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Kvalitu služieb najlepšie preverí osobná skúsenosť. Budeme radi, ak sa na ňu
opýtate našich dlhoročných klientov. Našu prácu pozná zhruba pätina správcov na Slovensku. V prípade záujmu Vám poskytneme referencie. Poteší nás
Váš záujem o preverenie si našich služieb prípravou ponuky alebo vyriešením
škodovej udalosti.
Kontaktné údaje:
• exan@respect-slovakia.sk
• 0911 12 40 50
Ako nančný agent, ktorý ma ambíciu skvalitňovať poistenie bytových domov
na Slovensku, považujeme za svoju povinnosť prinášať správcom a predsedom
SVB informácie o aktuálnych novinkách na trhu poistenia bytových domov.
Významnou novinkou záveru roka 2020 bol produkt POISTENIE BYTOVÝCH
DOMOV ČSOB POISŤOVNE. Po necelom roku prinášame v rubrike Novinky
v poistení naše skúsenosti z trhu a zámery poisťovne ohľadom ďalšieho rozvoja
produktu.
Výhody spolupráce s FlexaFIN s.r.o.:
• Špecializácia na poistenie bytových domov a centrálne zdroje tepla
• Nadštandardná kvalita služieb

partner

člen skupiny
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JUBILEJNÝ 10. ROČNÍK KONFERENCIE
SPRÁVA BUDOV OČAKÁVA TOHTO ROKU
PRÁVE VÁS
Neuveriteľných 10 rokov uplynulo od prvej konferencie, ktorú Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností
uskutočnilo vo svojich začiatkoch, kedy vznikalo. Od vtedy uplynulo množstvo zmien, či už legislatívnych alebo
personálnych. Sťahovali sme sa z miesta na miesto, kým sme nezakotvili v Bešeňovej, kde sme posledné roky
už ich stabilnými partnermi. Vznikli nové združenia, prežili sme tvorbu legislatívy, ktorej výsledkom, žiaľ, nebol
očakávaný Zákon o bývaní. Každoročne vám prinášame to, o čo nám ide najviac: informácie, ktoré by pomohli
vášmu odbornému rastu bez ohľadu na to, v ktorom združení ste, bez ohľadu na to, či ste správcom alebo
spoločenstvom vlastníkov bytov. Verím, že aj tohoročná konferencia splní tento cieľ aj v náročných podmienkach,
ktoré nám doba priniesla a sa ju podarí uskutočniť kvalitne a bez toho, aby sme ohrozili zdravie vaše, aj naše.

Pozývame vás na jubilejnú 10. medzinárodnú konferenciu
„Správa budov 2021“!
Čo vám konferencie prinesie?
10 rokov sa usilujeme prinášať správcom informácie o najnovších legislatívnych zmenách, technických novinkách ako
aj poznatkoch zo života správy bytových domov a nebytových
priestorov. Nebude tomu inak ani na tohoročnej konferencii,
ktorá prinesie správcom už klasické informácie z poskytovania
ﬁnančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ale
aj komerčných možností poskytovateľov úverov v podaní nášho
dlhoročného partnera: Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. Financovanie bytových domov predstaví aj Slovenská sporiteľňa, a.s.
Nebudú chýbať ani informácie o možnostiach poisťovania bytových domov aj bytov v podaní poisťovacej spoločnosti PREMIUM
a jej maklérov ﬁrmy FlexaFIN. Novinkou budú informácie o riešeniach pri očakávanom náraste dlžníkov v bytových domoch
v podaní ﬁrmy Dražobník, s.r.o.

Z okruhu našich partnerov, poskytujúcich technické zázemie
a služby pre správcov, opäť privítame generálneho partnera
konferencie - spoločnosť Lukystav s.r.o., ktorá sa vo svojej prezentácii zameriava na tému, týkajúcu sa starostlivosti o bytové domy a údržbu po obnove. Podobným témam sa venuje aj
spoločnosť SanaTOP s.r.o., čisteniu fasád sa venuje spoločnosť
HousePro SK, s.r.o. Nové zatepľovacie systémy PCI, skúsenosti
s hliníkovými systémami zábradlí od spoločnosti ALUMISTR SE
ako aj skúsenosti z rekonštrukcií plochých striech BMI Icopal
budú doplnené o tematiku výberu kvalitného zhotoviteľa obnovy
BD v podaní PMGSTAV SK s.r.o.

