované vyhláškou MH SR 240/2016 Z. z. Dňa 11.
decembra 2018 EÚ nariadila smernicou 2018/2002 ďalšie opatrenia, pomocou ktorých môžu užívatelia budov dosiahnuť ešte
väčšie úspory energie a teda aj CO2.





odpadá nevýhodný výpočet náhradnej spotreby pre neodčítané byty;
umožňuje častejší prístup k informáciám o spotrebe
a stave meračov;
dáta sa spoľahlivo elektronicky spracovávajú a ďalšie.

Čo sa zmení pre vlastníkov nehnuteľností?
V ďalšom kroku budú musieť vlády členských krajín do 25. októbra 2020 konvertovať novú smernicu do vnútroštátneho práva.
Na to, v akej podobe bude smernica implementovaná na Slovensku, si musíme ešte počkať, ale už dnes môžeme konštatovať,
že v budúcnosti sa meranie, odčítanie a zobrazovanie spotreby
energií bude viac digitalizovať, vyúčtovanie bude transparentnejšie a užívatelia nehnuteľností budú o svojej spotrebe informovaní častejšie. Pretože len tí, ktorí poznajú svoju spotrebu,
môžu ju aj cielene znížiť.

Merače s diaľkovým odpočtom ako základ
Smernica uvádza, že všetky novoinštalované meradlá a pomerové rozdeľovače tepla musia od 25. októbra 2020 umožňovať diaľkový odpočet dát a od 1. januára 2027 musia byť všetky prístroje,
ktoré nie je možné odčítať diaľkovo, o túto funkciu doplnené, alebo vymenené. Je treba dodať, že dnes už sú merače s diaľkovým
odpočtom dát štandardom a väčšina bytových domov na Slovensku ich využíva. Diaľkový odpočet je totiž spoľahlivejší a poskytuje pre užívateľov bytov aj správcu množstvo výhod, ako napr.:
 nevyžaduje sa účasť užívateľov bytov na odpočtoch;
 bytový dom je odčítaný v rovnakom termíne;

Energetický monitoring ista24 umožňuje jednoduchý prístup k informáciám o spotrebe cez webový portál.

Častejšie a podrobnejšie informácie o spotrebe
Ďalšou podstatnou zmenou je, že užívatelia nehnuteľností
s prístrojmi s diaľkovým odpočtom môžu požadovať štvrťročné
informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe, ktoré sa zakladajú na
skutočnej spotrebe alebo hodnotách odčítaných z pomerových
rozdeľovačov tepla. Ak užívateľ nevyžaduje štvrťročné informácie o spotrebe, má byť informovaný najmenej dvakrát do roka,
a to od zavedenia smernice do národnej legislatívy. Od 1. januára
2022 majú všetci užívatelia s diaľkovo odčítateľnými meračmi
dostávať mesačné informácie o ich spotrebe, ktoré majú obsahovať viac údajov a graﬁckých prvkov akými sú napr.: cena energie,
informácia o emisiách CO2 a zmesi paliva, história spotreby a porovnanie s priemernou spotrebou.

Systém
rozpočítania
1 2 3 , 45

Pomerový rozdeľovač
tepla

Energetický
manažment
ista24.sk

Vodomer
0I0I0I0I0I0I0I0
0I0I0I0I0I0I0I0

Merač tepla

Výmena dát

1 2 3 , 45
Sťahovanie
údajov

Schéma riadenia dát ista
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Technológia, s ktorou budete na zmeny v legislatíve
pripravení
I keď sa požiadavky smernice pre slovenské domácnosti zdajú
byť nereálne, riešením na ich splnenie je využívanie inteligentných odpočtových (rádiových) systémov, ktoré umožňujú mesačný/denný diaľkový odpočet a vizualizáciu dát napr. cez internetové rozhranie.

Zbernica dát memonic® 3 radio net
Vďaka obojsmernej komunikácii dokáže zbernica naraz
obsluhovať až 1000 koncových meracích zariadení (merač
tepla, pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, elektromery
a plynomery) v dosahu 50 metrov. Prístroj sa napája výlučne
na batériu s minimálnou životnosťou 10 rokov a je umiestnený v spoločných priestoroch domu. Na inštaláciu a fungovanie zberníc nie sú potrebné žiadne prídavné zariadenia,
inštalačné káble, stavebné úpravy či odber elektriny. Navyše
obstaranie systému prekvapí dlhou životnosťou (až 10 rokov), aj priaznivou cenou, nakoľko na jeden štandardný dom
(8 – 10 podlaží) postačuje jedna, maximálne dve zbernice.

Rádiový systém symphonic® sensor net spoločnosti ista Slovakia, s. r. o. garantuje vysokú spoľahlivosť prenosu a vyhodnocovania údajov o spotrebe a už dnes spĺňa požiadavky EÚ.
Systém dokáže prostredníctvom zbernice dát diaľkovo odčítať
a elektronicky spracovať údaje z koncových meracích prístrojov
a prostredníctvom rádiovej siete ich preniesť do softvérových aplikácií konečného používateľa, akými sú energetické monitoringy
a programy na rozpočítanie nákladov na energie či správcovské
programy. Denné spotreby, graﬁcké porovnania, informácie o stave meračov či hlásenia o úniku vody sú pre správcu a vlastníka
nehnuteľnosti prístupné cez prehľadné webové rozhranie. Jednoduchý prístup k cenným informáciám im tak umožňuje jednoduchšie regulovať svoju spotrebu aj náklady na energie.
Viac o rádiovej technológii na www.ista.sk.

ista Slovakia, s. r. o.
Podunajská 25, 821 06 Bratislava
E: ista@ista.sk
T: 02/402 409 99

Tematické okruhy konferencie:
1. Právne a technické predpisy súvisiace
s tepelnou ochranou a energetickou
hospodárnosťou budov
2. Stavebné materiály, stavebné konštrukcie
a ich vlastnosti zabezpečujúce tepelnú
ochranu budov

20. medzinárodná konferencia

TEPELNÁ OCHRANA
BUDOV 2019
Navrhovanie stavebných
konštrukcií a budov

22. – 24. máj 2019
Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, hotel Patria

Prihlášky k referátu k vybraným okruhom konferencie,
resp. k posteru, partnerskej spolupráci, firemnej
prezentácii, výstavke, reklame zasielajte na adresu:
www.tzbportal.skalebo fax: 00421 2 502 076 50
stav@zsvts.sk

3. Výpočtové a meracie metódy, aplikácia
druhej generácie technických noriem
súvisiacich s energetickou hospodárnosťou
budov
4. Trendy a príklady navrhovania a zhotovenia
budov zabezpečujúcich budovy s takmer
nulovou potrebou energie
Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe,
vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné fórum, prednášky zverejnené v zborníku
a posterovú sekciu. Program dopĺňajú firemné
prezentácie, výstavka a spoločenský večer.

Podrobnejšie infomácie získate na:
www.zsvts.sk/odborneprogramy/slovenskastavebna-vedeckotechnicka-spolocnost-sst-vts
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PRIPOJENIE NOVÝCH OBJEKTOV DO ÚČINNÉHO
SYSTÉMU CZT V MOLDAVE NAD BODVOU
Energetický audit zameraný na vyhodnotenie výhodnosti pripojenia nových objektov do existujúceho účinného
systému CZT (centralizovaného zásobovania teplom) v Moldave nad Bodvou bol zrealizovaný v roku 2017. Jeho
cieľom bolo posúdiť energetické, ekonomické a ekologické výhody navrhovaného riešenia. Výsledky auditu potvrdili
opodstatnenosť navrhovanej rekonštrukcie, ktorá bola následne zrealizovaná a úspešne ukončená spoločnosťou
Tepelné hospodárstvo Moldava (TEHO Moldava), členom Skupiny ENGIE, v prvej polovici roku 2018.
Cieľom projektu, ktorý bol zrealizovaný v súlade s odporúčaniami
z energetického auditu, bolo pripojiť objekty polikliniky (Ulica československej armády 35) a budovu Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny SR k účinnému systému CZT v Moldave nad Bodvou. CZT
je klasiﬁkovaný ako účinný, pretože sa v rámci neho vyrába viac
ako 50 % tepla z obnoviteľných zdrojov, v tomto prípade z biomasy (spaľovaním drevnej štiepky).
Okrem toho TEHO nakupuje plyn z externej bioplynovej stanice
a v jednej zo svojich kotolní (K-3) prevádzkuje kogeneračnú jednotku, ktorej teplo sa takisto využíva v rámci CZT. Plynové kotly,
ktoré sú umiestnené v kotolniach TEHO Moldava slúžia iba ako
doplnkový zdroj.

Technológie
Tepelné hospodárstvo v Moldave nad Bodvou prevádzkuje tri kotolne (K-3, K-4 a K-6), ktoré pripravujú teplo na účely ÚK a ohrevu
TV spaľovaním biomasy a zemného plynu. Kotolne sú medzi sebou prepojené primárnym rozvodom.
Teplo do systému ÚK a na ohrev TV sa pripravuje v tlakovo nezávislých OST 2, OST 3, OST 4, OST 5, OST 6 a 9 DOST. V tepelnom
hospodárstve sa prioritne využíva drevná štiepka zo zdroja K-6,
z ktorého sa teplo dodáva do primárneho rozvodu. V prípade výpadku K-6 alebo špičkových odberov v zimných mesiacoch možno do primárneho rozvodu dodávať teplo z K-3 a K-4.

CZT TEHO Moldava – kotolňa K-3
Vykurovanie a dodávka teplej vody pre objekty polikliniky a úradu práce sa pred rekonštrukciou zabezpečovali zo samostatne
stojacej plynovej kotolne, v ktorej sa nachádzali zariadenia za
hranicou technickej životnosti. Plynová kotolňa, na ktorú sa oba
objekty plánovali pripojiť, nebola v majetku Tepelného hospodárstva Moldava, na rozdiel od systému CZT.
Po pripojení oboch objektov do systému CZT sa plynová kotolňa
zrušila. Druhou, menšou časťou projektu, ktorá sa v rámci auditu
tiež posudzovala, bola zmena spôsobu pripojenia bytových domov
G-12 a H-20. Na existujúci primárny rozvod CZT sa v rámci rekonštrukcie pripojili nové trasy. Pre každý z pripojených objektov sa
navrhla samostatná domová odovzdávacia stanica tepla (DOST).

Nízkotlaková teplovodná plynová kotolňa K-3 sa nachádza na
Bartalošovej 14 v Moldave nad Bodvou a slúži na prípravu teplej
vody a ako zdroj tepla pre objekty v okruhu kotolne K-3 (A, B,
C, D), odovzdávacie stanice tepla OST 2 a DOST 10, pre okruh
ohrevu TV a samotného objektu kotolne cez okruhy I. až III. Okruh
kotolne K-3 je prepojený cez kotolňu K-4 pomocou primárneho
rozvodu CZT Moldava až do K-6.
V súčasnosti sa prevádzkuje celé tepelné hospodárstvo s maximálnym možným využitím drevnej štiepky z K-6. V takomto zapojení sú
lokálne kotolne ako K-4 a K-3 použité len v prípade potreby krytia
špičkových odberov a celé zásobovanie sa zabezpečuje z K-6. Primárny okruh CZT je zaústený do primárneho rozdeľovača v kotolni.

Schéma tepelného hospodárstva v Moldave nad Bodvou
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V kotolni sú cirkulačné okruhy delené na primárne a sekundárne.
Primárne okruhy:
 teplotný spád 110/70 °C; 0,4 MPa
 kotlový okruh
 okruh kogeneračnej jednotky
 prípojka z K-6 (reverzibilný rozvod)
 okruh z a do OST 2 (reverzibilný rozvod)
 okruh na ohrev TV a ÚK v OST 3

ky APH 25 PZ. Na požadovanú hodnotu prevádzkového tlaku
15 kPa pred vstupom do horákov sa plyn upravuje v regulačnej
stanici zemného plynu a v doregulovacom rade, ktorý je súčasťou každého horáka.
Regulačný rad obsahuje ﬁlter, plynomer, združený regulačný
ventil a manostat tlaku plynu. Cez automatiku horákov AP 1.1
alebo BASPELIN MA-2P je spolu so signálom z manostatov tlaku
vody v kotle a manostatu tlaku vzduchu v spaľovacej komore
zapojený na bezpečnostné prvky v kotolni.

Sekundárne okruhy:
 teplotný spád 92,5/67,5 °C; 0, 2 MPa
 okruh ÚK pre vetvu A – objekty A20, H20, G12, G12,F13, B1-4, MŠ, BP
 okruh ÚK pre vetvu B – objekt ZŠ
 okruh ÚK pre vetvu C – objekt detskej nemocnice
 okruh ÚK pre vetvu D – objekty A, B, C, D, E, F, G24,
P24
 okruh ÚK pre vetvu Kotolňa I – ÚK kotolne
 okruh ÚK pre vetvu Kotolňa II – VZT kotolne
 okruh ÚK pre vetvu Kotolňa III – ÚK riadiaca miestnosť
 okruh ÚK pre K-4
 okruh TV pre K-3

Bezpečnosť pri úniku zemného plynu alebo pri vzniku nedokonalého spaľovania zabezpečuje detekčný systém GABA s uzatváraním membránového uzáveru BAP na prívode zemného
plynu. Kotolňa je vzhľadom na celkový tepelný výkon kotlov
5,1 MW riešená v zmysle STN 07 0703 ako kotolňa prvej kategórie.

Teplovodné kotly sú umiestnené v samostatnej časti objektu kotolne s ľahkým stropom a s ľahko vybúrateľnou stenou,
ktorej umiestnenie a vyhotovenie zodpovedá požiadavkám
STN 07 0703. Od každého kotla vedie samostatne dymovod,
ktorý ústi za obvodovou stenou do murovaného komínového telesa s komínovými vložkami s výškou 14 m od podlahy kotolne.

Primárny okruh kotolne K-4 možno prepojiť cez klapky DN 125
s elektrickým pohonom Schneider MF 40-230 F s kotolňou
K-3, čo zabezpečuje nepretržitú dodávku tepla aj pri výpadku
(poruche) jednej z kotolní. Kotolňa zabezpečuje tiež prípravu
TV cez kompaktnú odovzdávaciu stanicu tepla DECON DLW
540-Z s doskovými výmenníkmi Alfa Laval a zásobníkom TV.

Na komínových telesách sú kontrolné otvory a namontované
odvodnenia kondenzátu. Komínové telesá sú odolné proti pôsobeniu kondenzátu zo spalín. Na meranie ťahu komína a teploty
spalín sú na dymovodoch nainštalované otvory a nátrubky na
napojenie meracích zariadení.

V kotolni sú dva cirkulačné okruhy:
 primárny: prevádzkový pretlak 300 kPa, teplotný spád
90 °C/70 °C,
 sekundárny: prevádzkový pretlak 370 kPa, teplotný spád
80 °C/60 °C.

Potrebu vzduchu na spaľovanie a trojnásobnú výmenu vzduchu v kotolni zabezpečuje prirodzené vetranie, pričom otvory
na prívod vzduchu sú umiestnené pri podlahe kotolne a otvory na odvod vzduchu sú pod stropom na protiľahlej strane za
kotlami.

Sekundárny okruh zásobuje teplou vodou ÚK objektu na Námestí mieru. Okruhy sú oddelené dvomi doskovými výmenníkmi Alfa
Laval M3-FG a hydraulickým vyrovnávačom tlakov. Teplovodné
kotly sú umiestnené v samostatnej časti objektu kotolne s ľahkým stropom a s ľahko vybúrateľnou stenou, ktorej umiestnenie
a vyhotovenie zodpovedá požiadavkám STN 07 0703.

V samostatnej miestnosti kotolne je umiestnená plynová kogeneračná jednotka na výrobu tepla a elektriny TEDOM, typ Cento
T150 SP. Teplo z KGJ je zaústené do primárneho okruhu. Kogeneračná jednotka je napojená na prívod zemného plynu cez
samostatný plynomer.
Hospodárnosť prevádzky zabezpečuje automatické riadenie
chodu horákov v závislosti od potreby dodávky tepla pre OST.
Riadenie je riešené ako ekvitermické, pomocou regulátorov TAC
Xenta 700 a 400 umiestnených v rozvádzači MaR.
Regulačný systém zabezpečuje prenos požiadaviek na množstvo tepla z OST na výkonové prvky riadenia chodu horákov,
elektronických uzáverov a trojcestných ventilov Schneider
M800 s elektropohonom, čo umožňuje poskytovať iba občasnú
obsluhu zabezpečením regulácie výkonu horákov kotlov, regulácie tlaku v systéme, poruchovej signalizácie a regulácie automatického dopĺňania vody.
Ako palivo je použitý zemný plyn. Zmes plynu a vzduchu sa do
spaľovacieho priestoru privádza cez automatické plynové horáwww.tzbportal.sk

CZT TEHO Moldava – kotolňa K-4
Nízkotlaková teplovodná plynová kotolňa K-4, nachádzajúca sa
na Námestí mieru 21 v Moldave nad Bodvou, je napojená na
primárny rozvod z K-6 a slúži na prípravu teplej vody a ako zdroj
tepla pre objekty v okruhu kotolne K-4, objekt na Námestí mieru
a pre odovzdávacie stanice tepla OST 2, OST 5 a OST 6.

CZT TEHO Moldava – kotolňa K-6
Nízkotlaková teplovodná kotolňa K-6 sa nachádza na Severnej
ulici 26 v Moldave nad Bodvou a slúži ako prioritný zdroj tepla
pre ÚK a ohrev TV. V lete a počas prechodného obdobia vyrába
teplo pre OST 6, OST 5, OST 4, OST 3 a DOST.
Súčasne dodáva teplo aj pre OST 5 na Námestí Ľ. Štúra 17
a v prechodnom a letnom období nahrádza aj zdroje tepla plynovej kotolne K-4 na Námestí mieru 21 a plynovej kotolne K-3
na Bartalošovej 14 cez primárny okruh – prepoj K-4 – OST 5
– K-6.
Technologickú časť teplovodnej kotolne K-6 s diaľkovým prenosom dát tvorí zostava kotlov 2 x R-H-H 3000 s menovitým výkonom 2 × 2 500 kW, systém dopravy paliva a výhrabu popola.
Toto technologické zariadenie pracuje ako plnoautomatický systém s občasnou obsluhou. Riadenie technológie je autonómne
s vizualizáciou v priestoroch dispečingu objektu a s diaľkovým
prenosom na centrálny dispečing.
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V kotolni sú tieto cirkulačné okruhy:
 primárny: max. prevádzkový pretlak 0,4 MPa, teplotný
spád 90 °C/70 °C,
 sekundárny ÚK: max. prevádzkový pretlak 0,4 MPa, teplotný spád 80 °C/60 °C,
 sekundárny ohrev TV: prevádzkový pretlak 0,6 MPa.

vyčíslená spotreba tepelnej energie v rámci jednotlivých okruhov OST.
Tab. 2 Členenie spotreby na ÚK a TV za rok 2016

OKRUH OST

SÚČET Z ÚK

SÚČET Z TÚV

SPOLU KWH

OST 2

1 026 388,88

405 000,00

1 431 388,88

OST 3

2 561 722,22

993 430,00

3 555 152,22

Plynová kotolňa, areál polikliniky

OST 4

757 083,38

727 222,22

1 484 305,60

Zdrojom tepla pre areál, v ktorom sa nachádzajú objekty polikliniky a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR, je centrálna
plynová kotolňa, umiestnená v samostatnom objekte. Prevažná
časť technologických zariadení kotolne je za hranicou technickej životnosti a vyžadujú komplexnú rekonštrukciu vrátane silnoprúdových rozvodov, merania a regulácie.