Tematike merania tepla a rozúčtovania sa bude tohto roku venovať viacero ﬁriem. Skúsenostiam merania tepla a vody sa
venuje ENBRA SLOVAKIA s.r.o., produktové novinky precízneho
merania tepla predstaví ista Slovakia, s.r.o. Tému a problema-
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tiku spravodlivého rozpočítavania nákladov doplní prednáška
Asociácie rozpočítavania tepla a vody – ARTAV. Z minulých rokov vieme, že téme sa venujú aj SOI, ktoré tohto roku predstaví
navrhované zmeny v legislatíve vo vyhláške 240/2016, ako aj
zmenám zákona číslo 321/2014 o energetickej efektívnosti.
SOI sa bude venovať aj poznatkom z vyúčtovania tepla, ktoré
boli v minulosti „horúcou témou“ konferencie. Na konferencii
privítame aj pracovníkov Technickej inšpekcie, ktorí nám predstavia spoje poznatky a skúsenosti a to hneď z troch oblastí:
prevádzok kotolní, plynových zariadení ako aj informácie pre
prevádzkovateľov výťahov. Výťahom sa bude venovať aj spoločnosť OTIS Výťahy, s.r.o., ktorá nám poradí, aký výťah si vybrať?

v budúcnosti dotkne aj správcov bytových domov a nebytových
priestorov. Poznatky z Čiech nám predstavia doc. Ing. et Ing.
František Kuda, CSc., a Ing. Michal Faltejsek z VŠB Ostrava,
prednášku o bezpečnej údržbe striech zase zabezpečí doc. Ing.
Svoboda, CSc., z ČVUT Praha.

Každoročným „bonbónikom“ je prednáška JUDr. Zuzany Adamovej – Tomkovej, ktorá sa venuje aktuálnym riešeniam problémov
pri správe budov. Nebude chýbať ani zhrnutie Vami zaslaných
otázok, na ktoré, ako predpokladám, obdržíte odpovede. Neskôr ich nájdete aj v časopise „Správca bytových domov“, ale
diskutovať k problematike môžete len priamo na konferencii.
Zdravotechnika, voda a vykurovanie nebudú chýbať ani na tohoročnej konferencii. Rekonštrukčným prácam sa bude venovať
doc. Ing. Košičanová, PhD., odborný garant konferencie. Sanácie TZB predstaví spoločnosť REHAU s.r.o. a ﬁrma COMAP Praha,
s.r.o. sa bude zas venovať odstraňovaniu problémov s hlukom
vo vykurovacích sústavách. Tichú kanalizáciu Skolan SAFE nám
odprezentuje zástupca spoločnosti Ostendorf – OSMA s.r.o.
Privítame našich milých partnerov z Česka. Víziou budúcnosti je zavádzanie BIM a pasportizácia správy majetku, ktorá sa

Ďakujem na záver našim partnerom, ako aj vám, potenciálnym
účastníkom, že sa konferencie zúčastníte a verím, že sa stretneme aj v budúcnosti.

Eugen Kurimský
ZSaUN
www.tzbportal.sk
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Streda, 8. 9. 2021
15.00 – 17.30

Valné zhromaždenie Združenia správcov a užívateľov nehnuteľnosti

Štvrtok, 9. 9. 2021
do 10.00

Registrácia účastníkov

1. sekcia: Financovanie bytových domov (moderuje: E. Kurimský)
10.00 – 10.20
10.20 – 10.40
10.40 - 11. 00
11.00 – 11.20

11.20 – 11.40
11.40 – 12.00

12.00 – 13.00

Otvorenie konferencie (Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN)
Obnova bytových domov s podporou ŠFRB (Ing. Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania)
Aktuálne podmienky ﬁnancovania obnovy bytových domov v Prvej stavebnej sporiteľni
(JUDr. Katarína Niňajová, Ing. Jozef Plško, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.)
Výhody partnerstva ZSaUN s poisťovňou PREMIUM a maklérom FlexaFIN
(Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN, Ing. Milan Holindák, Ing. Branislav Sedlák, PhD., PREMIUM Insurance
Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu)
Novinky vo ﬁnancovaní bytových domov v podmienkach SLSP, a.s.
(Ing. Roman Hamran, Slovenská sporiteľňa a.s.)
Očakávaný nárast počtu dlžníkov v bytových domov a možné riešenia z pohľadu dražby a konkurzu
(Ing. Michal Sedlačko, Dražobník, s.r.o.)
PRESTÁVKA NA OBED