OST 5

1 170 277,76

775 833,34

1 946 111,10

OST 6

1 436 111,15

983 000,00

2 419 111,15

DOST

2 211 191,11

888 466,67

3 099 657,78

Celkový súčet

9 162 774,50

4 772 952,23

Potrubný rozvod z kotolne je štvorrúrkový (2 × vykurovanie, 2 ×
TV), do objektov vedie podzemným teplovodným kanálom. Z dôvodu viacnásobného vytopenia teplovodného kanála sú rozvodné potrubia a tepelné izolácie značne poškodené a vyžadujú si
rekonštrukciu. Celková dĺžka vonkajšieho teplovodného kanála
je 77 m.

Súčasťou energetického auditu bola aj bilancia účinnosti zdroja a rozvodov tepla pred rekonštrukciou. V tab. 3 je zobrazený
normatívny výpočet potreby tepla pre CZT pred rekonštrukciou.
Jednotlivé zdroje a rozvody majú priradenú účinnosť a podľa nej
je prepočítaná potreba primárneho paliva pre danú časť. Tab. 3
slúži ako podklad na záverečnú bilanciu prínosu opatrení v rámci rekonštrukcie.

Energetická bilancia
V rámci auditu sa na základe nameraných reálnych spotrieb
paliva na jednotlivých zdrojoch tepla spracovala energetická bilancia. V tab. 1 možno vidieť hodnoty energie v palive rozdelené
podľa jednotlivých typov paliva.
Tab. 1 Bilancia vstupov do TEHO Moldava po rokoch podľa jednotlivých
energetických nosičov

BILANCIA
VSTUPOV ENERGIÍ
zemný plyn

ROK 2014
(kWh)
3 210 894

ROK 2015
(kWh)
2 987 736

ROK 2016
(kWh)
3 470 059

nakúpené teplo

2 010 279

2 248 057

2 154 171

štiepka

13 616 949

13 901 733

15 155 165

V rámci plynu je celková spotreba zložená zo spotreby kogeneračnej jednotky a spotrieb na plynových kotloch, ktoré v prípade potreby dopĺňajú špičkové odbery v sústave. Teplo z bioplynovej stanice sa odoberá na základe zmluvy. V tab. 2 je

Opis riešenia
Pre CZT spoločnosti Tepelné hospodárstvo Moldava boli navrhnuté dve opatrenia, ktoré zabezpečia zefektívnenie výroby
a distribúcie tepla a zároveň úsporu spotreby energií a zníženie
emisií v rámci celkovej bilancie TH.
Jedným z nich bolo napojenie objektov úradu práce a polikliniky
na teplovodný rozvod z kotolne K-6, kde bolo nevyhnutné vybudovať na trase odbočnú šachtu (roh ulíc Bartalošova a Školská)
a viesť nový teplovodný rozvod pozdĺž Školskej ulice.
Požadovaná dimenzia prípojky teplovodného rozvodu bola max.
DN 125. Tepelný rozvod sa realizoval z izolovaných oceľových
potrubí vhodných na uloženie do výkopu. Celková dĺžka prípojky
bola 280 m. Na napojenie objektu polikliniky a úradu práce sa
DN 100 odsadila na dĺžke 21 m a následne DN 80 na dĺžke
35 m.

7.
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0,940
0,940
1,000
1,000
1,000

0,990
0,990
0,990
0,990
0,990
0,990
0,990
0,990

0,910
0,910
0,910
0,910
0,910
0,910
0,910

NÁKLADY NA PALIVO
[tis.eur]

1,897
0,000
4,127
0,000
1,701
0,000
2,230
0,000
2,788
0,000
2,786
0,000
0,406
0,000
15,933
0,000

JEDNOTKOVÁ CENA
[eur/kWh,t]

0,910

MNOŽSTVO PALIVA
[t, tis. m3]

1,726
0,237
3,755
0,000
1,548
0,000
2,029
0,000
2,537
0,000
2,536
0,000
0,369
0,000
14,499
0,237

VÝHREVNOSŤ
[GJ/tis.m3,t]

0,990

TEPLO V PALIVE [GWH]

1,474
0,405
3,718
0,993
1,532
0,727
2,009
0,764
2,511
0,983
2,510
2,510
0,365
0,365
14,119
6,383

ÚČINNOSŤ ZDROJA

ÚČINNOSŤ
SEKUNDÁRNEHO
ROZVODU
0,940

MNOŽSTVO TEPLA
NA VÝSTUPE ZDROJA
[GWH]

6.

0,940

ÚČINNOSŤ PRIMÁRNEHO ROZVODU

5.

0,960

MNOŽSTVO TEPLA NA
VÝSTUPE PR [GWh]

4.

1,026
1,026
2,561
2,561
0,757
0,757
1,170
1,170
1,437
1,437
0,000
0,000
0,000
0,000
6,951
6,951

ÚČINNOSŤ ODOVZDÁVACEJ STANICE

3.

OST 2
objednané množstvo tepla
OST 3
objednané množstvo tepla
OST 4
objednané množstvo tepla
OST 5
objednané množstvo tepla
OST 6
objednané množstvo tepla
DOST 7
objednané množstvo tepla
DOST nová
objednané množstvo tepla
CZT spolu
objednané množstvo tepla

MNOŽSTVO TEPLA NA
VÝSTUPE OST [GWh]

2.

MNOŽSTVO TEPLA NA
VÝSTUPE SR [GWh]

1.

SÚSTAVA TEPLA

POR. ČÍSLO

Tab. 3 Bilancia účinností zdroja a rozvodov pred rekonštrukciou

0,815 2,579 8,000 1047,419 0,000 0,000
0,815 5,610

8,000 2278,464 0,000 0,000

0,815 2,312

8,000

0,815 3,031

8,000 1231,045 0,000 0,000

938,970

0,000 0,000

0,815 3,790 8,000 1539,190 0,000 0,000
0,815 3,788 8,000 1538,448 0,000 0,000
0,815 0,551

8,000

223,961

0,000 0,000

0,815 19,550 8,000

8 797,50

0,000 0,000
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Teplovodná prípojka bola navrhnutá bezkanálovým systémom
v zemnom vyhotovení s ukončením v daných objektoch s prepojením na DOST, ktorá bude slúžiť na dodávku tepla a prípravu TV.
Pre objekt polikliniky bola navrhnutá DOST s modulmi s výkonom
460 kW na ÚK a 260 kW na prípravu TV, pre objekt úradu práce
to bolo s výkonom 120 kW na ÚK a 50 kW na prípravu TV.

Ekologické vyhodnotenie

Druhým riešením bolo pripojenie bytových domov G-12 a H-20
na primárny okruh, čím sa znížia straty, pretože odpadne medzistupeň sekundárneho rozvodu, čo je však z hľadiska rozsahu
projektu a odberov v daných DOST minimálna zmena na strane
primárnej energie.

Tab. 6 Vyhodnotenie úspory CO2

Energetické bilancie a dosiahnuté úspory
Z výsledkov zrealizovaného energetického auditu (porovnanie
IRR s diskontnou sadzbou vyjadruje, či projekt generuje dostatočné príjmy na to, aby bol ziskový; ak je IRR vyššia ako diskontná sadzba, projekt prináša zisk) je zrejmé, že projekt pripojenia nových objektov do CZT v Moldave nad Bodvou je zistkový
(tab. 4).
Tab. 4 Ziskovosť projektu

UKAZOVATEĽ
Náklady na realizáciu súboru opatrení
Zmena nákladov na zabezpečenie
energie (+zníženie/ -zvýšenie)
Zmena iných samostatne uvádzaných
nákladov, napr. emisie, odpady a iné
(-/+)
Prínosy z realizácie súboru opatrení celkom
Doba hodnotenia
Diskontný faktor
Jednotuchá doba návratnosti (Ts)
Reálna doba návratnosti (Tsd)
Čistá súčasná hodnota (NPV)
Vnútorné výnosové percento (IRR)
Daň z príjmov
Iné údaje

HODNOTA
401,7

JEDNOTKA
tisíc eur

45,9

tisíc eur
tisíc eur

45,9
25,0
4,0
8,7
0,0
315,9
10,5%
-

tisíc eur
rok
%
rok
rok
tisíc eur
%
tisíc eur

Vyčíslené energetické vyjadrenie zmeny vynútenej rekonštrukciou
a rozšírením existujúceho CZT sa nachádza v tab. 5. Okrem iného
zobrazuje vplyv pripojenia dvoch objektov na spotrebu odoberanú z CZT. V rámci OST 3 je viditeľný nárast spotreby, ktorá sa odzrkadlí na rozložení spotrieb v primárnom palive v plyne, štiepke
a v nakúpenom teple. Ich podiel bude rásť v prospech štiepky.

Navrhovaná rekonštrukcia mala pozitívny vplyv nielen na zefektívnenie výroby tepla a teplej vody, ale aj na životné prostredie.
Tab. 6 opisuje ekologické vyhodnotenie stavu pred rekonštrukciou a stavu dosiahnuteľnom po zrealizovaní navrhovaných
opatrení.

PALIVO
Zemný plyn
(kWh)
El. energia
(kWh)
Drev. štiepka (kWh)
SPOLU

EMISNÝ
FAKTOR
CO2

SPOTREBA kWh
PRED

PO

0,277

5 969 000

0,121

1 888 463 1 891 963

0,020

9 335 000 9 268 000

PRODUKCIA CO2 (kg)
ÚSPORY
PRED
PO
CO2 (kg)

4 651 000 1 653 413

-

1 288 327

365 086

228 504

228 928

-424

186 700

185 360

1 340

2 068 617

1 702 615

366 003

Záver
Výsledky zrealizovaného energetického auditu jednoznačne
potvrdili opodstatnenosť rekonštrukcie a výhodnosť priradenia
nových objektov do už existujúceho účinného CZT v Moldave
nad Bodvou. Oba objekty boli pred rekonštrukciou zásobované
teplom zo samostatnej plynovej kotolne.
Stav rozvodov z danej kotolne bol v nevyhovujúcom stave a účinnosť samotného zdroja bola 80 %. Vzhľadom na výšku odhadovanej investície je jej návratnosť kalkulovaná na viac ako osem
rokov, pričom jej environmentálnym prínosom je zníženie CO×
o 366 t za rok.
Okrem predchádzajúcich spomenutých argumentov, hovoriacich v prospech zrealizovania rekonštrukcie TH v Moldave, je
potrebné dodať, že zavádzanie a rozširovanie výroby obnoviteľných zdrojov energie ako alternatívnych palív zvyšuje energetickú bezpečnosť zásobovania teplom.

Ing. Daniel Čurka, PhD.
Autor je riaditeľ úseku energetických služieb v spoločnosti
ENGIE Services, a. s.
Obrázok: ENGIE Services
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0,940
0,940
0,940
0,940
1,000
1,000

0,990
0,990
0,990
0,990
0,990
0,990

1,533
0,237
3,836
0,000
1,396
0,000
1,665
0,000
2,405
0,000
4,030
0,000
14,231
0,000

0,910

1,685
0,000
4,215
0,000
1,534
0,000
1,829
0,000
2,643
0,000
4,429
0,000
15,639
0,000

0,910
0,910
0,910
0,910
0,910
0,910

MNOŽSTVO
PALIVA
[t, tis. m3]

0,990

VÝHREVNOSŤ
[GJ/tis.m3,t]

ÚČINNOSŤ
ODOVZDÁVACEJ
STANICE

1,283
0,464
3,798
0,939
1,382
0,735
1,648
0,632
2,381
0,911
3,990
3,990
14,089
7,671

TEPLO V PALIVE
[GWh]

MNOŽSTVO
TEPLA NA
VÝSTUPE OST
[GWh]

0,960

ÚČINNOSŤ
ZDROJA

ÚČINNOSŤ
SEKUNDÁRNEHO ROZVODU

0,786
0,786
2,687
2,687
0,608
0,608
0,955
0,955
1,382
1,382
0,000
0,000
6,418
6,418

MNOŽSTVO
TEPLA NA
VÝSTUPE
ZDROJA [GWh]

MNOŽSTVO
TEPLA NA
VÝSTUPE SR
[GWh]

OST 2
objednané množstvo tepla
OST 3
objednané množstvo tepla
OST 4
objednané množstvo tepla
OST 5
objednané množstvo tepla
OST 6
objednané množstvo tepla
DOST
objednané množstvo tepla
CZT spolu
objednané množstvo tepla

ÚČINNOSŤ
PRIMÁRNEHO
ROZVODU

SÚSTAVA
TEPLA

1.

MNOŽSTVO
TEPLA NA
VÝSTUPE PR
[GWh]

POR. ČÍSLO

Tab. 5 Bilancia účinností zdroja a rozvodov po rekonštrukcii

0,815

2,290

8,000

930,103

0,815

5,731

8,000 2327,434

0,815

2,085

8,000

0,815

2,487

8,000 1010,007

0,815

3,594

8,000 1459,407

0,815

6,021

8,000 2445,407

846,888

0,815 21,262 8,000 8634,923
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ČISTENIE A ÚDRŽBA ZATEPLENÝCH FASÁD
90. roky môžeme považovať za začiatok éry zatepľovania stavieb. Okrem pozitívnych aspektov však tieto stavebné
úpravy priniesli so sebou aj nežiadúci vplyv, a to zvýšený výskyt rias a plesní na povrchu, ktoré predstavujú výrazný
estetický nedostatok. Výrobcovia zatepľovacích hmôt neustále hľadajú riešenie, ako predísť ich vzniku alebo ich
tvorbu efektívne eliminovať. Praktické skúsenosti však ukazujú, že dodnes sa nepodarilo výrobcom nájsť 100%
účinný spôsob, ako preventívne chrániť ETICS pred mikroorganizmami.

1. ÚVOD:
Správnym zateplením fasády sa dajú výrazne obmedziť tepelné
straty budovy a znížiť náklady na energie. Druhým aspektom je
predĺženie životnosti celej stavby ako celku. Z konštrukčného
hľadiska jednoznačne hovoríme o pozitívnych vplyvoch zatepľovania. Ako sa však správne starať o zateplenú budovu? Je vôbec špeciálna starostlivosť o zateplenie potrebná?

2. PREDMET
Teoretická životnosť ETICS bola v rámci krajín EU stanovená na
minimálne 25 rokov. Pri správnom zhotovení sa dá samozrejme predpokladať podstatne vyššia životnosť z hľadiska funkčnosti tepelno-izolačného systému. Z hľadiska vizuálneho alebo
hygienického aspektu je už však dosahovanie predpokladanej
životnosti pomerne problematické. Práve povrchová úprava sa
teda javí ako najslabší článok celého systému. Omietka je časť,
ktorá je permanentne vystavená poveternostným vplyvom, slnku, mrazu, vode a pod.
Základným predpokladom vzniku rias, vrátane iných mikroorganizmov, je predovšetkým dostatočný a pravidelný prísun vlhkosti. Táto vlhkosť je daná nielen množstvom zrážok, ale podstatnú
úlohu zohráva aj kondenzácia vzdušnej vlhkosti na zateplenej

Bytový dom Komárno – PRED
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fasáde. Severné strany budov, uzatvorené objekty bez poryvov
vetra a blízkosť zelene, majú synergický efekt na takto exponované časti.
Biologické napadnutie fasády automaticky neznamená chybne
zhotovenú montáž ETICS, ale predstavuje skôr súbor s jasne
danými a veľmi ťažko ovplyvniteľnými fyzikálnymi faktormi. Kvalita povrchu vplýva na výskyt rias len nepriamo. Tieto činitele sú
tak príčinou vzniku optických vád, alebo rôznych hygienických
defektov. Správnou starostlivosťou o fasádu však vieme tieto
negatívne vplyvy minimalizovať, prípadne im takmer úplne predísť.

3. DEFINÍCIA METODICKÉHO POSTUPU
Najzákladnejšou starostlivosťou o povrchovú úpravu je cyklické
umývanie WAP-kou. Odporúča sa používanie nižšieho tlaku vody
v kombinácii s vyššou teplotou, aby sa zabránilo mechanickému
poškodeniu vonkajšej vrstvy, no zároveň napomohlo lepšiemu
čistiacemu účinku. Týmto krokom vieme fasádu zbaviť usadených prachových nečistôt, odmastiť ju od usadenín exhalátov
a za predpokladu použitia horúcej vody vykonať aj preventívnu
dezinfekciu proti riasam a plesniam.

Bytový dom Komárno – PO

www.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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Bytový dom Bratislava – PRED

Bytový dom Bratislava – PO

Ak už však máme fasádu viditeľne napadnutú plesňami alebo
riasami, je progresívnejšie použiť vhodnú chémiu. Tá zabezpečí
odumretie biologického povlaku z povrchu fasády a následným
teplovodným oplachom zmyjeme zvyšky biodetergentov. Za ideálnych podmienok vieme fasádu dostať do vizuálneho stavu novej fasády. Takto dezinﬁkovanú fasádu odporúčame impregnovať, čím dosiahneme výrazne dlhodobejšiu odolnosť voči ďalšej
tvorbe rias a plesní. Netreba tu však ani podceňovať zdravotný
aspekt vplyvu spórov plesní na zdravie. Predovšetkým ľudia so
zníženou imunitou sú výrazne náchylnejší na alergické reakcie.

nakoľko väčšina farieb nemá vlastnosti, ktoré vedia zaručiť požadovaný efekt, dlhotrvácnosť a hlavne technický garant proti
spomínaným biodetergentom.

Metodický postup môžeme v zásade rozdeliť na 4 etapy:
 Aplikácia biocídneho prípravku
 Oplach horúcou tlakovou vodou
 Aplikácia impregnácie
 Nová povrchová úprava (náter – kompletná sanácia povrchu fasády)

Správnou starostlivosťou o fasádu dosiahneme nie len funkčné
a optické zlepšenie, ale taktiež aj zdravotne nezávadné prostredie.

4. DISKUSIA
Sú regióny v rámci Slovenska, ktoré sú náchylnejšie na údržbu
fasád. Z našej praxe však vyplýva, že územia s priemerne nižšou teplotou sú viac náchylné na tvorbu týchto defektov, pričom
preventívna ochrana povrchov ETICS sa javí zatiaľ ako jediná
alternatíva ako účinne predchádzať tvorbe rias a plesní. Samotné preventívne opatrenie je cenovo dostupnejšie ako už nutná
celistvá sanácia objektu.