2. sekcia: Údržba obnovených bytových domov (moderuje: B. Madáč)
13.00 – 13.20
13.20 – 13.40
13.40 – 14.00
14.00 – 14.20
14.20 – 14.40
14.40 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40

15.40 – 16.00

Údržba bytových domov po komplexnej obnove (Ing. Branislav Madáč, LUKYSTAV, s.r.o.)
10 rokov skúseností s údržbou fasád (Mgr. Matúš Kováč, PhD., SanaTOP, s.r.o.)
Nové certiﬁkované zatepľovacie systémy PCI – každý si nájde ten svoj
(Ing. Jozef Horváth, Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.)
Moderný výťah: Pásy alebo laná? (Ing. Henrik Puškáš, PhD., OTIS Výťahy, s.r.o.)
Novoinštalované výťahy v nových a existujúcich budovách, povinnosti prevádzkovateľov výťahov, praktické
skúsenosti z opakovaných úradných skúšok výťahov (Ing. Marián Alezár, Technická inšpekcia, a.s.)
Precízne meranie tepla – produktové novinky a legislatívne požiadavky (Peter Jančula, ista Slovakia, s. r. o.)
Aké sú skúsenosti s meraním tepla a vody v bytových staniciach tepla?
(Ing. Štefan Hric, ENBRA SLOVAKIA s.r.o.)
Opakované úradné skúšky tlakových zariadení v kotolniach bytových a nebytových priestorov
(Ing. Jozef Ondira, Technická inšpekcia, a.s.)
PRESTÁVKA NA KÁVU

3. sekcia: Legislatíva technických zariadení bytových domov (moderuje: D. Slobodník)
16.00-16.20
16.20 – 16.40
16.40 – 17.00
17.00 – 17.20
17.20 – 17.40

Odberné plynové zariadenia v budovách (Bc. Peter Dzureň, Technická inšpekcia, a. s.)
Je možné dosiahnuť spravodlivosť pri rozpočítavaní nákladov na teplo a teplú vodu?
(Ing. Dušan Slobodník, Asociácia rozpočítavania tepla a vody Slovenska, ARTAV Slovensko)
Extrémne vysoké nedoplatky za vyúčtovanie tepla (Ing. Ladislav Tomko, Slovenská obchodná inšpekcia)
Navrhované zmeny v legislatíve vo vyhláške 240/2016 (Ing. Štefan Csáji, Slovenská obchodná inšpekcia)
Zmeny v § 11 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti platné od 1.1.2021
a ich dôsledky na plnenie povinností pri správe bytových domov
(Ing. Karol Teliščák, Slovenská obchodná inšpekcia)

19.00 SPOLOČENSKÝ VEČER
• raut
• prípitok generálneho partnera LUKYSTAV, s.r.o.
• odovzdanie ceny „Firma časopisu Správca bytových domov“ za rok 2020
• odovzdanie ceny „Firma časopisu Plynár – vodár – kúrenár“ za rok 2020
• odovzdanie jubilejných ocenení
• Vyhodnotenie súťaže „Najlepšie obnovený bytový dom 2020“

Piatok, 10.9.2021
4. sekcia: Skúsenosti zo správy bytových domov (moderuje: D. Košičanová)
09.00 – 09.20

10.20 – 10.40
10.40 – 11.00

Rozšírenie rekonštrukčných prác zdravotechniky – využívanie dažďovej vody v bytových domoch
(doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Stavebná fakulta TUKE)
Digitalizace dokumentace a pasportizace pro správu majetku
(doc. Ing et Ing. František Kuda, CSc., Ing. Michal Faltejsek, VŠB - Technická univerzita Ostrava, ČR)
Bezpečná sanácia TZB v bytových domoch počas pandémie (Ing. Igor Krajčovič, Rehau s.r.o.)
Riešenie pre zníženie spotreby energie a odstránenie problémov s hlukom vo vykurovacích sústavách
(Mgr. Jana Bažíková, COMAP Praha, s.r.o.)
Skolan SAFE – tichá kanalizace pro moderní bydlení (Jan Garai DiS., Ostendorf – OSMA s.r.o.)
Výhody hliníkového zábradlia (Lucia Vožďarová Chrkavá, ALUMISTR SE)

11.00 – 11.20

PRESTÁVKA NA KÁVU

09.20 – 09.40
09.40 – 10.00
10.00 – 10.20

5. sekcia: Starostlivosť o obvodový plášť budov (moderuje: P. Svoboda)
11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 13.20
13.20 – 14.00

Generálny
partner:

Umývanie a náter fasád so zárukou (Bc. Frederik Dudáš, HousePro SK, s.r.o.)
Rekonštrukcie plochých striech z enviromentálneho pohľadu (Ing. Rastislav Šmehyl, PhD.,
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o., riaditeľ projektového predaja BMI Icopal)
Čistá fasáda so zárukou až 12 rokov – realita v praxi (Bc. Peter Šidlovský, Caparol Slovakia s.r.o.)
Projektová d okumentácia bytového domu a výber kvalitného zhotoviteľa obnovy
(Tomáš Vangel a Bc. Pavol Mucha, PMGSTAV SK, s.r.o.)
Moderná správa prístupových systémov a uzamykanie kontajnerových stojísk (Peter Grečko, RYS IT, s.r.o.)
Zajištění bezpečné údržby střech (doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., ČVUT Praha, ČR)
Aktuálne riešenia problémov pri správe budov (JUDr. Adamová – Tomková, ZSaUN)

Mediálni
partneri

Partneri:

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA
na 10. medzinárodnú konferenciu SPRÁVA BUDOV 2021
Thermal Park Bešeňová v dňoch 9. – 10. septembra 2021
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IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IČ DPH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Za spoločnosť sa na konferencii zúčastní menovite:

Meno a priezvisko, titul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meno a priezvisko, titul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meno a priezvisko, titul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehlasujeme, že máme záujem:
• Stať sa účastníkom konferencie
nečlen ZSaUN (účastnícky poplatok 88 €), člen ZSaUN (účastnícky poplatok 78 €)
(za člena sa považuje ten, ktorý má pred konferenciou uhradené členské pre rok 2021)
Účastnícky poplatok zahŕňa: občerstvenie, 1x obed, 1x večera, coffee break počas celej konferencie)
. . . . . . . . . . počet účastníkov x účastnícky poplatok v sume:

. . . . . . . . . .€

• Objednávame si tlačený zborník v sume 18 €/ks
• Objednávame si zborník v elektronickej podobe v sume 9 €/ks

. . . . . . . . . .€

Celkom (s DPH):

. . . . . . . . . .€

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 3. 9. 2021. Na základe prihlášky vám bude zaslaná faktúra. Po úhrade faktúry vám
zašleme PROMOKOD na ubytovanie, ktoré si objednávate podľa vašich požiadaviek sami. Kapacita hotela je obmedzená, preto
doporučujeme sa prihlásiť čo najskôr!!!
Pri úhrade prosíme vyplniť v rubrike správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko účastníka (alebo názov spoločnosti). Účastnícky
poplatok sa hradí za konferenciu vcelku. V prípade, že sa konferencie nezúčastníte, poplatok sa nevracia.

Dňa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................
podpis
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OBNOVU BYTOVÉHO DOMU NETREBA ODKLADAŤ.
DOBRÝ PROJEKT A VHODNÉ FINANCOVANIE SÚ
ZÁKLADOM ÚSPECHU
Úspora nákladov na bývanie, výmena zastaraných rozvodov a technológií alebo len jednoducho zvyšovanie
komfortu a bezpečnosti motivujú každý rok ľudí investovať do obnovy bytových domov a zlepšovať tak kvalitu
svojho bývania. Príprava dobrého projektu a zabezpečenie vhodného ﬁnancovania je základom úspechu.
Väčšina bytových domov, ktoré na Slovensku stoja, bola postavená do konca 80. rokov minulého storočia. Mnohé z nich už prešli
dôkladnou obnovou tak, aby svojim obyvateľom poskytovali potrebný komfort a spĺňali nároky na moderné bývanie. Iné však na
rekonštrukciu iba čakajú.