5. ZÁVER
Kompletná sanácia povrchu fasády:
V prípade straty pigmentácie fasády, alebo pri väčšom poškodení povrchu vplyvom plesní a rias, je jediným komplexným
riešením pristúpiť k novému náteru, čo znamená kompletnú
sanáciu celého povrchu fasády. Voľbou vhodnej fasádnej farby
vieme objekt nie len vizuálne osviežiť, ale dlhodobo eliminovať
negatívny vplyv klimatických podmienok. Pri tomto postupe,
predovšetkým pri výbere použitej farby, treba veľmi dobre zvážiť
typ farby daného náteru, jeho skutočnú odolnosť a vlastnosti,

Takýto prístup je však možný len pri vyššom povedomí o tejto
problematike. To však len za predpokladu informovanosti širšej
verejnosti, nakoľko objekty tvoriace náš domov, si zaslúžia byť
krásne, svieže a hlavne zdravé, aj pre nás samotných.

Náter fasády plus výmena balkónov – PRED

Náter fasády plus výmena balkónov – PO

www.tzbportal.sk

Martina Valentová, Mgr. Matúš Kováč, PhD.,
SanaTOP, s. r. o.
e-mail: info@sanatop.sk
www.sanatop.sk
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Názor čitateľa:

JE JASNÁ NOVELA ZÁKONA 182/1993 Z. Z.
O VLASTNÍCTVE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV?
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov prešiel štrnástimi novelizáciami. Niekoľko zmien priniesla aj
jeho posledná novela.
Zákon novo upravuje problematiku balkónov, lodžii a terás
Zákonná úprava týkajúca sa balkónov, lodžií a terás zakotvená v Zákone 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov je dosť nejasná a v porovnaní s inými zákonmi, ktoré
obsahujú ustanovenia týkajúce sa tejto problematiky, je protirečivá. Z doterajšej snahy riešiť túto problematiku, ani posledná novela nedáva jasnú odpoveď na otázku, aký je z právneho
hľadiska vzťah medzi balkónom, lodžiou či terasou, ktorá nie je
spoločnou časťou domu a samotným bytom, či ich možno považovať za príslušenstvo, resp. súčasť bytu alebo za spoločnú časť
domu.
Podľa § 2, odsek 7: „Podlahovou plochou bytu sa na účely
tohto zákona rozumie podlahová plocha všetkých miestností
bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy
terás, lodžií a balkónov, to neplatí pri terasách, ktoré nie sú spoločnými časťami domu.“
Podľa dôvodovej správy sa medzi spoločné častí domu zakotvujú
balkóny, lodžie a terasy explicitne. Z hľadiska ich užívania patria
síce k príslušenstvu bytu, ktoré je určené na to, aby sa užívalo
spolu s bytom, nakoľko sú prístupné len z príslušného bytu a tento priestor užíva len vlastník bytu, resp. iné osoby so súhlasom
tohto vlastníka. Nepovažujú sa však za priestorovo vymedzenú
časť budovy, ktorú by bolo možné charakterizovať ako miestnosť alebo súčasť súboru miestností, nakoľko tento priestor je
z technického hľadiska súčasťou stavebnej konštrukcie obvodového múru, resp. priečelia príslušného bytového domu. V zmysle
právnej teórie ide o tzv. relatívne spoločné časti domu, na ktoré
niektorí vlastníci prispievajú zvýšeným príspevkom do fondu prevádzky, údržby a opráv.
§ 10, odsek 3 zakotvuje: „Z fondu prevádzky, údržby a opráv
sa ﬁnancujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu
a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu,
spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého
pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa ﬁnancujú
aj opravy balkónov, lodžií a tých terás, ktoré sú spoločnými časťami domu.“
Podľa § 10 ods. 1: „Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so
zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv. Výšku týchto preddavkov určia vlastníci
bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden
rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva
a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu
a rekonštrukciu domu. Vlastníci bytov a nebytových priestorov
v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv
podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu; ak k bytu alebo nebytovému priestoru v dome prilieha podľa § 19 ods. 4 balkón,
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lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby
a opráv domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.“ Toto
ustanovenie zákona bolo a je zdrojom neustálej nespokojnosti
a konﬂiktov z dôvodu podieľania sa na ﬁnancovaní. Ak si vezmeme bežný balkón o ploche 4,80 m2, tak vlastník dotknutého bytu
prispieva do fondu prevádzky, údržby a opráv sumou 14,40 €
ročne. Na opravu, rekonštrukciu a obnovu balkóna sa však vynakladajú nemalé čiastky, takže uvedená suma nepostačuje a je
potrebný úver, ktorý splácajú aj tí vlastníci bytov, ktorí k nemu
nemajú prístup. Vzhľadom na to, že vlastník bytu je výlučným
užívateľom celej plochy balkóna (100 %), bolo by vhodné zvážiť do budúcna, či by nemal vlastník bytu, ku ktorému prilieha
balkón, vykonávať úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv
domu vo výške 100 % a nielen vo výške 25 % z jeho podlahovej
plochy ako je tomu doteraz. Je zrejmé, že v rámci oboch zákonných foriem správy domu sa spravujú byty a nebytové priestory
vlastníkov bytov s balkónmi aj bez balkónov. Ak v správe domu
sú len byty s balkónmi, ich vlastníci si musia zabezpečiť vo fonde
prevádzky, údržby a opráv domu ﬁnančné prostriedky vo výške,
ktorá im umožní zabezpečiť ich opravu či rekonštrukciu. Takto by
bolo potrebné uvažovať aj vtedy, keď v jednej správe bytového
domu sú byty s balkónmi i bez balkónov. Rovnako aj v tomto prípade by si vlastníci bytov s prislúchajúcimi balkónmi mali zabezpečiť dostatok ﬁnančných prostriedkov na ich opravu, obnovu
či rekonštrukciu, pretože pri súčasnej aplikácii Zákona o bytoch
a nebytových priestoroch sú zvýhodnení, keďže im ﬁnančnými
prostriedkami z fondu prevádzky, údržby a opráv prispievajú aj tí
vlastníci, ktorí nevlastnia byt s balkónom.
Ak už je zákonom ustanovené, že opravy, obnova a rekonštrukcia balkónov, lodžii a terás sa hradia z fondu prevádzky, údržby a opráv domu, potom je namieste otázka, ktoré z nich sa
majú uhradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv domu, do ktorého prispievajú všetci vlastníci bytov a ktoré si budú musieť
zaplatiť sami tí vlastníci bytov, ktorí majú k balkónom, lodžiám
a terasám prístup a sú ich užívateľmi. Prax totiž dokazuje, že
zákon v tejto problematike nie je jednoznačný, čo vedie k neuváženému a neefektívnemu nakladaniu s prostriedkami z fondu
prevádzky, údržby a opráv domu. V mnohých prípadoch sa totiž
z neho uhrádza aj to, čo by si mali uhradiť samotní vlastníci
bytov, ku ktorým prislúcha balkón, lodžia alebo terasa. Vhodné by teda bolo uviesť, čo sa v tomto prípade uhrádza z fondu
opráv a čo si uhrádza vlastník bytu sám. Ak ide o havarijný stav
a bolo by potrebné na uvedených častiach domu opraviť nejaké konštrukčné prvky, bude opadávať omietka, uvoľní sa tehla,
zábradlie alebo predný panel, čo by mohlo niekomu spôsobiť
škodu, prípadne ohroziť život alebo zdravie, v takom prípade sa
oprava hradí z fondu opráv. Ak si ale niekto chce urobiť zasklenú
lodžiu, vymeniť dlažbu alebo si ju chce vymaľovať či samostatne
si ju chce zvnútra zatepliť, tak náklady na takéto opravy si musí
zaplatiť sám. Ako konkrétny príklad možno uviesť stĺpy zábradlia
na balkóne, keď sú zničené koróziou a nedošlo by k zhode medzi vlastníkmi, bolo by vhodné vyžiadať si znalecké posúdenie
www.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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zábradlia, v akom je stave. Ak si vyžaduje opravu alebo výmenu,
potom by sa náklady hradili z fondu opráv. Ak by bolo postačujúce zábradlie len natrieť, musí si takúto investíciu uhradiť každý
vlastník bytu sám.
Právna úprava vzťahu medzi balkónom, lodžiou či terasou, ktorá
nie je spoločnou časťou domu a samotným bytom je dosť nejasná. Vychádzajúc z § 2, ods. 7 a z § 10, ods. 1 a ods. 3 vyznieva,
že balkóny, lodžie a terasy, ktoré nie sú spoločnou časťou domu
sa považujú za príslušenstvo bytu, ak sa jedná o ich výlučné užívanie vlastníkmi bytov, ku ktorým patria, ale ak sa jedná o ich
opravy z fondu prevádzky, údržby a opráv domu považujú sa za
spoločné časti domu.
Uvedené ustanovenia nie sú v súlade so Zákonom č. 443/2010
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, kde
v § 2, ods. 1, písm. g podlahovou plochou bytu je súčet plochy
jeho obytných miestností, plochy príslušenstva bytu a plochy lodžií, balkónov a terás. Podľa tohto zákona je potrebné považovať
podlahovú plochu balkóna, lodžie alebo terasy za rovnocennú
ploche miestností bytu a na základe tejto axiómy aj prispievať
úhradami tak, ako za ostatnú podlahovú plochu bytu do fondu
prevádzky, údržby a opráv.
Rovnako v Občianskom zákonníku sa v ust. § 121, ods. 2 uvádza: Príslušenstvom bytu sú vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali.
Podľa Občianskeho zákonníka i Zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní sú balkóny, lodžie
a terasy súčasťou bytu a vlastníckeho práva vlastníka bytu.

Novela zákona sa dotkla aj správy domu
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní podľa
§ 6 ods. 1 zabezpečiť správu domu spoločenstvom vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome alebo správcom, ktorým je
iná právnická alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy.
Povinnosť správy domu vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva
bytu alebo nebytového priestoru v dome.
Principiálny rozdiel medzi týmito dvomi formami správy spočíva
v tom, že pri správe vykonávanej prostredníctvom spoločenstva
vlastníkov ide o spravovanie vlastného majetku a pri správe zabezpečovanej správcom na základe zmluvy o výkone správy ide
o spravovanie cudzieho majetku a teda poskytovanie služieb
z toho vyplývajúcich za odplatu.
V oboch prípadoch však ide o správu majetku jednotlivých vlastníkov bytov, ktorý by mal byť zákonom rovnako chránený. Zákon
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
však väčšiu ochranu poskytuje vlastníkom bytov a nebytových
priestorov, ktorí uzatvorili zmluvu o výkone správy, pretože kladie
väčší dôraz na odbornosť správcu.
Podľa § 8 ods. 1 správcom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo
v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu; správca,
ktorý spravuje bytové domy, musí spĺňať aj podmienky podľa
osobitného predpisu. Týmto predpisom je Zákon 246/2015 Z. z.
o správcoch bytových domov, ktorý ustanovuje minimálne podmienky na výkon činnosti správcov spravujúcich bytové domy.
Medzi inými k ním patrí odborná spôsobilosť, ktorá sa podľa § 3
ods. 1 získava absolvovaním ďalšieho odborného vzdelávania
www.tzbportal.sk

v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom podľa ods.
3 na:
a) základné právne predpisy týkajúce sa výkonu správy
bytových domov
b) administratívne zabezpečenie výkonu správy,
c) odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov,
d) ﬁnančný manažment a hospodárenie.
Ministerstvo dopravy, výstavby Slovenskej republiky môže nariadiť opätovné ďalšie odborné vzdelávanie správcov a ich zodpovedných zástupcov, ak nastanú zásadné zmeny právnej úpravy
týkajúcej sa výkonu správy.
Zatiaľ čo správcovia bytových domov si musia podľa zákona
o správcoch bytových domov zabezpečiť osobu, ktorá má odbornú spôsobilosť v súlade s platnými predpismi, v spoločenstvách
vlastníkov bytov sa odborná spôsobilosť zákonom nepožaduje. Štatutárnym orgánom je predseda, ktorým môže byť podľa
zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov len fyzická
osoba, a jediné, čo musí spĺňať je, aby táto osoba bola spôsobilá na právne úkony, bola vlastníkom alebo spoluvlastníkom
bytu alebo nebytového priestoru v dome a bola bezúhonná. Odborná spôsobilosť sa od neho nepožaduje, hoci má veľkú zodpovednosť súvisiacu zo správou domu a podľa novely zákona
má právomoci, ktoré si odbornú spôsobilosť vyžadujú. Podľa §9
ods. 4 je predseda rovnako ako správca povinný zabezpečiť aj
bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
odstránenie chyby, poruchy alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok. Je otázne, či
môže o týchto záležitostiach rozhodovať osoba bez základných
znalostí odborného a technického zabezpečenia správy a prevádzky budov a či by nebolo potrebné vzhľadom na tak zodpovednú úlohu predsedu zákonom požadovať odbornú spôsobilosť ako u správcu. Právna skúsenosť dokazuje, že predsedovia
SVB majú problém orientovať sa v zákonných úpravách, nevedia
správne rozhodovať o dôležitých otázkach bytového domu, prekračujú svoje právomoci.

Nové povinnosti správcov
Novela Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ustanovuje podľa § 14a ods. 5 vyhotovenie zápisnice zo schôdze
vlastníkov alebo z písomného hlasovania so všetkými zákonom danými náležitosťami. Zároveň podľa § 9 ods. 5 správcovi
a spoločenstvu pribúdajú nové povinnosti, týkajúce sa evidencie
a uchovávania všetkých prijatých rozhodnutí vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome, vrátane zápisníc zo zhromaždení, schôdzí vlastníkov a výsledkov písomných hlasovaní vrátane
hlasovacích listín.
Vychádzajúc z praxe by bolo vhodné, aby sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome dohodli, aby sa prijaté rozhodnutia evidovali a uchovávali povinne na dvoch miestach. Jednou
z možností by bolo v prípade SVB mať mandatára a uchovávať
prijaté rozhodnutia u neho a u predsedu SVB. V prípade správy
domu správcom, napríklad u správcu aj u zástupcu vlastníkov
bytov a nebytových priestorov. Táto povinnosť po dohode vlastníkov bytov a nebytových priestorov a tiež po dohode strán v rámci
jednotlivý foriem správy bytového domu by potom mala byť zakotvená v zmluve o spoločenstve alebo v zmluve o výkone správy.
Zabránilo by sa tak manipulácii a falšovaniu týchto dokumentov
v prípade súdnych sporov.
Bc. Jana Kleinová
17

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2019

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN POUŽÍVANÝ NA ZATEPĽOVANIE
JE ENVIRONMENTÁLNE VHODNÝ MATERIÁL
Expandovaný polystyrén EPS je osvedčeným tepelnoizolačným materiálom. V priebehu uplynulých
50 rokov si získal na stavbách pevné miesto. Vďaka nízkej objemovej hmotnosti, jednoduchej
a bezpečnej manipulácii, šetrnosti k životnému prostrediu a požiarnej odolnosti patrí EPS
v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály. Je považovaný za environmentálne vhodný
materiál, ktorý je praktický a spoľahlivý z hľadiska jeho používania.

EPS a Stratégia pre plasty
Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu si je vedomé rastúceho tlaku zo strany EÚ na efektívnejšie
využívanie plastov a zníženie ich negatívnych efektov na životné
prostredie. Preto sa pridalo k dobrovoľnému záväzku Európskej
asociácie výrobcov a spracovateľov EPS (EUMEPS), ktorým sa
v rámci Stratégie pre plasty dobrovoľne zaviazalo zabezpečiť
úplnú obehovosť EPS do roku 2030. Kontrolným bodom má
byť rok 2025, kedy si asociácia EUMEPS dala cieľ zrecyklovať
minimálne 46 % z celkového vyprodukovaného množstva EPS
na území jej členských krajín. Je odhodlaná takto preukázať, že
EPS priemysel môže byť ekonomicky, sociálne a environmentálne prínosný a udržateľný.

Z hľadiska recyklácie je EPS taktiež považovaný za dobre recyklovateľný materiál. Je možné ho recyklovať chemicky aj mechanicky, a to až 20-krát bez výraznej straty fyzikálnych vlastností
(zdroj: František Vörös, Združenie EPS ČR).
Posledné dostupné údaje za rok 2017 ukazujú, že v Európe sa
zrecyklovalo okolo 27 % spotrebiteľského odpadu z EPS. Energeticky bolo zhodnotených 40 % odpadu a 33 % bolo uložených
na skládky odpadu. No niektoré krajiny recyklujú aj 45 % tohto
odpadu, zvyšok energeticky zhodnocujú a na skládkach tak nekončí žiadny EPS (zdroj: Conversio study 2018).

Kroky k plnej obehovosti na Slovensku
Združenie EPS SR už začalo podnikať prvé kroky pre dosiahnutie tohto odvážneho recyklačného cieľa. Predpokladá, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť
viac ako 50 %, a to v oblasti obalového aj stavebného expandovaného polystyrénu. Na Slovensku už aj v súčasnosti existuje
viacero príkladov dobrej praxe pre efektívne nakladanie s EPS
odpadom. Súčasťou plnenia ambiciózneho cieľa je vytvorenie
spolupráce s neziskovou organizáciou Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN).
Prvotným cieľom bude zabezpečiť transparentnosť údajov a informácií o množstvách vyrobeného EPS aj zrecyklovaného materiálu a stanovenie potenciálu splnenia cieľa obehovosti na
slovenskom trhu. „Jedným z výstupov bude návrh, ako zefektívniť zber a dopravu materiálu k spracovateľom, napríklad
od zberných dvorov. Ďalej bude potrebné zadeﬁnovať bariéry
a potenciálne výzvy v tejto oblasti,“ hovorí Petra Csefalvayová
z INCIEN Bratislava.
Významnou prekážkou pre zavedenie triedeného zberu odpadového EPS je, že v právnej úprave SR a aj EÚ sa problematika
EPS rieši všeobecne v rámci plastov. V katalógu odpadov neexistuje samostatná kategória (a katalógové číslo) pre EPS. Z toho dôvodu národné štatistiky neobsahujú údaje o vzniku, zbere
a recyklácii odpadového EPS. Preto je prvoradé vyčísliť a stransparentniť materiálové toky EPS. To by sa malo udiať s pomocou
legislatívnych nástrojov, ako aj Združenia EPS SR a INCIEN. „Bez
štatistických údajov je obtiažne sledovať tento prúd odpadov
a prijímať organizačné alebo ﬁnančné opatrenia na zlepšenie
nakladania s ním,“ dopĺňa Petra Csefalvayová, INCIEN.

Polystyrény treba rozlišovať
Napriek každoročne narastajúcemu podielu recyklácie EPS a jeho preukázaným prínosom, nie je jeho používanie vždy vnímané
pozitívne. Hlavným argumentom, prečo sa EÚ rozhodla vydať
zákaz pre používanie jednorazových EPS nádob a pohárov, boli
prezentované analýzy v EÚ, ktoré poukazovali na znečisťovanie
morí a oceánov výrobkami z polystyrénu. Je však nutné zdôrazniť, že minimálne jednorazové nádoby na jedlo nie sú vyrábané z klasického expandovaného polystyrénu, ale z kryštálového (číreho) polystyrénu, a majú aj iné vlastnosti. Je potrebné
v diskusiách odčleniť druhy polystyrénového materiálu, ktorý sa
používa na výrobu a sledovať ich vplyvy a dopady samostatne
a oddelene (zdroj: František Vörös, Sdružení EPS ČR).
Jednorazové nádoby na jedlo nie sú vyrábané
z klasického expandovaného polystyrénu.