Pravidelná starostlivosť
Ak má bytový dom viac ako 20 rokov, mali by jeho obyvatelia už na
obnovu určite pomýšľať. Je potrebné sa pozrieť najmä na poruchy
obvodového plášťa a vysunutých konštrukcií či odstrániť zatekanie. Pozornosť však treba zamerať tiež na rozvody kúrenia, tepla
a vody, ktoré po rokoch už spravidla nie sú v najlepšej kondícii.
Ak sa k obnove pristupuje rozumne, životnosť bytového domu
sa predĺži a bývanie v ňom bude bezpečnejšie a komfortnejšie.
Majitelia bytov nielen ušetria ﬁnancie za energie, ale zvýši sa im
kvalita bývania a hodnota samotných bytov. Každá obnovená bytovka totiž naberá na hodnote a pri prípadnom predaji bytu má
jeho vlastník lepšiu východiskovú pozíciu.

Energetická efektívnosť
Ak z domu uniká teplo, nie je to iba otázka komfortu. Spotreba
energie zbytočne narastá, čo má negatívny vplyv na životné prostredie, ale aj na peňaženky obyvateľov bytov. „Pred polstoročím
nebola energetická efektívnosť taká významná téma ako teraz.
Tomu zodpovedala aj výstavba bytových domov zo všetkými jej
chybami. Ak k tomu pripočítame zanedbané opravy, plytvanie
energiami neobnovených alebo nevhodne zrekonštruovaných
domov naberá obrovské rozmery,“ hovorí Jozef Plško. Na rekonštrukciu by sa preto podľa neho mali obyvatelia pozerať komplexne. Rozdiel v spotrebe energií medzi zanedbanou a rozumne obnovenou budovou môže predstavovať veľkú úsporu nákladov. „Ak
sa k obnove pristupuje od začiatku systémovo a rozumne, nie
je problém dosiahnuť vysoké úspory na energiách, ktoré môžu
presiahnuť 50 – 60 percent,“ vysvetľuje Jozef Plško, vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne. Bytové domy postavené v druhej polovici minulého storočia tak môžu bez problémov
slúžiť svojim obyvateľom aj naďalej, potrebujú však pravidelnú
starostlivosť. „Nároky, ktoré mali ľudia na bývanie či spotrebu
energie pred tridsiatimi rokmi sa líšia od dnešných štandardov.
Ak majitelia bytov chcú, aby im ich dom bez problémov slúžil aj
naďalej, nemali by odkladať potrebnú rekonštrukciu,“ vysvetľuje Jozef Plško. Mnohé súčasti domu majú obmedzenú životnosť.
Technický stav budovy je potrebné sledovať a pri výskyte porúch
ihneď plánovať ich odstránenie. Zabráni sa tak väčším škodám
a znížia sa tak reálne náklady na samotnú obnovu.

Úspora nákladov
Aby obnova mohla prebehnúť hladko, je potrebné zabezpečiť na
ňu vhodné ﬁnancovanie. Práve z ﬁnancií a úverov majú majitelia
bytov častokrát najväčšiu obavu. Pri rozumnom plánovaní však
na strach nie je dôvod. Úspora nákladov po obnove nie je iba
www.tzbportal.sk

kozmetická. Pri dobre nastavenom ﬁnancovaní sa výška splátok
úveru na obnovy spoločných častí a zariadení bytového domu
nezriedka vyrovná úsporám za energie, čo znamená, že majitelia
bytov nemusia zvyšovať svoje pravidelné platby do fondu opráv.
„Kombinácia nízkej úrokovej sadzby a dlhej splatnosti úveru,
umožňuje ﬁnancovať obnovu tak, aby vlastníci bytov nemuseli
zvyšovať pravidelné platby do Fondu opráv a údržby bytového
domu. Úrokové sadzby úverov pre bytové domy v Prvej stavebnej sporiteľni sú často individuálne a závisia najmä od rozsahu
obnovy a požadovanej lehoty splácania úveru,“ hovorí riaditeľka
obchodu právnických osôb Prvej stavebnej sporiteľne Katarína
Niňajová.
Veľa vlastníkov bytových domov v správe správcov využíva aj aktuálnu výhodnú ročnú úrokovú sadzbu, ktorá začína od 0,8 %,
pričom úver je možné splácať až 30 rokov. Prvá stavebná sporiteľňa vie poskytnúť úver na obnovu bytového domu až na 100 %
požadovaných investícií bez potreby vlastných zdrojov, a ak by sa
vlastníci rozhodli úver splácať rýchlejšie, môžu tak urobiť kedykoľvek bez sankcií a poplatkov. Takisto umožňuje reﬁnancovanie
starších úverov na obnovu bytových domov z iných bánk za zvýhodnenú úrokovú sadzbu 0,5 % ročne. V prospech ﬁnancovania
prostredníctvom stavebného sporenia však hovorí aj fakt, že spoločenstvá vlastníkov bytov získajú nárok na štátnu prémiu, a to na
každé štyri byty v bytovom dome. „V PSS máme s ﬁnancovaním
obnovy bytových domov dlhoročné skúsenosti. Vďaka nim vieme bytovým domom a ich obyvateľom poskytnúť poradenstvo,
ﬁnancovanie a podmienky tak, aby sa ich cesta za kvalitnejším
bývaním naplnila oveľa jednoduchšie a rýchlejšie,“ hovorí Katarína Niňajová.

Softvér pomáha s návrhom
Odborníci z PSS vedia tiež poradiť, ako čo najvhodnejšie nasmerovať investície. „Už od roku 2004 poskytujeme možnosť
bezplatného auditu energetickej náročnosti bytových domov
vrátane kalkulácie nákladov na obnovu pomocou špeciálneho
softvéru, ktorý vyvinul odborný tím na Stavebnej fakulte STU,“
vysvetľuje Jozef Plško. Softvér vyhodnocuje parametre, ktorým
sa je potrebné pri rekonštrukcii venovať. Počínajúc obvodovým
plášťom cez rozvody vody, elektriny, či plynu až do takých detailov
ako sú návrhy sprchových hlavíc a svietidiel. Záujemca tak získa jasnú a presnú predstavu o nákladoch spojených s obnovou,
o možnostiach ﬁnancovania aj o návratnosti investície.
Každá nehnuteľnosť potrebuje permanentnú starostlivosť. Čím
kvalitnejšiu starostlivosť budove poskytujeme, tým dlhšie vydrží
bez porúch a potrieb významnej obnovy. A práve v poskytnutej
kvalite a adekvátnej frekvencii kontroly jednotlivých častí budovy,
je skrytý úspech efektívnej správy. K nej patrí aj ﬁnancovanie prípadnej obnovy bytového domu pomocou skúsenej a spoľahlivej
banky.
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OTVORENIE NOVÉHO ZÁVODU NA RECYKLÁCIU ODPADU
Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU Z DEMOLÁCIÍ
O niekoľko rokov, keď skončí životnosť niektorých stavieb, sa pristúpi k ich demolácii, pri ktorej vznikne stavebný
odpad. V prípade, že je stavba zateplená, bude jeho súčasťou aj odpad z použitých dosiek z expandovaného
polystyrénu. Na tento odpad nie sú na Slovensku dostupné recyklačné technológie, avšak v zahraničí už dochádza
k prelomovému kroku. V Holandsku sa otvára nový recyklačný závod PolystyreneLoop.

„Výstavba tohto závodu dokazuje, že EPS priemysel môže byť
ekonomicky, sociálne a environmentálne prínosný a udržateľný. Ročne sa v PolyStyreneLoop môže recyklovať až 3 300 metrických ton EPS odpadu z demolácií,“ zdôrazňuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR, ktoré je členom družstva
PolyStyreneLoop. To zastupuje viac ako 70 spoločností celého
hodnotového reťazca z oblasti expandovaného polystyrénu. Závod tak umožňuje dať polystyrénu nový život.

závodu je, že sa dokáže postarať o recykláciu staršieho odpadu
s približne rovnakou potrebou energie, aká je nevyhnutná v prípade mechanickej recyklácie. Energia, ktorá sa na to používa,
pochádza výlučne z veterných elektrární. Polystyrén možno následne použiť v nových stavebných výrobkoch a bróm v nových
moderných retardéroch horenia.

Proces recyklácie

PolystyreneLoop je príkladom obehového hospodárstva

V závode sa môže ročne recyklovať až 3 300 metrických ton odpadu
z EPS z demolácií starších budov

Výroba nového materiálu zo stavebného odpadu z EPS

Recyklačný závod v Holandsku demonštruje možnosť nekonečnej recyklácie EPS odpadu. V budúcnosti sa v PolyStyreneLoop
plánuje aj recyklácia extrudovaného polystyrénu (XPS). Nový recyklačný závod v Holandsku potvrdzuje technickú, ekonomickú
a environmentálnu životaschopnosť nového procesu recyklácie,
vďaka ktorému môže byť expandovaný polystyrén s obsahom
HBCD plne integrovaný do obehového hospodárstva cirkulárnej
ekonomiky. Účelom výstavby PolyStyreneLoop je pripraviť pôdu
pre stavbu podobných závodov aj vo zvyšku Európy.