EPS možno recyklovať
EPS sa považuje za environmentálne vhodný materiál, ktorý je
praktický a spoľahlivý z hľadiska jeho používania. Jeho výhody
môžu byť niekedy zároveň nevýhodou pre ekonomicky a environmentálne efektívnu recykláciu, keďže obsahuje veľa vzduchu a je objemný, rýchlo zaplní kontajnery. Preto by sa mal komprimovať už na zbernom dvore.
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Zákaz používania jednorazových EPS nádob a pohárov by mal
vstúpiť do platnosti v roku 2021, avšak netýka sa to expandovaného polystyrénu, ktorý sa používa ako obalový materiál pre
spotrebiče alebo na zatepľovanie.
www.epssr.sk
www.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností
vás pozýva na 8. medzinárodnú konferenciu

POZVÁNKA NA KONFERENCIU SPRÁVA BUDOV 2019
Tohoročná 8. medzinárodná konferencia Správa budov 2019 sa bude konať v dňoch
10. – 12. apríla 2019 opätovne v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela
Bešeňová***, ktoré sú súčasťou vodného aquaparku Gino Paradise Bešeňová.

Konferencia sa koná pod záštitou pána PaedDr. Árpáda Érseka
ministra dopravy a výstavby SR. So svojimi prednáškami vystúpia pracovníci ministerstva z odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky, ako aj pracovníci SOI,
pracovník ŠFRB z Úradu na ochranu osobných údajov, zástupca
SZBD a SČMBD.

Faktúru – daňový doklad zašleme po obdržaní prihlášky. Pri platbe, prosíme uviesť do rubriky „Správa pre prijímateľa“ – vaše
meno a priezvisko alebo názov ﬁrmy.
Na konferencii sa budú robiť fotograﬁcké záznamy a účastník
prihlásením sa na konferenciu súhlasí s ich zverejnením v časopise, na webovej stránke organizátora či partnerov konferencie.

Účastníci konferencie Správa budov 2019 sú profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových
priestorov, správcovia nehnuteľností, zástupcovia spoločenstiev
vlastníkov bytov, zástupcovia stavebných a správcovských bytových družstiev, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev,
pracovníci štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy
budov, stavebných konaní a pod. Na konferenciu môžu prísť samozrejme aj vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorých týmto pozývame.
Konferencia sa bude konať v priebehu 3 dní. Začíname v stredu 10. apríla 2019 o 13.00 hod. a pokračujeme až do piatka
12. apríla. Spolu s prihláškou účastníci konferencie majú možnosť zasielať vopred svoje otázky, na ktoré chcú v rámci diskusií
počas konferencie dostať odpovede. Po každej sekcii budú „panelové diskusie“ nasledovne:
 Streda 10. 4. 2019: diskusia na problematiku SOI (pochybenia správcov a následne udelené pokuty)
 Štvrtok 11. 4. 2019: diskusia o praktických problémoch
a prognózach realizácií obnovy bytových domov do budúcnosti, spolupráca realizačných ﬁriem (zhotoviteľov)
so správcami a otázniky o obnove BD – ako do budúcnosti?
 Piatok 12. 4. 2019: diskusia ku Komore správcov. Je potrebná? (dôvody za/proti)

Prihláška
Tlačivo prihlášky na 8. medzinárodnú konferenciu Správa budov 2019 nájdete na www.zsaun.sk, www.tzbportal.sk
Prihlášku, prosíme zaslať ako scan e-mailom na adresu
zsaun@zsaun.sk alebo poštou na adresu ZSaUN, Školská 23,
040 11 Košice najneskôr do 4. apríla 2019.
Účastnícky poplatok:
 78 € / účastník
 68 €/ účastník člen ZSaUN
V účastníckom poplatku je zahrnuté:
Občerstvenie – coffee break počas celej konferencie, 1x obed
štvrtok, 2x raut a spoločenský večer, v poplatku sú aj režijné náklady na konferenciu. Každý účastník obdrží CD zborník prednášok z konferencie a propagačné materiály ﬁriem.
Ak máte záujem len o zborník v tlačenej forme je k dispozícii
v sume 18,- €/ks, zvýraznite to prosím v objednávke.
www.tzbportal.sk

Ubytovanie
Konferencia sa koná v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová***. Každý účastník si ubytovanie zabezpečuje sám pomocou PROMOKÓDU. V prípade
plnej kapacity hotela je možnosť ubytovania v okolitých penziónoch. V cene ubytovania sú raňajky a vstup do komplexu bazénov zadarmo. Kto bude mať záujem, nech si zoberie so sebou
plavky. V programe tento rok bude aj večerná saunová show.
Oproti minulému roku bude predĺžená doba v priestoroch aquaparku Gino Paradise Bešeňová.
V prípade nejasností volajte, píšte organizačnému garantovi:
Ing. Tatiana Cirbusová, ZSaUN, Školská 23, Košice,
tel.: + 421 917 240 204, e-mail: zsaun@zsaun.sk
Veríme, že sa tohoročnej konferencie zúčastní opäť veľký počet
účastníkov a bude vynikajúca atmosféra ako minulý rok. Konferencia je výborným prostriedkom pre stretnutie absolventov
kurzu Manažér správy budov, získanie odborných vedomostí či
nadväzovania nových obchodných vzťahov. Tento rok sa nesie
konferencia v duchu hesla: Už tradične odborne a s relaxom.
Na konferencii vás čaká nielen práca, ale aj zábava – zlepšite si
zdravotnú kondíciu kúpeľom v termálnych bazénoch a saunovou
show.
Tešíme sa na vašu účasť!

Spracovala:
Ing. Tatiana Cirbusová – výkonný predseda ZSaUN
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PROGRAM KONFERENCIE
Streda, 10. 4. 2019
09.00 – 13.00 Prezentácia účastníkov
13.00
Zahájenie konferencie
(Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN)

1. FINANČNÉ SLUŽBY A LEGISLATÍVA
13.00 – 13.20 Oblasti výkonu správy a provozu budov
(doc. Ing. & Ing. František Kuda, CSc.,
a Ing. Eva Wernerová, Ph.D.,
VŠB – Technická univerzita Ostrava)
13.20 – 13.40 Nové právne predpisy a technické normy
súvisiace s obnovou budov
(prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.)
13.40 – 14.00 Praktické skúsenosti a výsledky
ﬁnancovania obnovy bytového fondu
s dôrazom na úsporu energií a zvýšenie
bezpečnosti budov aj kvality obytného
prostredia vrátane revitalizácie
zanedbaných území v sídlach SR
(JUDr. Katarína Niňajová,
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.)
14.00 – 14.20 Obnova kvalitne a efektívne s podporou
ŠFRB (Ing. Juraj Bartoš, ŠFRB)
14.20 – 14.40 Dobrovoľné dražby a súčasné trendy
v oblasti pohľadávok (osobné oddlženie vs.
dobrovoľná dražba ako forma vysporiadania
pohľadávok) (Mgr. Richard Beli,
VIAM – dražobná spoločnosť s. r. o.)
14.40 – 15.00 Novinky a trendy v poistení bytových domov
v roku 2019 (Peter Drga, Ing. Daniel Žilovec,
Finančné centrum, a. s.)
15.00 – 15.10 DISKUSIA

20.00
SPOLOČENSKÝ VEČER
• prípitok generálneho partnera HENKEL SLOVENSKO spol.
s r. o. • odovzdanie ceny „Firma časopisu Plynár – vodár
– kúrenár“ za rok 2018 • odovzdanie ceny „Firma časopisu
Správca bytových domov“ za rok 2018 • raut • saunová
show

Štvrtok, 11. 4. 2019
2. MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE
09.00 – 09.20 SPP vám dodá energiu ako ju potrebujete
(Ing. Erich Gaďo,
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.)
09.20 – 09.40 Solárna podpora ohrevu vody v bytových
domoch – od návrhu po odovzdanie
(Ing. Alfréd Gottas, Ing. Ondrej Dobrocký,
THERMO/SOLAR Žiar s. r. o.)
09.40 – 10.00 Centrálny odpočet z pomerových
rozdeľovačov vykurovacích nákladov
a vodomerov v objektoch
(Juraj Kučerka, CERTA K s. r. o.)
10.00 – 10.20 Sanácia po požiaroch a škodách
spôsobených vodou
(Ing. Ľubomír Géze, SANAC, s. r. o.)
10.20 – 10.40 Čištění a nátěry bytových domů
(Radek Hubeňák, Umyjem to, s. r. o.)
10.40 – 10.50 PRESTÁVKA NA KÁVU

15.20 – 15.40 Očakávania versus realita zákona
o správcoch (Ing. Miloš Hajdin,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR)
15.40 – 16.00 Správa bytových domov a ochrana osobných
údajov (JUDr. Lucia Bezáková,
Úrad na ochranu osobných údajov SR)
16.00 – 16.20 Postavení bytových družstev při správě
bytových domů v ČR (Ing. Jan Vysloužil,
Ing. Martin Hanák, SČMBD)
16.20 – 16.40 Zistené pochybenia v činnosti správcov pri
kontrolách Odboru ochrany spotrebiteľa SOI
(JUDr. Helena Latáková, SOI)
16.40 – 17.00 Najčastejšie chyby pri vyúčtovaniach za
teplo a teplú vodu z pohľadu SOI
(PaedDr. Mária Siptáková, PhD., SOI)

10.50 – 11.10 Kam smerujú najnovšie technológie merania
spotreby energií a vyhodnocovania dát?
(Ing. David Samek, ista Slovakia s. r. o.)
11.10 – 11.30 Odpočty meračov jednoducho – od
webových samoodpočtov po odpočty cez
internet (Ing. Jozef Turóci,
ANASOFT APR, spol. s r. o.)
11.30 – 11.50 Budúcnosť smart meteringu a smart billingu
– Legislatíva, realita a novinky
(Mgr. Matúš Izakovič, ESM YZAMER, s. r. o.)
11.50 – 12.10 Techem Smart Systém
(Ing. Jozef Bojkovský, Techem spol. s r. o.)
12.10 – 12.30 Rozpočítavanie nákladov, služby a produkty
ENBRA Smart Metering
(Ing. Dušan Slobodník,
ENBRA SLOVAKIA s. r. o.)
12.30 – 12.50 REKUPERÁCIA – legislatívny a hlavne
zdravotný – IMPERATÍV VETRANIA.
LIMODOR
(Ing. Jozef Mihál, J. M. TRADE spol. s r. o.)
12.50 – 13.10 Novela smernice EPaR 27/2012 o Smart
Meteringu a služby v oblasti rozpočítavania
nákladov
(Ing. Dušan Slobodník, ARTAV Slovensko)

Od 17.00

13.10 – 14.00 OBED

15.10 – 15.20 PRESTÁVKA NA KÁVU

20

PANELOVÁ DISKUSIA
Ing. Miloš Hajdin, Ministerstvo dopravy
a výstavby SR
JUDr. Lucia Bezáková, Úrad na ochranu
osobných údajov SR
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3. OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV
14.00 – 14.30 Budúcnosť obnovy bytových domov
z pohľadu realizátora (Ing. Branislav Madáč,
LUKYSTAV s. r. o.)
14.30 – 14.50 Čo vás čaká pri požiarnej kontrole
(Juliana Michaláčová, ZSaUN)
14.50 – 15.10 Analýza požiaru bytového domu zatepleného
vonkajším tepelnoizolačným kontaktným
systémom (ETICS) s tepelnou izoláciou
z expandovaného polystyrénu
(Ing. Jozef Cincula, POLYFORM, s. r. o.)
15.10 – 15.40 Sanácia a oprava balkónov v praxi
(Ing. Slavomír Vician,
HENKEL SLOVENSKO spol. s r. o.)
15.40 – 16.00 Čistá fasáda od Caparolu so zárukou
(Bc. Peter Šidlovský, Caparol Slovakia s. r. o.)
16.00 – 16.20 PRESTÁVKA NA KÁVU
16.20 – 16.40 Komunikácia medzi výrobcom ETICS
a správcom (Ing. Monika Štefancová,
Baumit spol. s r. o.)
16.40 – 17.00 Materiály a riešenia Rigips pre obnovu bytov
a zázemia v bytových domoch
(Ing. Juraj Mlynarčík , Saint-Gobain
Construction Products, s. r. o., divízia Rigips)
17.00 – 17.20 Zariadenie, ktoré eliminuje nebezpečenstvo
vzniku požiaru od elektrického zariadenia
a rozvodov v bytových domoch
(Ing. Jozef Cincula, ASES GROUP, SE)
od 17.20

PANELOVÁ DISKUSIA o praktických
problémoch a prognózach realizácií obnovy
bytových domov do budúcnosti
Ing. Branislav Madáč, LUKYSTAV s. r. o.
Ing. Monika Štefancová, Baumit spol. s r. o.
Ing. Slavomír Vician, HENKEL SLOVENSKO
spol. s r.o.
Bc. Peter Šidlovský, Caparol Slovakia s. r. o.
Ing. Juraj Mlynarčík , Saint-Gobain
Construction Products, s. r. o., divízia Rigips
Ing. Jozef Cincula, POLYFORM, s. r. o.

Piatok, 12. 4. 2019
4. TZB
08.30 – 08.50 Bytové domy a výmena rozvodov
(doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.,
SvF TUKE)
08.50 – 09.10 Prínos nasadenia tepelného čerpadla
v prevádzke vykurovania
(prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.,
Ing. František Vranay, PhD., SvF TUKE)
09.10 – 09.30 Dôležité detaily pri obnove rozvodov
TZB v bytových domoch – protipožiarne
opatrenia a výmena vzduchotechnických
potrubí (Ing. Igor Krajčovič, REHAU s. r. o.)
09.30 – 09.50 Komfort a tepelná pohoda uvnitř budov po
celý rok (Ing. David Behner, FV – Plast a. s.)
09.50 – 10.10 Obnova bytového jadra
(Rastislav Hellebrandt, UPONOR, s. r. o.)
10.10 – 10.30 Nové trendy v senzorovej technike STEINEL
a jej aplikácie v polyfunkčných budovách
a panelových domoch
(Mgr. Roman Stopka, NECO SK, a. s.)
10.30 – 10.40 DISKUSIA
10.40 – 10.50 PRESTÁVKA NA KÁVU

5. SPRÁVA BUDOV
10.50 – 11.10 Kontrola kvality oken
(doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., ČVUT Praha)
11.10 – 11.30 Odmeňovanie predsedu SVB
(Ing. Monika Šamková, ZSVB)
11.30 – 11.50 Odpovede na otázky účastníkov
(JUDr. Zuzana Adamová Tomková, ZSaUN)
11.50 – 12.10 Právne aspekty správy bytového domu po
novele (Ing. Vojtech Molnár, SZBD)
12.10 – 12.30 Úvahy o zriadení Komory správcov
– základné tézy (doc. JUDr. Ľubomír Fogaš,
CSc., Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN)
od 12.30

PANELOVÁ DISKUSIA k pripravovanej
Komore správcov
doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc.
Ing. Miloš Hajdin, Ministerstvo dopravy
a výstavby SR
Ing. Vojtech Molnár, SZBD
Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN

13.00

UKONČENIE KONFERENCIE

18.30 – 19.30 Valné zhromaždenie Združenia správcov
a užívateľov nehnuteľnosti
20.00
SPOLOČENSKÝ VEČER
• prípitok generálneho partnera LUKYSTAV s. r. o. • raut
• 22.00 – tombola

PARTNERI KONFERENCIE

R

V

RŽǌǀĄĚĢēĞVƐĞơŶ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘

www.tzbportal.sk
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ČISTÉ FASÁDY OD CAPAROLU
1. Problém špinavej fasády
Budov, ktorých fasádu zohavuje špina, pribúda. Niektoré sú zelené,
iné sivé, ďalšie černejú. Sú to budovy určené na bývanie, no sú
to aj budovy verejnej správy, staršie kancelárske budovy, dokonca
priemyselné objekty. Čo ich spája? Nevhodná povrchová úprava
a zanedbaná údržba.

Rôzne typy znečistenia na fasádach

To, že je fasáda špinavá, zvyčajne znamená, že je biologicky napadnutá. Jedným z najrozšírenejších problémov je totiž výskyt rias
a plesní. Je však dôležité si uvedomiť, že to nie je len problém esteticky neprijateľného vzhľadu! Špinavá fasáda predstavuje hneď
niekoľko ďalších rizík. Intenzívny výskyt plesní na povrchu fasády
totiž predstavuje aj zdravotné riziko. Je hrozbou predovšetkým pre
alergické osoby, pretože plesne, resp. ich spory, sa oknami pri vetraní dostávajú do bytov. Ďalším rizikom špinavej fasády je postupná degradácia povrchovej vrstvy. Agresívne prostredie v miestach
výskytu rias a plesní silno rozrušuje povrchové vrstvy zateplenia.
Dochádza k poškodeniu omietky, cez ktorú sa dostáva vlhkosť do
výstužovej základnej vrstvy, ktorá je touto vlhkosťou ničená. Postupne potom dochádza k väčším škodám a následne k významne
väčším investíciám do sanácie systému. Niekedy sa musí dokonca pristúpiť aj k čiastočnej demontáži systému! Je tiež potrebné
spomenúť, že pri budovách s napadnutou fasádou musíme počítať
s degradáciou hodnoty samotnej nehnuteľnosti!

dokážu podstatne obmedziť až zastaviť svoje životné funkcie,
a v okamihu zlepšenia životných podmienok sa ako zázrakom opäť
prebudia k životu. Viacero sporov plesní dokáže prežiť v suchých
nepriaznivých podmienkach aj dvadsať rokov. V prírode hrajú svoju
nezastupiteľnú úlohu, ale v našich domovoch škodia. Je to nielen
preto, že mikroorganizmy svojou prirodzenou činnosťou výrazne
obmedzujú životnosť našich stavieb, ale aj preto, že tieto mikroorganizmy škodia ľudskému zdraviu. Prítomnosti plesní teda nedokážeme nikdy úplne zabrániť, môžeme ju ale výrazne obmedziť, a predovšetkým jej zabrániť v tom, aby sa usadila v našich domovoch.
Pleseň sa spravidla usádza tam, kde má priaznivé podmienky
k životu, predovšetkým dostatok vlhkosti a vhodnú potravu. Na fasádach sa plesne preto usádzajú viac na severných stranách, na
stenách v priamej blízkosti vegetácie, všeobecne všade tam, kde
stena horšie vysychá. Zateplené steny sú k usadzovaniu plesní náchylnejšie, pretože nie sú toľko vyhrievané masívnym múrom a majú v zimnom období nižšiu teplotu.
Rovnako je dôležitým faktorom aj materiál povrchu. K nepochybne
najrozšírenejším omietkam v minulosti patrili disperzné omietky.
A to pre svoju dobrú spracovateľnosť, širokú možnosť farebnosti
a necitlivosti na zmeny teplôt pri ich spracovaní. Jednou z vlastností, o ktorej sa príliš nehovorí, je ich chemicky neutrálny charakter
– pH 5,8 až 6,9. Tento fakt však v praxi znamená, že prirodzená
ochrana proti uchyteniu plesní a mikroorganizmov je pomerne nízka. Niektorí výrobcovia omietok sa túto nevýhodu snažili zmierniť
pridaním protiplesňovej prísady. Okrem výrazne zvýšenej ceny, toto
opatrenie k veľkému zlepšeniu neviedlo. V trvale vlhkom prostredí
totiž povrch disperzných omietok mierne mäkne, a preto je uchytenie plesní a mikroorganizmov pomerne jednoduché.

3. Ako na špinavé fasády?
Fasádu je potrebné odborne sanovať. Sanácia je možná len vtedy,
ak je zaplesnená iba povrchová vrstva a spodné vrstvy vonkajších
kontaktných zatepľovacích systémov sú neporušené.
Najskôr je potrebné mechanicky odstrániť samotné znečistenie.
Plesne by sa mali odstraňovať iba za mokra. Na fasády je možné
použiť tlakovú vodu. Odstránením viditeľných častí ale práca nekončí, pretože plesne sú často prerastené aj do podkladu. Preto je
nevyhnutné podklad nechať vyschnúť a ošetriť vhodným prostriedkom na odstránenie plesní, Caparol má na tento účel vo svojej ponuke overený bezoplachový prostriedok Capatox. Vyschnutá pleseň
totiž ochotne nasiakne vodu a s ňou aj účinnú látku. Avšak, fasádu
nestačí len umyť a ošetriť prostriedkom na odstránenie plesní. Na
fasáde totiž aj naďalej zostávajú drobné poruchy a existujúca povrchová úprava už preukázala, že svojimi vlastnosťami nie je schopná
vzdorovať ďalšiemu znečisteniu. Sanáciu fasády je preto potrebné
dokončiť novým náterom, ktorý zaistí scelenie povrchu a ponúkne
po fyzikálnej aj chemickej stránke adekvátnu ochranu proti usadzovaniu nečistôt.

Agresívne prostredie v miestach zasiahnutia nám silno rozrušuje povrchové vrstvy zateplenia

2. Plesne, riasy
Prítomnosť rias, húb a plesní je v našom životnom prostredí rovnako stála téma, ako boj s nimi. Ide o organizmy s obrovskou životnou
energiou a schopnosťami. Plesne pri nepriaznivých podmienkach
22
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Caparol sa touto problematikou zaoberá desiatky rokov. Vykonáva
výskum a vývoj vo vlastných laboratóriách, testuje v sťažených klimatických podmienkach v testovacích areáloch v Ober-Ramstadte
(Nemecko) a v Pergu (Rakúsko), pred nedávnom dokonca realizoval
výskumný projekt v spolupráci s ČVUT a VŠCHT v Českej republike.
Caparol Clean Concept
Otázke dlhodobo čistých a intaktných fasád sa Caparol systematicky venuje už
niekoľko rokov v programe Caparol Clean Concept. Ten stavia na spomenutých
rozsiahlych výskumoch a testovaniach,
ale aj na skúsenostiach z realizácií na
Slovensku a v ďalších krajinách, kde Caparol pôsobí.

Aj vďaka tomu môže Caparol na Slovensku ponúknuť zákazníkom
rozšírenie svojej ponuky o systémové riešenie pre sanáciu zaplesnených fasád. Riešenie bude stáť na systematickom postupe,
počnúc analýzou objektu, cez návrh konkrétneho postupu pre konkrétnu budovu, až po garanciu priamo zo strany Caparolu, v dĺžke
až 12 rokov. Pre tento program Caparol vybral vlajkové fasádne
farby, Muresko, CarboSol a ThermoSan. Každá z týchto prémiových
fasádnych farieb ponúka unikátne vlastnosti a je špičkovo vybavená pre boj s biologickým zaťažením. Či už ide o technológiu SilAcryl
v prípade farby Muresko, technológiu karbónových vlákien v prípade CarboSol, alebo technológiu NQG, teda kremenné nanokryštalické mriežky ThermoSan. Všetky tri farby sú silikónové, sú teda
priedušné pre vodné pary, ale nepriepustné pre vodu v kvapalnom
skupenstve, majú tvrdý povrch, na ktorom nezostávajú nečistoty
a rýchlo schnú.

4. Záver
Nenechajte budovy, ktoré máte vo svojej správe trpieť a chátrať,
nevystavujte ich obyvateľov zdravotným rizikám, konajte včas so
starostlivosťou riadneho hospodára. Kontaktujte našich obchodných zástupcov, ktorí vám ponúknu potrebné poradenstvo a pomôžu vám, aby vaše budovy boli opäť krásne, funkčné a zdravé.
Spoľahnite sa na ﬁrmu s tradíciou od roku 1895, na ﬁrmu, ktorú
stále vlastnia a riadia potomkovia zakladateľa, spoľahnite sa na
ﬁrmu, ktorá kladie kvalitu výrobkov a spokojnosť zákazníka na prvé
miesto. Pretože vybrať si Caparol znamená zažiť kvalitu.

Caparol testovacie centrum v Pergu (Rakúsko), dole stav po 5 rokoch

www.tzbportal.sk

Bc. Peter Šidlovský, Projekt Manager
Caparol Slovakia, s. r. o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
peter.sidlovsky@caparol.sk

23

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2019

NA VAŠE OTÁZKY ODPOVEDÁ
Nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov v dome sme si na ďalšie funkčné obdobie zvolili voleného
zástupcu vlastníkov. Po polročnom pôsobení sme zistili,
že si osobuje práva rozhodovania za vlastníkov, ktoré mu
nepatria. Otázka znie, ako
môžeme upraviť jeho práva
a povinnosti:
Zákon č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov neupravuje rozsah práv a povinnosti voleného zástupcu. Pri jeho voľbe
schôdza vlastníkov mala odsúhlasiť s prihliadnutím na konkrétne
podmienky správy vášho bytového domu aj rozsah jeho povinnosti a právomoci rozhodovania pri styku so správcom.
 Voľba voleného zástupcu vlastníkov – nadpolovičná väčšina vlastníkov prítomných na schôdzi
 Odmena voleného zástupcu – nadpolovičná väčšina
hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome
 Práva a povinnosti voleného zástupcu – nadpolovičná
väčšina vlastníkov prítomných na schôdzi
V našom bytovom dome chce spoločenstvo nainštalovať kamerový systém, aké kvórum pri hlasovaní o realizácii tejto investície je potrebné?
O zavedení bezpečnostného kamerového systému v spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Po inštalácii nezabudnite na povinnosti plynúce zo
zákona o ochrane osobných údajov.
Sme vo výpovednej lehote u terajšieho správcu. Čo doplnila
novela platná od 1. 11. 2018 do povinnosti správcu pri ukončení správy?
Novela jasne uložila správcovi povinnosť odovzdať celú dokumentáciu týkajúcu sa správy domu, technickú dokumentáciu domu,
pracovné zmluvy, poistné zmluvy, účtovné doklady, vyúčtovanie
úhrad za plnenia, vyúčtovanie fondu opráv, zápisnice a uznesenia zo schôdzi vlastníkov, vrátane hlasovacích listín. Správcovia
do 30. 6. 2019 (týka sa to aj vášho domu) mali povinnosť zaevidovať rozhodnutia vlastníkov bytov prijaté pred 1. novembrom
2018 a spracovať zoznam dokumentácie súdnych konaní týkajúcich sa domu. Pozornosť venujte aj dokumentácii u VTZ (vyhradené technické zariadenia).
Predseda spoločenstva dal na zhromaždení schváliť Plán opráv
na rok 2019 pri prítomnosti len 30 % vlastníkov. Čerpanie
prostriedkov z fondu opráv teda nemohlo byť schválené, ale
nezabezpečil ani písomné hlasovanie a opravy v dome realizuje.
Je tento postup správny v zmysle zákona?
Postup predsedu NIE JE SPRÁVNY. Použitie prostriedkov fondu
prevádzky, údržby a opráv podlieha schváleniu zhromaždenia
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo schváleniu v písomnom hlasovaní.
Za garážové stojisko v dome som nemal 1 hlas pri hlasovaní,
rátalo sa mi to ako príslušenstvo bytu. Ak po stavebnej úpra24

ve, ktorá je odsúhlasená vlastníkmi v dome budem vlastníkom
garáže budem mať za tento NP samostatne mimo vlastníctva
bytu ešte 1 hlas?
ÁNO. Ak po stavebnej úprave a kolaudácii bude v zmysle stavebného zákona z garážového státia garáž a zápis vlastníckeho práva bude prevedený aj v katastri nehnuteľností.
Spojil som do jedného celku 3-izbový a 1-izbový byt, správca mi
však stále účtuje poplatok za správu za 2 byty. Postupuje správne?
ÁNO. Po stavebnej úprave a prevedenej kolaudácii je potrebné
zmenu dvoch bytov na jeden po doložení potrebnej dokumentácie predložiť aj na kataster. Až po povolení vkladu bude kataster
evidovať len jeden byt a na základe toho už správca nemôže účtovať poplatok za správu dvoch bytov.
Vlastník bytu zomrel. Budúci dediči počas zdĺhavého a komplikovaného dedičského konania navštívili správcu a chceli platiť
naďalej zálohový predpis mesačných platieb za byt. Správca im
nevyhovel s odôvodnením, že zatiaľ nie sú ani vlastníci, ani dediči, a teda nemajú čo platiť. Bol tento postup správny? Máme
pocit, že si správca len „naháňa“ úroky za oneskorené platby.
Postup správcu nebol správny. Správca mal osloviť po smrti vlastníka súd, ten by mu oznámil, ktorý notár má pridelené dedičské
konanie a notár po zistení okruhu budúcich dedičov túto skutočnosť oznámi správcovi. Správca, aby nedošlo k omeškaniu mesačných zálohových platieb osloví celý okruh dedičov a požiada
ich do ukončenia dedičského konania, aby sa dohodli na úhrade
mesačných zálohových platieb. Niektoré dedičské konania trvajú
aj niekoľko rokov, preto takýto postup správcu je nesprávny a neodborný, znemožňuje plnohodnotné a plánované opravy hradené
z FO, nakoľko neuhradené mesačné zálohové platby sú účtované
ako ťarcha FO.
K bytu mám zmluvne dohodnuté a aj užívam v novom komplexe dve garážové státia. Jedno garážové státie som prenajal inej
osobe nebývajúcej v komplexe, nakoľko teraz vlastním len jedno
auto. Niektorí vlastníci sa na schôdzi ohradili voči môjmu konaniu, že som k prenájmu nemal ich súhlas. Sú tieto pripomienky
vlastníkov správne? Správca sa k situácii nevyjadroval.
Názor ostatných vlastníkov nie je správny. Novelou platnou od
1. novembra 2018 sa do zákonných deﬁnícii zaviedol nový pojem garážové stojisko. Je to plošne vymedzená časť nebytového
priestoru nachádzajúceho sa v dome, určeného na parkovanie
motorových vozidiel. Spravidla ide o garážové stojiská vyznačené
len vodorovným značením. Vlastníkovi bytu so spoluvlastníckym
podielom na garážových stojiskách nič nebráni prenechať právo
užívania tohto miesta tretej osobe na základe záväzkového vzťahu, napr. nájmu a to aj bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov
daného nebytového priestoru.
Prevzali sme ekonomickú činnosť pre nové spoločenstvo vlastníkov, kde sme zistili, že vlastník v nadstavbe si zriadil mezonet
v povale a rozšíril plochu bytu o 100 %, bez súhlasu vlastníkov,
bez stavebného povolenia, následnej kolaudácie a samozrejme
bez súvisiacej tvorby fondu opráv za zväčšený priestor bytu. Čo
môžeme odporučiť spoločenstvu na riešenie nezákonného stavu?
V prvom rade musí konať spoločenstvo. Aby si vlastník vybudoval
mezonetové bývanie nad svojim bytom, a pritom to nikto v dome
www.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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nezaznamenal, je nepravdepodobné. Zlyhal predseda, rada, ale
aj ostatní vlastníci v dome, ktorí svojou ľahostajnosťou dopustili
tichú legalizáciu nezákonného postupu. Vlastníci musia rozhodnúť: či spoločný priestor zabratý vlastníkom odpredajú. Následne
vlastník musí dodatočne požiadať o stavebné povolenie, kolaudáciu a následný zápis do katastra. Za neoprávnenú dobu užívania priestoru by mali vlastníci požadovať nájomné. Po zápise do
katastra už vlastník za priestor tvorí fond opráv. Situácia sa musí
urýchlene riešiť, už aj z toho dôvodu, že uvedený vlastník chce
byt odpredať. Krajné riešenie je rozhodnutie vlastníkov požadovať uvedenie do pôvodného stavu.
Funkčné obdobie nášho predsedu skončilo v novembri 2018.
Predseda nebol vlastníkom bytu v dome. Na ďalšie funkčné
obdobie môžeme zvoliť predsedu a členov rady len ak sú vlastníkmi bytu alebo NP. Tejto funkcie sa však v dome nechce nikto
ujať a tak predseda funguje už štvrtý mesiac po uplynutí funkčného obdobie naďalej. Čo máme robiť, čo nám poradíte?
Máte dve možnosti. Funkčné obdobie predsedu skončilo, súčasne nebol zvolený nový predseda. Do zvolenia nového predsedu
môže vykonávať funkciu predsedu člen rady, určený radou (musí
sa registrovať).
Druhou možnosťou je zrušenie spoločenstva a zmena formy správy tým, že prejdete k správcovskej ﬁrme, ktorú ste si vybrali. Zrušenie spoločenstva má však svoj zákonitý postup, ktorý je administratívne náročný, takže postupnosť krokov si môžete vyžiadať,
ak ste členom nášho združenia.
V súvislosti so zrušením spoločenstva a zmenou formy správy
domu, prosíme o vyjadrenie aké sú výhody a nevýhody tejto
zmeny.
Spoločenstvo
Vlastníci si sami riadia správu domu a majú väčšiu kontrolu, ale
len v prípade, že si zvolia vhodnú osobu za predsedu a členov
rady, ktorí budú aktívne pôsobiť ako dozorný orgán, ktorý kontroluje dodržiavanie zákona, zmluvy o spoločenstve, plnenie uznesení a dodržiavanie vnútorných smerníc prijatých vlastníkmi.
Volené orgány musia sledovať legislatívne zmeny, výber dodávateľov hlavne na investičné akcie v dome a kontrolovať kvalitu nielen uzatvorených zmlúv ale aj kvalitu práce dodávateľov služieb.
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V dome sa dajú využiť rôzne služby zo strany vlastníkov, ktorí sú
odborníci, napríklad v oblasti elektro, stavebných činnosti, ekonomickej činnosti, drobnej údržby, atď., ktoré potom spravidla sú
lacnejšie.
Komunikácia v dome je bezproblémovejšia, priama, dajú sa vyriešiť mnohé spory, ktoré sa nemusia riešiť súdnou cestou. Zvolením nevhodných vlastníkov do týchto funkcii, ak sa predseda
začne chovať, ako by mu patril dom a bol pánom celého sveta,
nemá pokoru a zodpovedný prístup k tomu, že mu vlastníci dali
dôveru sa všetky výhody spoločenstva anulujú a vlastníci môžu
len doplatiť na takúto správu, nehovoriac o tom, že nad spoločenstvom nie je žiadna kontrola a zistené problémy možno riešiť len
súdnou cestou.
Správcovská spoločnosť
Má spravidla tým odborníkov, ktorí vedia riešiť a majú odborný
prístup v rámci správy domu a to nielen pri zabezpečovaní služieb spojených s bývaním, ale aj v špeciﬁckých oblastiach, ako
je teplo, PO, VTZ, stavebná činnosť, právne služby, ekonomická
agenda atď.
Činnosť správcu sa riadi okrem zákona o vlastníctve bytov a NP
osobitným zákonom č. 246/2015 Z. z. a je kontrolovaná zo strany MDVa RR SR.
Svoju činnosť tieto spoločnosti, okrem iných zákonom určených podmienok musia mať poistenú. Viazne však komunikácia
s vlastníkmi a nedôvera, ktorá veľakrát pramení zo šírených poloprávd a fám. Poplatok za správu je u správcovskej spoločnosti
navýšený o DPH, ktorá sa v spoločenstve neúčtuje.
Uvádzame len veľmi sporý výpočet výhod a nevýhod, ktoré je treba v každom bytovom dome zvážiť osobitne. Pravdou však v praxi
je skutočnosť, že nadšenci, ktorí si vytvárali pre správu spoločenstvo vlastníkov sú dnes po 26 rokoch platnosti zákona o prevode bytov v dôchodku a mladší vlastníci v dome o správu nejavia
záujem, takže sa počet bytových domov v správe spoločenstva
rapídne znižuje.
Zdenka Jurčáková
odborný konzultant ZSaUN
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CÍLE A VÝSTUPY CAFM SYSTÉMŮ
1. Standardní struktura CAFM systémů
a jejich implementace
Chceme-li efektivně využít potenciálu CAFM systémů a dat
těmito systémy poskytovaných, musíme znát jeho výstupy,
tedy možnosti tohoto druhu IS a s tím související přínosy, které můžeme případnou automatizací FM procesů čerpat.
Základem pro takové pochopení a znalosti je obecná standardní datová struktura CAFM systémů a také pořadí, v jakém
se tato struktura CAFM systémů implementuje! Nejčastějším
důvodem neúspěchu některých implementací je právě nesprávné pořadí, a spíše intuitivní požadavky na implementaci
od zadavatelů než ujasněná představa na samém počátku.
Jako stavební kameny implementační struktury můžeme deﬁnovat:
1. Objekty, které uživatel spravuje nebo používá
(statická data o budovách, pozemcích, technických zařízení budov a dalších technických a technologických prvcích podpory pro realizaci core
business)
2. Podpůrné procesy, které uživatel řeší, tedy vlastní FM služby a jejich řízení v podobě Facility managementu (Dynamická data v podobě jednotlivých
FM služeb – úklid, ostraha, gastro služby, zahradní
služby, technická správa budov...)
3. Osoby zapojené na procesech a ostatní pracovníci, tj. uživatelé systému, zejména žadatelé
a řešitelé procesů, ale i osoby dodavatelů služeb
a osoby se vztahem k procesům, například řidiči
vozidel, odpovědné osoby apod.
4. Tiskové výstupy, sestavy, notiﬁkace, reporty, tj.
nastavené výstupy nad výše uvedenými objekty
pro výše uvedené procesy, určené výše uvedeným
lidem a uživatelům

Zdálo by se, že určené pořadí tak, jak je uvedeno, může být
klidně i pořadím, jakým se administrátoři pustí do implementace zvoleného CAFM systému. Ovšem na pořadí velmi
záleží! Než se systém nainstaluje, nakonﬁguruje a nastaví,
měli by mít všechny zúčastněné strany jasno v tom, jaký je
cíl nasazení tohoto informačního systému a toto deﬁnovat
jako zcela první krok zadávací dokumentace pro implementaci CAFM systému (někdy též jako projektová dokumentace
nebo implementační řešení apod.). Ujasněny by měly být tedy
i všechny reporty, sestavy, funkčnost notiﬁkací. A to i přesto,
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že některé tyto výstupy lze konﬁgurovat a vytvářet opravdu
jako poslední konﬁgurační krok, tedy až máme všechna data
v systému a vytvořena první testovací data, kterými lze některé výstupy nastavit. Čím přesnější a jasnější budou tyto cíle
deﬁnované, určeni příjemci těchto dat a nastaveny případné
návazné controllingové procesy, tím větší jistota efektivity
se dostaví. Mít tedy jasno v tom, čeho chceme dosáhnout,
pomocí jakých čísel a hodnot chceme nově rozhodovat, jaká
data a komu chceme zpřístupnit, tj. jaké informace a komu
chceme nově poskytovat atd., atd. Teprve pomocí těchto závěrů a cílů implementace má také smysl deﬁnovat v zadání
implementace systémové procesy (operativní/periodické
činnosti, využití HelpDesk systému, workﬂow a řídící procesy...) a z nich vyplývající objekty, kterých se procesy dotýkají
(budovy, zařízení....) a teprve nakonec deﬁnovat, kterých osob
se navržené řešení týká a které osoby budou i konkrétními
uživateli CAFM systému.