V PolyStyreneLoop sa bude recyklovať EPS pomocou procesu
fyzikálnej recyklácie založenej na technológii CreaSolv®. Táto
technológia premení stavebný odpad z EPS na nový vysokokvalitný materiál. Všetky druhy nečistôt, ako napríklad stavebné
zvyšky, cement i pôvodný retardér horenia HBCD, budú bezpečne odstránené a zhodnotí sa aj cenný bróm. Veľkou výhodou

Nový materiál, ktorý bol vyrobený z recyklovaného
EPS odpadu z demolácií

Recyklačný závod PolyStyreneLoop v Holandsku
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Viac sa dočítate na https://polystyreneloop.eu/
Zdroj foto: PolyStyreneLoop
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VPLYV ZÁKLADNEJ ZLOŽKY NA CENU TEPLEJ
ÚŽITKOVEJ VODY
Dňa 17. júna 2021 v dobe od 10.00 do 12.30 prebehlo on-line diskusné fórum na tému „Spravodlivosť v rozpočítavaní
tepla a vody“, ktoré organizovala Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko. Nebudem sa zaoberať
hodnotením diskusného fóra, len by som pripomenul, že diskusia bola z môjho pohľadu plodná a odkryla mnohé
problémy tejto témy.
Aj diskusia potvrdila dlhoročný názor, že rozúčtovanie tepla v bytových domoch nebude nikdy spravodlivé.
Hľadajú sa rôzne spôsoby ako docieliť aby rozúčtovanie bolo
čo najspravodlivejšie. Všetky tzv. spôsoby, ktoré vedú k spravodlivejšiemu rozpočítavaniu nákladov za dodané teplo sa dejú
len na teoretickej báze, praxou neoverené. Stále sa zabúda na
vlastníkov (užívateľov) bytov, ktorí ako jediní majú vplyv na
spotrebu tepla (nie merače, nie termostatické ventily, nie zateplenie, nie susedia, nie …). Hovorí sa, že niekde sú aj tisícnásobné rozdiely. Nechce sa mi tomu veriť. Keď to prevediem na
podmienky nášho bytového domu, ktorý má 80 bytov, potom by
to vyzeralo takto: Za dodávku tepla na vykurovanie sme zaplatili
32 278,84 €. 79 bytov zaplatí za dodávku tepla na vykurovanie
po 30 € a jeden byt 30 000 €. V našom bytovom dome tiež boli
byty s vysokou spotrebou tepla, čo bolo zapríčinené samotnými vlastníkmi, byty boli nesprávne užívané. Po objasnení ako
správne užívať byt spotreba klesla. Nemôžeme sa pozerať len
na rozdiely v platbách. Ten, kto chce mať v byte 23 °C, si musí
jednoducho priplatiť. V našom bytovom dome nie sú zásadné
rozdiely v spotrebe tepelnej energie na vykurovanie, vlastníci sú
spokojní, pritom máme základnú zložku 40 %, spotrebnú zložku
60 % a používame aj ale upravené koeﬁcienty pre nepriaznivú
polohu miestností.
Odborníkmi navrhnutá základná a spotrebná zložka nás tak zamestnáva, že sa zameriavame len na ich vzájomný pomer, čo je
zavádzajúce a nepostačujúce. Ďalej sa budem zaoberať, ako je
uvedené v názve článku, teplou úžitkovou vodou.
Súčasťou diskusného fóra „Spravodlivosť v rozpočítavaní tepla a vody“ bola aj anketa, kde na jednej strane až ¾ opýtaných
vie a orientuje sa v problematike použitia základnej zložky pri
rozpočítavaní nákladov na ohrev teplej vody, ale na strane druhej na otázku „Je spravodlivé rozpočítavanie nákladov na teplú
vodu“ odpovedalo 45 % ÁNO, 41 % NIE. Z týchto údajov jasne
vyplýva, že takmer 50 % opýtaných sa tomuto problému vôbec
nerozumie.

každý byt má rovnako kvalitnú teplú úžitkovú vodu, potom by
mala byť aj cena za 1 m3 rovnaká. No nie je to tak, každý byt má
inú cenu. Na danú problematiku sa pozerám ako vlastník bytu,
ktorý ako predseda spoločenstva už 21 rokov vykonáva ročné
vyúčtovanie. Podľa tabuľky 1 cena 1 m3 by mala byť 9,96 €/m3
pre všetky byty.
Tabuľka 1 Skutočné náklady na teplú úžitkovú vodu bytového domu