2. Cíle implementace CAFM a výstupy systému
Cílů implementace jakéhokoliv informačního systému může
být několik. Tedy i v případě CAFM systémů a lze je v zásadě
rozdělit do tří skupin:
1. Informační cíle: výstupem systému jsou informace pro správce či provozovatele budov, manažery
na různých úrovních řízení FM procesů a FM služeb, výkonné pracovníky a ostatní uživatele objektů atd.
2. Řídící cíle: výstupem systému je podpora procesů,
zejména rozsáhlejších a náročnějších, s účastí
několika pracovníků či několika realizačních středisek (podpora workﬂow) a pomocí kterých jsme
schopni rozsáhlé a časově náročné akce a činnosti řídit
3. Automatizační cíle: výstupem jsou konﬁgurace
systému a využití IS takovým způsobem, kterým je
z procesů vynechána lidská síla a konkrétní proces je tím automatizován
Můžeme se tedy detailněji podívat na konkrétní výstupy všech
tří oblastí.
2.1. Výstupy informační
Zejména první skupina – informační – zahrnuje primárně
požadavky uživatelů na sestavy či reporty v podobě tabulek, grafů, seznamů apod. Očekávání uživatelů bývají větši-
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nou v rovině tabulkové a že ideálně e-mailem a v pravidelný
den dostanou požadovanou tabulku, graf či přehled. Většina
CAFM systémů je schopna takovýchto tabulek připravit nekonečné množství. Dle zadání obsahu dat a požadované konkrétní informace a jejich atributů lze tyto konﬁgurovat do výsledné sestavy a tuto uložit pro další práci. Systémy zpravidla
pracují s datovým seznamem, ve kterém si mohou uživatelé
data třídit dle vybraného kritéria (datum, období, typ objektu, charakter procesu, typ činnosti atd.) a z celé množiny dat
vybírat jen ty požadované, dále pak data třídit vzestupně či
sestupně, opět dle jednoho či více libovolných datových sloupců, formátovat řádky záznamů dle zadaných kritérií barvou
textu či barvou podkladu textu, a to buď jednotlivých buněk či
celých seznamových řádků, a zvýrazňovat tak položky mimo
požadovaný a zadaný rozsah apod. Klíčovou funkcí bývá také
možnost seskupování dat, tj. poskytování informací součtem
vícero záznamů dle zvoleného kritéria, např. součet požadovaných hodnot za vybraný objekt a období z jednotlivých
záznamů objektu v období. A tak podobně...
Všechny přehledy a sestavy, obsahující numerické části, lze
samozřejmě prezentovat i v podobě přehledných grafů, více
lahodících oku, nežli množin čísel v tabulce.
Zpravidla takto můžeme poskytovat následující informační
přehledy a výstupy:
1. výsledky práce v číslech – hodinách, korunách,
množství – kusech, baleních, km... atd. V praxi FM
služeb tedy můžeme poskytovat informace o nákladech a výnosech konkrétní aktivity – činnosti,
přehledy času technika, strávených na zakázce či
na cestě, množství použitého či vydaného materiálu, množství zadaných zakázek či požadavků,
množství jejich vyřízení či naopak nevyřízení, najetých km.... atd., atd. a to vždy za období, budovu,
areál, středisko, zákazníka či klienta... apod.
2. Plnění KPI – hodnoty dle SLA, které byly sjednány,
tj. podobně jako v prvním případě, ovšem v kontextu horní či dolní meze, kterou jsme stanovili.
V praxi FM služeb jde tedy například o počet nevyřízených požadavků v časovém termínu, náklady
nad rámec stanoveného rozpočtu, počet paušálních hodin nad rámec sjednaného = vícepráce
atd., atd.
3. Existence a umístění prvku – tedy pasportizační
data objektů a zařízení. Je velmi žádoucí mít aktuální přehled o zařízeních a vybavení v budovách
a areálech, ale také o tom, kde jsou instalovány
a umístěny. Výstupy zpravidla poskytují informace
o ploše (místnosti, podlaží, budově, pozemku...),
na které je prvek umístěn, dále pak o příslušné odpovědné osobě, alokovaném nákladovém středisku, uživateli... a samozřejmě o návazných procesech jak na zařízeních, tak stavebních objektech
či ostatních plochách apod.
4. Dokumentační – rychlé nalezení dokumentu dle
objektu. Jde nejčastěji o Revizní zprávy, Velké technické průkazy vozu, licenční čísla SW a v největším
rozsahu zejména přílohy zakázek jednotlivých procesů, tedy fotograﬁe, videa, protokoly, objednávky,
faktury, různá prohlášení a další a další dokumenty, nezbytné pro realizaci některých typů zakázek
a ostatních FM činností. Je nesporné, že zejména tato oblast v určitém slova smyslu nahrazuje
Dokument management systém organizace pro
www.tzbportal.sk

oblast FM a FM služeb. Pokud držitel CAFM systému (případně jeho klienti, jde-li o poskytovatele
FM služeb) nedisponují tímto typem informačního
systému, je právě CAFM systém velmi cenným SW
nástrojem, jehož lze v této oblasti velmi efektivně
využít pro dokumentační výstupy celé společnosti
či organizace.
5. Výstupy do jiných informačních systémů – v případě integrační vazby s jinými systémy mohou
být data nejen přijímána, ale zejména odesílána
do jiných informačních systémů. Nejčastějším příkladem je vazba na účetní a ekonomické systémy
(tzv. ERP systémy), do kterých můžeme odesílat
informační data o nákladech realizovaných procesů (výstupy pro Vydanou fakturaci), podklady
pro mzdy, podklady o změnách ve vozovém parku,
podklady pro vyúčtování z odečtů energií atd., atd.
Součástí takovýchto výstupů mohou být i další systémy, zejména graﬁcká prezentace dat (CAD/GIS
systémy), které přímo ve výkresech a mapách mohou zobrazovat popisné údaje z CAFM systému),
CRM systémy, do kterých lze odesílat data o množstvích a nákladech z procesů, realizovaných pro
konkrétní subjekty, do BIM souborů, zejména provozní informace a data z procesů, realizovaných
na stavebních objektech a zařízeních, evidovaných
v BIM systému apod.
6. Ostatní – v praxi se samozřejmě můžeme setkat
i s dalšími informačními výstupy, které sice mohou
být v menšině, ale stejně významné, jako předchozí uvedené. CAFM systémy jsou v mnoha ohledech
velmi pružné a přizpůsobivé a máme-li data dle
Závěru tohoto dokumentu, není problém vytvořit
i další formy různých přehledů a reportů, graﬁcké
formáty nevyjímaje.
2.2. Výstupy řídící
Tato druhá skupina výstupů CAFM systémů má zpravidla zcela odlišný typ i charakter. Opět jde o poskytování informací,
ovšem nikoliv v podobě sestav, tabulek či grafů. Notiﬁkace
CAFM systému bývá zpravidla e-mailová, ale může být i v podobě SMS zprávy. E-mailové notiﬁkace však na rozdíl od SMS
mohou obsahovat i přílohy, odeslané společně se zprávou
a jejich příjem není omezen jen na počítač, ale i další mobilní
zařízení, jako je tablet a zejména mobilní telefon. Výstupem
tedy může být:
1. Procesní notiﬁkace – touto notiﬁkací zpravidla
rozumíme informaci o tom, že v rámci nastaveného workﬂow zakázky (Požadavku, Incident reportu...) došel proces až k úkonu, kterému je určen
příjemce notiﬁkace. V praxi jde nejčastěji o zprávu
ze systému, že má příjemce nový úkol, realizovat
určený typ činnosti či úkon, jehož detaily nalezne
v notiﬁkaci či záznamu systému apod. Ne vždy
musí jít o pracovníka – může jít o notiﬁkaci určenou organizaci či nákladovému středisku a může
být předmětem dalšího subprocesu uvnitř této
složky atd., atd.
2. Schvalovací notiﬁkace – zde může jít o celou řadu
dalších variant notiﬁkací, jako je například notiﬁkace o schválené objednávce pro zaslání dodavateli, notiﬁkace o validaci a schváleném proplacení
faktury apod. Tento typ notiﬁkací je zpravidla i součástí rozsáhlejšího WF procesu realizace FM služby, tj. příjemce může obdržet notiﬁkaci o schválení
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Cenové nabídky, tj. pokyn k realizaci dle této CN.
Může jít o schválení jakéhokoliv dalšího požadavku – schválení dovolené, schválení kompetencí
k vstupní kartě nebo klíči, schválení služební cesty
či vozidla atd., atd.
3. Dokumentační notiﬁkace – tyto notiﬁkace jsou nositeli elektronických dokumentů, automatizovaně
odeslaných ze systému. Nejčastější podobu mají
pro zasílání objednávek k dodavateli či poskytovateli FM služeb a dále pak fakturací. Vytvoření faktury a její okamžité odeslání dle nastavení účetního
či ERP systému či v případě vazby na CAFM systém
pak z tohoto systému, velmi významně šetří čas
manuálního zasílání vytvořené faktury. Na podobném principu však lze velmi snadno zasílat automatizovaně s návaznou evidencí v CAFM systému
celou řadu dalších elektronických dokumentů.
4. Bezpečnostní notiﬁkace – zde jde o tzv. alarmové
hlášení z návazných systému MaR či SCADA, jež
chceme okamžitě distribuovat příslušnému techniku. Patří sem ovšem i různé formy prokazatelnosti účasti na procesu, ať už jde o procesy ostrahy
objektu (notiﬁkace o splnění obchůzky strážného),
prokazatelnosti úklidu plochy (doplněné fotograﬁí) či notiﬁkace o neoprávněných vstupech osob
apod.
5. Ostatní – a samozřejmě i další varianty a notiﬁkace výše neuvedené...











Automatické vytvoření objednávkového formuláře
a jeho odeslání konkrétnímu dodavateli
Automatické vytvoření podkladů k fakturaci za objekt, subjekt a období a odeslání k vystavení faktury
do ERP systému
Automatické vytvoření libovolného reportu z dostupných dat, jeho export do požadovaného formátu výstupu (PDF, CSV, XLM, XLSX…) a následné notiﬁkační
odeslání na vybrané e-mailové adresy
Integrační automatizace, vyplývající z nastavených
obecných integračních funkcí informačních systémů
Připojení elektronických dokumentů (vydané faktury,
fotograﬁe, Cenové nabídky…) k procesnímu formuláři
(Požadavku, Zakázce, Incident requestu apod.) a nastavení požadovaného stavu Workﬂow s následným
odesláním na vybrané e-mailové adresy klienta
Automatizované záznamy v databázi CAFM systému, představující zejména:
• Doplňování aktuálního data a času k požadovanému záznamu
• Automatické změny stavu WF při vyplnění konkrétní
položky (např. uzavření požadavku při vyplnění pole
Datum realizace apod.)
• Automatické vyplnění vybraného pole při změně jiných polí formuláře
• Automaticky odeslané notiﬁkace při dosažení kritických stavů (Alarmové notiﬁkace)
• Automatické nastavení nových stavů Workﬂow v případě reakce/nereakce na požadavek
• …atd., atd.

Základem řídících funkcí je tedy přesně deﬁnované Workﬂow
procesů, které vedle svých základních funkcí zahrnuje i systém předávání jednotlivých kroků procesů mezi lidmi nebo
realizačními středisky vč. externích subjektů a notiﬁkační
funkce, upozorňující osobu/středisko na nový stav, kdy mají
zajistit další krok procesu. Takovým nejznámějším workﬂow
jsou schvalovací procesy, ale nejlepších výsledků je dosahováno primárně v realizačních procesech FM služby či komplexního Facility managementu, který by se bez jasně deﬁnovaných WF neobešel.

3. Závěr

2.3. Výstupy automatizační
Každý informační systém je implementován s nějakým cílem,
nějakým účelem. Něčemu konkrétnímu by měl pomoci, něco
konkrétního by měl usnadnit. Měl by být zkrátka prospěšný
a práce s ním by měla být efektivní.

Je zřejmé, že výše uvedené konkrétní speciﬁkace výstupů ani
zdaleka nemusí obsáhnout všechny možnosti a variabilitu
současných CAFM systémů. Jde však o nejčastěji aplikované příklady, které mohou být pro čtenáře základním vodítkem
v ujasnění si možností a potenciálu CAFM systémů na stávajícím trhu.

Dnes již v řadě odvětví nasazujeme automatizaci, která by
měla být stejně tak prospěšná a účelná. V segmentu facility
managementu či FM služeb si můžeme na vybrané procesy
snadno představit i určitou robotizaci, ale významnou automatizací budou bezesporu CAFM systémy, tedy informační
systémy, určené právě pro FM a FM služby. A právě v návaznosti na aktuálně diskutovanou automatizaci a robotizaci
v průmyslu se diskutuje o automatizačních procesech i v jiných segmentech, než jen průmyslových.
Nastavení CAFM systému v oblasti automatizace je vždy individuální záležitostí a nelze jednoznačně deklarovat obecnou
funkci, která by tuto automatizaci obecně představovala. Mezi
automatizační procesy však mohou patřit například funkce:
 Automatické generování předpisů opakovaných činností (revize, plánovaná údržba, metrologické a cejchovací služby u měřidel, automatické odečty energií
a mnoho dalších) a notiﬁkace konkrétní osobě nebo
středisku, které doplní výsledky procesu
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Principiálně tedy CAFM systémy umožňují realizaci podmíněných funkcí (tzv. CO se má stát, KDYŽ…), které mohou velmi
efektivně nahradit lidskou sílu a v případě velkých objemů
evidovaných dat i několik pracovníků, kteří mohou být v organizacích využiti na jiné práce či pozice nebo umožňují rozšíření dalších služeb s využitím těchto uvolněných kapacit.

Důležitým aspektem je však také povědomí, že nelze získat
z jakéhokoliv informačního systému informace v rozsahu,
jemuž neodpovídá příslušná datová struktura. Jinak řečeno:
„Z šířky a délky místnosti nelze poskytovat informaci o jejím
obsahu! Pro takovou informaci potřebujeme třetí údaj, jakým
je výška místnosti“. Ujasnění si tedy cílů a zejména cílových
výstupů z CAFM systému je základním předpokladem pro
ujasnění dat, která pro systém budeme potřebovat.
Podobně je však tomu i v případech automatizačních. Je pouze na uživatelích samotných, aby při své práci identiﬁkovali
procesy, které za ně může udělat počítač a vhodně zvolený
informační systém. To však bezesporu předpokládá aktivní
práci se systémem a praxí získanou dovednost, díky které
může námět na automatizaci vzniknout.
Jan Talášek
CAFM tým ATALIAN CZ
IFMA CZ
www.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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OBNOVA BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMOV
Na trhu odborných informácií sa začiatkom tohto roku objavila brožúrka Obnova bytových a rodinných domov (TI7).
Publikácia s podtónom „Čo je dobré vedieť pred obnovou...?“ vznikla v spolupráci Združenia pre zatepľovanie budov
s Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. a s podporou Slovenskej komory stavebných inžinierov.
Šikovný pomocník pre správcov sa objavil na trhu so skvelo
a prehľadne usporiadanými komplexnými informáciami, týkajúcimi sa obnovy bytových domov.

Obsahom tejto publikácie je chronologicky usporiadaný postup
vlastníkov a správcov pri obnove bytových domov. V prehľadne
usporiadaných kapitolách sú striktne deﬁnované pravidlá uvádzajúce, aké majú vlastníci aj správcovia povinnosti. Jasne stanovené sú aj pojmy a druhy obnovy bytových domov, deﬁnovaná
je aj samotná obnova bytových domov.
V kapitole „Ako postupovať pri obnove“ nájdeme návod správneho postupu pri obnove bytového domu. Krok po kroku sa
v publikácii uvádza vysvetlenie postupov, ktoré treba dodržať
už v procese rozhodovania sa. Pomocou je aj prehľad možností ﬁnancovania. Detailne sú rozobraté možnosti ﬁnancovania
z vlastných prostriedkov, dotácií či ﬁnančných prostriedkov,
ktoré bytový dom môže získať pomocou dotácií na odstránenie systémových porúch. Z technických oblastí nájdeme rady
týkajúce sa projektovej dokumentácie, diagnostiky skutočného
stavu budovy. Prehľadne, jasne a jednoducho sú vysvetlené aj
systémové poruchy.
Publikácia je napísaná veľmi prehľadne a jednoducho – tak, že
jej porozumie každý správca, či vlastník. Autorom patrí vďaka za
snahu priblížiť sa k vlastníkom aj k správcom. Určite by sme odporučili túto brožúrku všetkým, ktorí plánujú akúkoľvek obnovu
svojho domu. Kúpou tejto brožúrky získate prehľad a stručného
„rukovoditeľa“, ktorý vám naozaj prehľadne pomôže s obnovou
od A po Z.
Publikáciu si môžete objednať na adrese:
Združenie pre zatepľovanie budov
Studená 3
821 04 Bratislava
e-mailom: sekretariat@zpzb.sk
telefonicky: +421 249228511

www.tzbportal.sk
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OBNOVA KVALITNE A EFEKTÍVNE S PODPOROU ŠFRB
Štátny fond rozvoja bývania plní významnú úlohu v oblasti obnovy bytových domov poskytovaním výhodných
dlhodobých úverov s úrokovou sadzbou od 0%.
V predošlom roku Štátny fond rozvoja bývania poskytol podporu
v účele obnova bytovej budovy všetkým žiadateľom, ktorí spĺňali
podmienky na pridelenie úveru, vďaka zdrojom ktoré mal k dispozícií. V tomto roku je situácia naďalej priaznivá, nakoľko na
ﬁnancovanie obnovy sú okrem vlastných zdrojov ŠFRB vyčlenené aj eurofondy z operačného programu IROP, na základe dohody podpísanej medzi ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR Gabrielou Matečnou, ministrom dopravy a výstavby
SR Arpádom Érsekom a generálnym riaditeľom ŠFRB Jurajom
Kurňavkom.
Spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových domov,
obce, mestské časti, samosprávne kraje a podnikatelia môžu
žiadať o podporu v účele obnova bytovej budovy nielen na zateplenie bytového domu, ale aj na odstránenie systémovej poruchy, na výmenu a modernizáciu výťahov, výmenu spoločných
rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky
a tepla, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov a na inú
modernizáciu. Fyzické osoby môžu požiadať o podporu na zateplenie rodinného domu, fyzické osoby – reštituenti na obnovu
bytového domu.
V roku 2019 bude Štátny fond rozvoja bývania poskytovať podporu podľa súčasne platného zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a s ním
súvisiacej vyhlášky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške
poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach
poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí v znení neskorších
predpisov.

Výpočet úrokovej sadzby




Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať dva z typov
obnov bytového domu, určí sa spoločná úroková sadzba vo
výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy.
Ak sa na uvedenej stavbe budú súčasne realizovať tri a viac
z typov obnovy, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške
vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou úrokovou sadzbou
pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu.

Podmienky poskytnutia úveru na zateplenie
1. zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 %
oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred
realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do
tepelnej ochrany budovy,
2. splnenie hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu
a energetického kritéria podľa STN 73 0540-2:2012/
Z1:2016 a STN 73 0540-3:2012,
3. splnenie kritéria min. tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií,
4. stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom,
5. zabezpečenie dohľadu na stavbe odborným technickým dozorom,
6. súčasťou projektového riešenia sú nevyhnutné súvisiace
stavebné úpravy (oprava vystupujúcich častí stavby, napr.
lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a pod.),
výmena otvorových výplní v spoločných častiach, výmena
okenných otvorových výplní bytov,
7. v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome sa
musí preukázať, že systémová porucha bola ku dňu podania žiadosti odstránená alebo jej odstránenie je súčasťou
žiadosti,
8. súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je
vyregulovanie vykurovacej sústavy,
9. budova bola daná do užívania min. 10 rokov pred podaním
žiadosti,
10. žiadateľ preukáže údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za 2 ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním
žiadosti,
11. žiadateľ sa v zmluve o poskytnutí úveru zaviaže poskytnúť
údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za 5 ročných vyúčtovacích období nasledujúcich po dokončení zateplenia,
ŠFRB ﬁnancuje aj vybudovanie technického zariadenia, ktoré
bude využívať obnoviteľné zdroje energie alebo zariadenia na
mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla. V uvede-

Prehľad podpôr 2019
TYP OBNOVY BYTOVEJ BUDOVY
Zateplenie bytového domu – úver 75 % OC (objekt starší ako 10 rokov)
Zateplenie bytového domu – úver 100 % OC1) (objekt starší ako 10 rokov)
Odstránenie systémovej poruchy BD
Výmena výťahu
Modernizácia výťahu
Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody,
vzduchotechniky a tepla v bytovom dome
Vybudovanie bezbariérového prístupu do všetkých bytov v bytovom dome
Iná modernizácia bytového domu
Modernizácia zariadenia sociálnych služieb
Zateplenie zariadenia sociálnych služieb

LEHOTA
SPLATNOSTI
20
20
20
20
20

% Z OC

ÚROK

MAX. ÚVER

75
100
75
100
75

1,0
0,5
1,0
0,5
0,5

85 €/m2 ZP
100 €/m2 ZP
70 €/m2 PP bytu
70 000 €/výťah
50 000 €/výťah

20

75

0,5

70 €/m2 PP bytu

20
20
25
25

100
75
100
100

1,0
2,0
0,5
0,5

150 €/m2 PP bytu
90 €/m2 PP bytu
500 €/m2 PP
100 €/m2 ZP

OC – obstarávacia cena, ZSS – zariadenie sociálnych služieb, PP – podlahová plocha, ZZ – zatepľovaná plocha
1) Úver na zateplenie so zvýhodnenými parametrami môže byť poskytnutý, ak budova dosiahne hodnotu hornej hranice energetickej triedy pre ultranízkoenergetické budovy alebo hodnotu nižšiu podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška MDV SR č. 364/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.
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nom prípade je potrebné predložiť k žiadosti o úver aj právoplatné stavebné povolenie na inštaláciu uvedených zariadení.

prostredníctvom pracovníka mestského úradu v sídle okresu
podľa miesta stavby.

Postup pri podávaní žiadosti

Od 1. 1. 2019 je pracovník MÚ oprávnený na základe preverenia skutkového stavu na stavbe odsúhlasiť zmenu rozpočtových
položiek, ktorá neprekročí sumu 10 000,- € ak nedôjde k:
 Zmene obstarávacích nákladov stavby
 Zhoršeniu technických parametrov stavby
 Podstatným zmenám projektového riešenia















Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom
mestského úradu v sídle okresu (MÚ) podľa miesta stavby
v termíne od 15. 1. – 31. 9. príslušného kalendárneho roka.
Žiadosť je po posúdení na MÚ do 10 pracovných dní zaregistrovaná do elektronického systému žiadostí a žiadateľovi je
pridelené poradové číslo žiadosti.
Ak žiadosť spĺňa podmienky a obsahuje všetky prílohy, po
overení pracovníkom MÚ je odoslaná na ŠFRB.
ŠFRB posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory. Fond rozhodne o poskytnutí podpory podľa
poradia žiadostí určeného poradovým číslom.
Ak žiadosť nespĺňa podmienky zákona, fond rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť žiadateľovi bezodkladne.
V prípade poskytnutia podpory fond zašle žiadateľovi návrh
zmluvy o poskytnutí podpory do 30 dní odo dňa podpisu rozhodnutia.
Po obojstrannom podpísaní úverovej zmluvy a zriadení záložného práva otvorí ŠFRB žiadateľovi účet v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, z ktorého sú ﬁnancované faktúry
za vykonané práce priamo na účet zhotoviteľa.
Všetky vykonané práce musia byť v súlade s rozpočtom stavby, ktorý bol predložený k žiadosti.

Zmeny počas realizácie
V prípade zmien, ku ktorým dochádza počas realizácie stavby
je potrebné písomne požiadať ŠFRB o odsúhlasenie zmeny

Výhody ﬁnancovania obnovy zo ŠFRB







Výška úrokovej sadzby od 0,00 %
Výška úveru do 100 % obstarávacích nákladov
Garancia úroku počas celej doby splácania
Poplatok za zriadenie účtu 0,00 Eur
Mesačný poplatok za vedenie účtu 0,00 Eur
Dostatok ﬁnančných prostriedkov, zdroje štrukturálnych fondov

Záver
Problematika podávania žiadostí o podporu z prostriedkov ŠFRB
si vyžaduje dôkladné oboznámenie sa s podmienkami poskytnutia podpory na internetovej stránke www.sfrb.sk.

Ing. Zuzana Petrášová
Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta č. 8
833 04 Bratislava 37
e-mail: zuzana.petrasova@sfrb.sk

BALKÓNY A LODŽIE PRE VAŠE BÝVANIE
w w w.kaczer.sk

Moderný dizajn balkónov

Najväčšie balkóny o rozmere až 6 000 x 1 500 mm
Zasklenie balkónov a lodžií

TRI PÔDORYSY
a desiatky
variant
prevedenia

ARCUS

KACZER s.r.o.
Stred 421, 023 54 Turzovka, Slovenská republika

PEKSTRA s.r.o.
Rybářská 996, 379 01 Třeboň, Česká republika

NORMAL

IDEAL

www.kaczer.sk
+421 903 924 153
www.pekstra.cz
+420 605 153 700

Fi r m a K AC Z E R s . r. o. j e v ý hra d ný m z ás tu p co m p r e S l ove ns k ú r e p u b l i k u .

www.tzbportal.sk
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SÚŤAŽ „NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2018“
®

Prvá stavebná sporiteľňa a. s., v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvom
odborných časopisov V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o. zorganizovali 11. ročník súťaže o Najlepšie obnovený bytový dom.
Cieľom tejto súťaže je poukázať na tých, ktorým záleží na kvalite svojho bývania a zároveň inšpirovať tých, ktorí sa
chcú do komplexnej obnovy bytových domov pustiť v dohľadnom čase. Jednoznačnou motiváciou je úspora energií
a vyšší komfort a kvalita bývania.
Aj tohto roku sa do súťaže mohli prihlásiť spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, stavebné bytové
družstvá a správcovia bytových domov, ktorí sú klientmi PSS, a. s., a v roku 2018 dokončili realizáciu aspoň jednej zo
súčastí celkovej obnovy bytového domu. Ceny sa odovzdávali na veľtrhu CONECO v bratislavskej Inchebe.

Kto sa mohol súťaže zúčastniť
Účastníkmi súťaže sa mohli stať všetky prihlásené spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB), stavebné bytové
družstvá (SBD) a správcovia bytových domov, ktorí sú klientmi
PSS, a. s., a splnia podmienky súťaže.

Vyhodnotenie
Súťaž vyhodnocovala odborná hodnotiaca komisia zložená
z odborníkov z radov STU Bratislava a zástupcov vyhlasovateľov súťaže. Odborná hodnotiaca komisia hodnotila pomer výšky
investície k dosiahnutým projektovaným úsporám, na základe
nasledovných kritérií:
a) kvalita prác,
b) kvalita použitých materiálov,
c) lehota výstavby,

d) dosiahnutý stupeň energetických úspor vyjadrený energetickou triedou, na základe energetickej certiﬁkácie,
e) výsledné percento úspor energií po obnove.

Súťažiaci
Tento rok sa do súťaže prihlásilo celkovo jedenásť súťažiacich
bytových domov. Všetky súťažiace bytové domy splnili podmienky a boli zaradené do hlasovania.
Vyhodnotenie splnenia podmienok a vyhlásenie víťazov súťaže
prebehlo dňa 28. 3. 2019. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo v rámci stavebného veľtrhu CONECO 2019.

Zo súťažiacich boli ocenené tieto bytové domy:

1. miesto získal bytový dom č. 3 – cena od PSS, a.s.:
symbolický šek v hodnote 1700,- EUR
Bytový dom na
ulici armádneho
generála
L. Svobodu 26,
Prešov

Celkové náklady: 605 740 €
• zateplenie a obnova obvodového
plášťa fasády
• inštalácia termostatických ventilov
• hydraulické vyregulovanie vykurovacej
sústavy
• rekonštrukcia balkónov a lodžií
• výmena a rekonštrukcia stúpačiek
a spoločných rozvodov
• rekonštrukcia a obnova výťahov
• domové vstupy
• výmena a montáž okien
• zateplenie a izolácia strechy

70,3 %
PREDPOKLADANÁ
ÚSPORA ENERGIE
32
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2. miesto získal bytový dom č. 1 – cena od PSS, a.s.:
symbolický šek v hodnote 700,- EUR
Celkové náklady:
323 020,- €
• zateplenie a obnova
obvodového plášťa
fasády
• odstraňovanie
systémových porúch
a statických chýb
• hydraulické
vyregulovanie
vykurovacej sústavy
• rekonštrukcia balkónov
a lodžií
• výmena a rekonštrukcia
stúpačiek a spoločných
rozvodov
• domové vstupy
• výmena a montáž okien
• zateplenie a izolácia
strechy

Bytový dom
Lodná 8 – 12,
Komárno

56,7 %
PREDPOKLADANÁ
ÚSPORA ENERGIE

3. miesto získal bytový dom č. 7 – cena od PSS, a.s.:
symbolický šek v hodnote 350,- EUR
Bytový dom
Centrum II,
č. 92/50, 51, 52,
53, 54,
Dubnica nad
Váhom

Celkové náklady:
998 444,40 €
• zateplenie a obnova obvodového
plášťa fasády
• odstraňovanie systémových porúch
a statických chýb
• inštalácia termostatických ventilov
• hydraulické vyregulovanie
vykurovacej sústavy
• rekonštrukcia balkónov a lodžií
• výmena a rekonštrukcia stúpačiek
a spoločných rozvodov
• rekonštrukcia elektroinštalácie
• rekonštrukcia a obnova výťahov
• domové vstupy
• výmena a montáž okien
• zateplenie a izolácia strechy

50 %
PREDPOKLADANÁ
ÚSPORA ENERGIE

www.tzbportal.sk
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Cenu verejnosti V. O. Č. Slovakia s. r. o., ktoré je vydavateľom časopisu
Správca bytových domov získal bytový dom č. 10: Power Bank
Celkové náklady:
92 386,68 €
• rekonštrukcia elektroinštalácie
• rekonštrukcia a obnova výťahov
• domové vstupy

Bytový dom
Medvedzie
150/32,
Tvrdošín

Cenu za architektonické stvárnenie Združenia pre podporu obnovy
bytových domov získal bytový dom č. 9
Bytový dom
Staničná 36,
Vranov nad
Topľou

60 %

Celkové náklady:
100 000,- €
• zateplenie a obnova
obvodového plášťa
fasády
• modernizácia
vykurovacieho systému
– vybudovanie kompaktnej odovzdávacej
stanice tepla
• inštalácia
termostatických ventilov
• výmena a rekonštrukcia
stúpačiek a spoločných
rozvodov
• rekonštrukcia
elektroinštalácie
• domové vstupy
• výmena a montáž okien
• zateplenie a izolácia
strechy

PREDPOKLADANÁ
ÚSPORA ENERGIE
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MARCOVÝ KURZ 2019
V dňoch 11. 3. – 22. 3. 2019 sa konal v Košiciach kurz Manažér správy budov. Marcový kurz bol našim prvým
tohoročným kurzom. Veríme, že vedomosti, ktoré si prví tohoroční kurzisti odniesli z kurzu, sa premietnu do
pozitívnych prínosov v ich práci správcov. Aj na tomto kurze sa vytvorila skupina skvelých ľudí, ktorí boli počas
celého kurzu aktívnymi študentmi.
Kurz Manažér správy budov je intenzívny, obsahuje 98 hodín
výučby a trvá dva týždne, počas ktorých sa kurzisti dozvedia
množstvo informácií z rôznych oblastí ako sú napríklad právo,
facility management, ekonomika, TZB, statika a iné predmety.
Prednášajúci sú ľudia z praxe, ktorí odovzdávajú potrebné informácie a praktické rady pre našich účastníkov. Aj napriek men-

v ich práci. Počas celého vyučovania prebiehala komunikácia
nielen s vyučujúcimi, ale aj medzi samotnými kurzistami. Každý
z kurzistov sa dozvedel nejaké nové informácie, ktoré im v budúcnosti napomôžu v ich práci.

šiemu počtu kurzistov bol prvý tohoročný kurz interaktívnym
kurzom. Prednášajúci chválili aktivitu našich marcových kurzistov, ktorí kládli konštruktívne otázky k daným problematikám.
Vyučovanie tak prebiehalo v aktívnom duchu. Dva týždne prešli
veľmi rýchlo. Samým kurzistom sa zdalo, že len pred chvíľou
kurz začal a už aj končí. Veríme, že kurz ozrejmil novým správcom ich budúce povinnosti a existujúcim správcom dopomohol

www.tzbportal.sk

Práca správcu je obsiahla a vyžaduje si množstvo vedomostí
a schopností, preto držíme našim novým absolventom kurzu
palce a veríme, že sa im bude dariť vykonávať túto činnosť čo
najlepšie, že budú zvládať prekážky s ľahkosťou.
Na záver kurzu prebehlo odovzdávanie osvedčení o odbornej
spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutnou podstatou pre zápis do Zoznamu správcov a podľa zákona 246/2015 Z. z. jednou z podmienok pre výkon správy.
Spracovala: Ing. Simona Varechová

35

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2019

ODBORNÉ SYMPÓZIUM „MANUÁL KOMPLEXNEJ
OBNOVY BD“ V KOŠICIACH
V priestoroch kongresového hotela Centrum v Košiciach sa dňa 20. marca 2019 konalo odborné sympózium.
Účastníci získali komplexné informácie týkajúce sa obnovy bytových domov.

®

nostiach odmeňovania v spoločenstvách vlastníkov bytov hovorila Ing. Monika Šamková, prezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku. O pripravovanom zákone
o Komore správcov hovoril Mgr. Eugen Kurimský, prezident
Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností. K tejto téme sa
rozprúdila diskusia.

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností v spolupráci
so Združením pre podporu obnovy bytových domov a Združením spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku zorganizovalo odborné sympózium s názvom Manuál komplexnej obnovy
bytových domov. Jednotlivé združenia na akcii zastupovali ich
prezidenti. Účasť na sympózium bola značná, o akciu prejavili záujem zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov, ako aj
správcovia z Košíc a okolia.

Po krátkej prestávke spojenej s občerstvením pokračovali prednášky ďalej. O možnostiach ﬁnancovania obnovy bytových domov v roku 2019 hovorila pracovníčka Štátneho fondu rozvoja
bývania. Za Prvú stavebnú sporiteľňu a. s. vystúpila JUDr. Katarína Niňajová s prednáškou ako kvalitná obnova a správa bytového domu znižuje náklady na jeho prevádzku. Ďalšie prednášky sa týkali vymáhania pohľadávok a o poisteniach bytových
domov rozprával Ing. Žilovec z Finančného centra a. s.

Sympózium bolo rozdelené do 3 sekcií.
I. Sekcia Legislatíva očami prezidentov združení
II. Financovanie a poistenie obnovy bytových domov
III. Realizácia komplexnej obnovy bytových domov
Na začiatku vystúpil so svojou prednáškou prezident Združenia
pre podporu obnovy bytových domov prof. Ing. Dušan Petráš,
PhD. o znižovaní energetickej náročnosti. O spôsoboch a mož36

Po ukončení sekcie mali účastníci možnosť sa vyjadriť k odprednášaným témam, ako aj sa opýtať, čo im bolo nejasné a prednášajúci im odpovedali na ich otázky.
Po chutnom obede pokračovali prednášky III. sekciou. So svojimi prednáškami vystúpili zástupcovia realizačných ﬁriem.
Veľmi zaujímavá bola prednáška pána Vačeka z ﬁrmy Ekonorm,
s. r. o., ktorý hovoril o sanácii balkónov modernejším spôsowww.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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rovinách. Hovoril o chybách na zrealizovaných zatepleniach
bytových domov, ďalej hovoril o realizácii požiarnych pásov pri
zateplení a porovnaní pri zateplení minerálnou vlnou a polystyrénom s požiarnymi pásmi. Alarmujúce boli zábery z niektorých

realizovaných zateplení. Veľmi zaujímavá bola prednáška ﬁrmy
UMYJEM TO s. r. o. od pána Staněka na tému Umývanie a nátery
fasád bytových domov. Po prednáškach bola diskusia k odprednášaným témam.
Účastníci sympózia mohli svoje otázky, názory a pripomienky
vyjadriť v dotazníku spokojnosti. Na záver bolo zlosovanie vyplnených dotazníkov. Vylosovaných účastníkov potešili hodnotné
ceny.
bom. S praktickými skúsenosťami s obnovou fasád a balkónov
vystúpil za ﬁrmu Henkel Slovensko Ing. Vician. Účastníci si so
záujmom vypočuli prednášku pána Hipíka z ﬁrmy ALUMISTR SE
o nových trendoch v konštrukcii zábradlí a horného zasklenia.
Prednáška Ing. Jurka z ﬁrmy IZOLA Košice s. r. o. bola v troch

’
Penzion

Záverom môžeme konštatovať, že akcia bola úspešná, ako to
vyhodnotili aj účastníci.
Ing. Tatiana Cirbusová, výkonný predseda ZSaUN

Harlekin

ponu’ ka
ubytovacie kapacity pre kurzy, školenia, ideálne
miesto pre team building, menšie rodinné oslavy
a agroturistické pobyty.
Vo vzdialenosti 27 km od Košíc, hneď
za maďarskými hranicami ponúka ubytovanie
pre 18 osôb v dvoj- a trojposteľových izbách.
V okolí sa nachádza množstvo hradov, zámkov,
ako aj možnosti kúpania sa a relaxu.
Uvítajte možnosť ochutnávky tokajských vín
a unikátnej marhuľovice.

Kontakt: +421 905 541 119
www.tzbportal.sk
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PREDSTAVUJEME VÁM SPOLOČNOSŤ TT-VÝŤAHY S.R.O.
Určite ste zažili situáciu, keď vás po nastúpení do výťahu zvierala úzkosť a strach, ktoré boli spôsobené zníženým
pocitom bezpečia a komfortu. Prečo si spoločný priestor nezveľadiť? V nasledujúcich riadkoch vám predstavujeme
spoločnosť, ktorá realizuje riešenia, ktoré splnia vaše nároky na funkčnosť, estetickú stránku výťahového
zariadenia a bude prístupné vašim ﬁnančným možnostiam. Výťah, ktorý vás bezpečne a pohodlne odvezie na
požadované poschodie, môžete dostať práve od spoločnosti TT-VÝŤAHY s. r. o. S konateľom spoločnosti Jozefom
Lávečkom sme uskutočnili o ﬁrme TT-VÝŤAHY s. r. o rozhovor. V ňom sa dozviete, čo všetko táto spoločnosť
správcom ponúka.

Môžete nám trochu priblížiť históriu vašej spoločnosti?
Naša ﬁrma sa zaoberá komplexnou starostlivosťou o výťahy od
roku 1990. V súčasnosti zabezpečujeme servis pre cca 650
kusov výťahov s pôsobnosťou hlavne v meste Trnava. Ďalej
pôsobíme v mestách Sereď, Senica, Vrbové, Nové Mesto nad
Váhom, Myjava, Topoľčany, Hlohovec. V roku 2013 sme založili
spolu z najväčším výrobcom výťahov v Českej republike VÝTAHY, s. r. o., Velké Meziříčí, ﬁrmu VÝŤAHY VÝCHOD, s. r. o. so sídlom v Prešove. V tomto regióne sme zrealizovali rekonštrukcie
v mestách Prešov, Košice, Liptovský Mikuláš, Bardejov, Svidník, Poprad a inými mestami.

prevádzku výťahov. V nemalej miere nám záleží aj na modernom dizajne a maximálnej možnej veľkosti výťahových kabín.
Jednou z priorít našej ﬁrmy je do pôvodnej šachty namontovať maximálne veľkú kabínu a šachtové dvere, aby bol možný
čo najväčší vstup do kabíny, prípadne podľa možnosti šachtu

Aké sú priority vašej spoločnosti?
Pre našu ﬁrmu je veľmi dôležitá maximálna spokojnosť našich zákazníkov, a preto dbáme vo veľkej miere na odbornosť
a zaškolenie našich pracovníkov. Každý z našich pracovníkov
sa pravidelne zúčastňuje odborných školení u certiﬁkovaných
výrobcov výťahov, čím si neustále zvyšujeme odbornú kvaliﬁkáciu a profesionalitu.
Pri rekonštrukciách/modernizáciách výťahov naša ﬁrma kladie
maximálny dôraz na bezpečnosť, spoľahlivosť a ekonomickú
38
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predĺžiť. Toto ocenia najmä rodiny s malými deťmi a telesne
postihnutí občania, ktorí používajú invalidný vozík.
Aké kritériá pri obnove výťahov považujete za podstatné?
V súčasnej dobe je veľmi aktuálna a často skloňovaná otázka revitalizácie bytových domov, do ktorej neodmysliteľne
patrí aj obnova výťahov. Spoločnosť TT-VÝŤAHY s. r. o. ponúka možnosti a spôsoby, ako váš zastaraný a opotrebovaný výťah zmodernizovať v rámci vašich možností a povýšiť ho na
vášho dennodenného komfortného a bezpečného spoločníka.
V neposlednom rade výhod taktiež vaša nehnuteľnosť získa
na svojej hodnote. Za podstatné považujeme kritériá bezpečnosti a spoľahlivosti. V neposlednom rade je tu ešte estetické
hľadisko, zvýšený komfort, výrazné zníženie hlučnosti, odstránenie prevádzkových rizík ako aj zníženie energetických nákladov, zväčšenie kapacity a nosnosti kabíny...

Čo všetko ponúkate vašim klientom – správcom?
Naša ﬁrma TT-VÝŤAHY s. r. o. ako aj VÝŤAHY VÝCHOD úzko
spolupracuje s ﬁrmou Rozváděče Vsetín, najväčším výrobcom
výťahových rozvádzačov, tlačidiel výťahových tabiel a elektrovýzbroje. V spolupráci s týmito ﬁrmami poskytujeme našim
klientom:
a) Technicko-odborné poradenstvo
Obhliadky, zameranie, vypracovanie projektovej dokumentácie. Príprava podkladov pre ﬁnancovanie rekonštrukcie
prostredníctvom ŠFRB, prípadne komerčného úveru.

c) Servis a odborné prehliadky
Pravidelné trojmesačné odborné prehliadky – revízie, mazanie,
čistenie výťahov, odstraňovanie porúch, porevíznych závad.
Odborné skúšky – trojročné, úradné skúšky s TI – šesťročné,
nonstop-servis.

V čom vidíte vaše prednosti?
Aby sme mohli uspokojiť vaše individuálne potreby, uprednostňujeme osobné rokovania spojené s obhliadkami, vzhľadom
na vypracovanie a predloženie najvýhodnejšieho riešenia pre
klienta. Pre našu ﬁrmu je veľmi dôležitá maximálna spokojnosť
našich zákazníkov a preto dbáme vo veľkej miere na odbornosť
a zaškolenie našich pracovníkov. Každý z našich pracovníkov
sa pravidelne zúčastňuje odborných školení u certiﬁkovaných
výrobcov výťahov, čím si neustále zvyšujeme odbornú kvaliﬁkáciu a profesionalitu. Aj takto by chceme zabezpečiť našim
klientom odborné poradenstvo, kvalitnú realizáciu a záručný
či pozáručný servis. Na nové výťahy poskytujeme 5-ročnú záruku.

Záujemcovia o informácie o našich výťahoch nás nájdu na našich strediskách v Trnave či Prešove.

TT-VÝŤAHY s. r. o.
Beethovenova 26, Trnava
e-mail: tt-vytahy@tt-vytahy.sk
www.tt-vytahy.sk

b) Realizácie a montáž
Ponúkame našim klientom postupnú modernizáciu, rekonštrukciu alebo komplexnú výmenu výťahov. Zabezpečíme realizáciu diela od prvotnej obhliadky až po odovzdanie diela
v súlade s platnou legislatívou.
www.tzbportal.sk
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NÁZOR ČLENA ZSAUN NA PRAVIDLÁ ROZPOČÍTAVANIA
MNOŽSTVA TEPLA DODANÉHO V TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODE
Podľa § 9 Vyhlášky č. 240/2016 Z.z. náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania sa rozdelia
na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 20 % a spotrebná zložka 80 % nákladov na prípravu
teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania. Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov
rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania. Toľko k vyhláške.

Základná zložka je rovnaká pre každý byt v bytovom dome. Ale
zamyslel sa niekto nad tým, že v byte je rôzny počet osôb a počet osôb ovplyvňuje spotrebu teplej vody v byte? Prečo tvorcovia Vyhlášky č. 240/2016 Z. z. zvýšili základnú zložku o ďalších
10 %? Základná zložka nemá vplyv na šetrenie s teplou vodou.
Skôr naopak núti nás zamyslieť sa nad tým čím viac budem
šetriť tým viac zaplatím. Ten kto v skutočnosti šetrí zaplatí za
mernú jednotku viacej. Zavedením základnej zložky došlo len
k nespravodlivému prerozdeleniu nákladov za ohrev vody bytového domu na byty – vlastníkov bytov. Cena za dodávku teplej
vody pre mernú jednotku m3 je pre každý byt iná. To znamená,
že za ten istý tovar zaplatia vlastníci bytov rôznu cenu. Predáva
sa im tovar za cenu, ktorá s nimi nie je zmluvne dohodnutá, ale striktne legislatívou stanovená. Nemôžeme takto konať bez vzájomnej dohody. Domnievame sa, že je to v rozpore
s ústavou, ide o zvýhodňovanie jedných oproti druhým. Ako je
možné strpieť nižšie uvedené skutočné náklady za 1 m3 teplej
vody v danom byte (vlastníka bytu), ktorý spotreboval (údaje sú
za rok 2018):
Keby bola ZZ 10 %
– 0 litrov a zaplatil 42,54 € za liter, resp. za nič
21,37 €
– 1,95 m3 a zaplatil za 1 m3 30,19 €
19,96 €
– 5,325 m3 a zaplatil za 1 m3 16,36 €
13,05 €
– 17,7 m3 a zaplatil za 1 m3 10,77 €
10,25 €
– 34,6 m3 a zaplatil za 1 m3 9,60 €
9,67 €
– 67,31 m3 a zaplatil za 1 m3 9,00 €
9,37 €
Spotreba teplej vody po zmene z 10 na 20 % nemala žiadny
vplyv na jej šetrenie. Mala vplyv len na cenu za mernú jednotku. Ten kto spotreboval menej zaplatil za mernú jednotku ešte
viacej, ten kto spotreboval viacej zaplatil menej. Zvyšovanie
základnej zložky nemá opodstatnenie, prehlbuje len rozdiely
v cene za mernú jednotku medzi vlastníkmi bytov. A ten kto
nešetrí má zvýhodnenú cenu za m3.

Pouvažujme nad reálnymi údajmi za rok 2018:
A) V jednom byte bývajú 2 osoby, ktoré spotrebovali
50,5 m3 teplej vody, t. j. 69 l na osobu a deň. Tu
sa evidentne vodou nešetrí, ale byt má zvýhodnenú
cenu za mernú jednotku 1 m3 a to 9,21 €. V ďalšom
byte býva 1 osoba a spotrebovala 9,35 m3, t. j. 26 l/
deň. Táto osoba šetrí, ale za mernú jednotku 1 m3
zaplatí 12,92 €.
B) V nemenovanom byte „X“ býva jedna osoba, ktorá
spotrebovala 8,65 m3. Táto osoba za mernú jednotku 1 m3 zaplatí 13,29 €. V byte „Y“ bývajú 4 osoby,
každá spotrebovala v priemere 10,35 m3 (celkom
bola v byte spotreba 41,4 m3). Spotreba na osobu
v byte „Y“ je vyššia ako v byte „X“ ale cena za mernú
jednotku 1 m3 je podstatne nižšia a to 9,33 €.
C) Ale keby v byte „Y“ bývala len jedna osoba so spotrebou 10,35 m3, tento byt by zaplatil za mernú jednotku 1 m3 vyššiu cenu, a to 12,48 €. Cena teplej
vody za mernú jednotku je závislá od počtu osôb
v danom byte. Základná zložka je nespravodlivá.
Legislatíva na jednej strane núti koncového odberateľa šetriť, ale na strane druhej hneď ho za to trestá. Legislatíva ho
chce len prinútiť aby vodu používal častejšie, chce zvýšiť jeho
spotrebu.
Zavedením základnej zložky a jej ďalším zvyšovaním dochádza
k nespravodlivému prerozdeleniu nákladov za ohrev vody bytového domu na byty – vlastníkov bytov.
Ing. Jozef Ďurčík
Predseda spoločenstva ČSA 54, 56, 58, 60, 62

Neobstojí tvrdenie, že potrubie na teplú vodu prechádza cez byt
a teplá voda je vlastníkovi bytu k dispozícii, že sa voda ohrieva
pre všetkých. Pre tento fakt bola základná zložka zavedená. Ale
to neznamená, že ju musí odobrať – kúpiť. V obchode neplatíme
za to, že si pozrieme tovar a zoberieme ho do ruky a vrátime
späť – máme zaň platiť? Teplá voda nie je nič iné ako tovar.
Veľa ľudí dochádza za prácou mimo trvalého bydliska, chodia na
tzv. týždňovky, alebo sa v byte zdržiavajú len minimálne, alebo
používajú teplú vodu v práci. Aj keby vlastník bytu chcel spotrebovať tzv. minimálnu hygienickú normu 80 litrov vody (ale nejde
len o teplú vodu) na osobu a deň, jednoducho ju z objektívnych
dôvodov vo vlastnom byte nemusí a nemôže spotrebovať. A my
ho za to trestáme tým, že mu umelo zvýšime cenu za mernú
jednotku.
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Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
ústredie
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

Podpoistený správca, s.r.o.
Vyhorená 17A/24
0800 01 Bratislava

Dátum:
Meno:
E-mail:
Telefón:

11. marca 2019
Finančné centrum, a.s.
info@financnecentrum.sk
+421 914 344 569

Vec:
Číslo PZ:

Dostali ste aj vy takýto list?
0800 500 234 – Bezplatná linka

OBETUJTE 5 MINÚT,
UŠETRITE TISÍCE

Ak áno tak určite pokračujte v čítaní, ak nie pokračujte aj tak,
Tento list hovoril o navyšovaní neživotných foriem poistenia (áno, to sú bytové domy v celej svojej kráse) o daň
z poistenia t.j. o 8 percent s účinkom aj na poistky uzatvorené pred nástupom tohto zákona do platnosti (1.1.2019),
a vôbec nič s tým nenarobíte. Čo však môžete spraviť je uistiť sa, že Váš bytový dom neostal v dôsledku týchto
zmien podpoistený (poistná suma nezodpovedá hodnote) a to aj napriek tomu, že doteraz bola Vaša poistná zmluva
„na mieru a v poriadku“!

Vedeli ste, že veľké množstvo ak nie väčšina správcov si toto riziko vôbec neuvedomuje? O čo vlastne ide?
Možnosť jedna je, že ide o malú škodu povedzme napríklad rozbité okno za 500€. V tomto prípade sa nikto nebude
podpoistením zaoberať a vy si ani nevšimnete, že niečo nie je v poriadku. To kedy nastáva problém si vysvetlíme na
príklade z praxe, ktorý nedávno poukázal práve na spomínanú problematiku. Stalo sa ,že v nemenovanom bytovom
dome vznikol požiar a škoda presiahla 500 000 eur. Tu si ale už poisťovňa všimla, že sa správca „pozabudol“
a neprerobil poistnú zmluvu... dom bol podpoistený a došlo k poistnému kráteniu o viac ako 90 000€!!!

Sme spoločnosť, ktorá tento problém vyrieši za Vás a kontrolu poistnej zmluvy máte zdarma. Finančné
centrum, a.s. funguje na trhu už viac ako 20 rokov, čo ale nehovorí o ničom. Čo nás predstaví je viac ako 5000
poistených bytových domov po celom Slovensku, spolupráca s takmer všetkými poisťovňami a aj keď to znie
otrepane, najvýhodnejšie ceny so zľavami a úľavami (na ktoré sme získali nárok po dlhoročnej spolupráci s
poisťovňou). Naše skúsenosti s likvidáciou vám zaručia hladké a rýchle spracovanie škody na BD a tým pádom aj
rýchlejšie vyplatenie od poisťovne.

Analyzujeme vašu poistnú zmluvu a v prípade potreby vypracujeme novú, VÝHODNEJŠIU! A nepotrebujete
k tomu takmer nič. Jediné čo musíte spraviť je obetovať tri minúty času a kontaktovať nás prostredníctvom emailu
info@financnecentrum.sk alebo zavolať na bezplatnú linku 0800 500 234. Budeme od vás pýtať kontaktné údaje
a momentálnu poistnú zmluvu. Pokiaľ žiadnu nemáte tak počet bytových priestorov a my vám ju vypracujeme.

Ďakujeme za prečítanie a nezabudnite si overiť či náhodou nie ste podpoistený.

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
SK-017 01 Považská Bystrica

IČO: 36341592
IČ DPH: SK2021940294
DIČ: 2021940294

Okresný úrad Považská Bystrica
Číslo živnostenského registra: 330-12935

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2019

INFORMÁCIE PRE INZERENTOV

V prípade, že sa rozhodnete inzerovať v našom časopise, môžete tak urobiť v nasledovných formátoch:
1 strana A4

1/2 strany

1/2 strany

1/3 strany

173 x 270

84 x 270

173 x 133

173 x 88

210 x 297 mm

105 x 297 mm

210 x 148 mm

210 x 99 mm

1/3 strany
54 x 270

75 x 297 mm

Cenník inzercie vám zašle redakcia na vyžiadanie. Mimo vami objednanej plošnej inzercie dohodou radi uverejníme aj Vaše odborné
články. Fakturácia na základe vašej objednávky po vyjdení každého čísla so 14-dennou lehotou splatnosti. Storno poplatky: 15 %
pred uzávierkou, 50 % po uzávierke. Storno je možné len písomne! Graﬁcké stvárnenie (podklady) doručí ﬁrma najneskôr 2 týždne
pred uzávierkou čísla na každé číslo: elektronickou formou – dodá na CD alebo podklady pošle e-mailom na adresu: graﬁk@voc.sk
texty: WORD, obrazová dokumentácia: formát: *.pdf, *.jpg, rozlíšenie minimálne 300 dpi, farebnosť: CMYK.

Objednávka predplatného na rok 2019
Záväzne si objednávame (označte):
celoročné predplatné časopisu v tlačenej forme (ročné predplatné 18 € + DPH)
celoročné predplatné časopisu v elektronickej forme (ročné predplatné 18 € + DPH)
na e-mailovú adresu:.......................................................................................................
Na vašu e-mailovú adresu príde ID konto, z ktorého si budete časopis sťahovať z www.voc.sk

Kontaktné údaje

Meno a priezvisko / Názov ﬁrmy : ...............................................................................................................................................................
Fakturačná adresa: .............................................................................................................................................. PSČ: ..............................
IČO: ............................................................. IČ DPH: ............................................................................ tel.: ..............................................
Korešpondenčná adresa kam máme zasielať časopis: .............................................................................................................................
Kontaktná osoba: ........................................................................................................ tel./mobil: .............................................................
e-mail: ...........................................................................................................................................................................................................

Dátum: ..............................................

............................................................................
Pečiatka – podpis

Potvrdením objednávky dávate súhlas na spracovanie vašich údajov, ktoré budú výhradne len pre potreby spolupráce medzi nami
a vašou spoločnosťou v zmysle požiadaviek o ochrane osobných údajov GDPR. V prípade, že písomne objednávku nezrušíte,
objednávateľ súhlasí s tým, že sa objednávka prolonguje do ďalšieho roka.

www.pss.sk