TEPELNÁ ENERGIA
NA OHREV SV [€]

SV NA TÚV
[€]

SPOTREBA TÚV
V BYTOCH [m3]

CENA 1 m3
TÚV [€]

18 319,64

7 526,74

2 595,7

9,96

O problematike základnej zložky som písal aj v roku 2019 a znovu v tomto príspevku poukážem, že zavedením základnej zložky v súčasnej podobe je rozpočítavanie nákladov na ohrev
teplej vody netransparentné, nespravodlivé, diskriminačné.
V príspevku sú použité reálne hodnoty za bytový dom za rok
2020.
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005
Z.z. v §9 ods. (1) zaviedla základnú zložku vo výške 10 % nákladov dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v objekte
rozpočítavania s účinnosťou od 01.01.2006. Podľa ods. (2) sa
základná zložka rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov
rovnakým dielom na každý byt v bytovom dome.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 240/2016 v §9 ods. (1) zvyšuje základnú zložku na 20 %
s účinnosťou od 01.01.2017.
Zvýšením základnej zložky z 10 % na 20 % sa zvýšili náklady
vlastníka bytu na túto zložku o 100 %. Je jedno či vlastník bytu
odobral alebo neodobral teplú úžitkovú vodu, ale musí zaplatiť pevnú čiastku ktorá je daná vyhláškou, v našom prípade
45,80 € (tabuľka 2 stĺpec 7).

Tabuľka 2 Cena základnej zložky pre byt v bytovom dome

Bolo poukázané na to, že existujú dva pohľady, ktoré
TEPELNÁ
SV NA POZZ
SZ
CENA
môžu mať vplyv na rozpočítavanie nákladov na teplú
ZZ
ENERGIA
ZZ
SZ
TÚV
ČET
PRE
NA
1 m3
3
úžitkovú vodu a to či ide o službu alebo tovar. Tre[%] NA OHREV
[€]
[€]
[€/
BYBYT 1 m
[€]
3
[€]
m]
TOV
[€]
[€]
ba si dať odpoveď na otázku, kto túto službu poskytuje. Odpoveď je – dodávateľ teplej úžitkovej vody,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
nie bytový dom. Keby sme dodávku teplej úžitkovej
10 %
1 831,96 16 487,68
22,90 6,35 9,25
vody brali ako službu museli by mať jednotlivé byty
20
%
18
319,64
3
663,93
14
655,71
2,90
80
45,80 5,65 8,55
s dodávateľom uzatvorenú zmluvu o dodávke teplej
30
%
5
495,89
12
823,75
68,70
4,94 7,84
úžitkovej vody. A preto musíme z pohľadu bytového
domu hovoriť, že teplá úžitková voda je tovar a bytový dom vykonáva len prerozdelenie nákladov pre jednotlivé
Niektorí tvrdia, že základná zložka by mala byť až 30 %. A preto
byty. Keď zoberieme do úvahy, že bytový dom má nové rozvoje tu uvedená. Z tabuľky 3 stĺpce 5, 6 a 7 vyplýva čím je vyššia
dy, má hydraulické vyregulovanie teplej vody, čo znamená, že
základná zložka, tým viac rozdiely v platbách prehlbuje. Ten čo

www.tzbportal.sk
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Tabuľka 3

SPOTREBA
OSOBY
LITRE NA
V BYTE
OS/DEŇ

CENA 1 m3 TÚV PRI ZZ
10 %

20 %

30 %

OHREV
TÚV [€]

SV NA
TÚV
[€]

4

5

6

7

8

9

5

63,84

9,45

8,94

8,43

703,58

337,81

2

75,34

9,67

9,38

9,09

356,34

159,48

ČÍSLO
BYTU

SPOTREBA
TÚV [m3]

1

2

3

620142

116,50

580141

55,00

540102

54,40

4

37,26

9,67

9,39

9,10

352,95

157,74

600121

51,40

1

140,82

9,70

9,44

9,18

336,01

149,04

560131

35,40

2

48,49

9,90

9,84

9,78

245,67

102,65

560152

21,70

2

29,73

10,31

10,66

11,01

168,32

62,92

540031

13,30

1

36,44

10,97

11,99

13,01

120,89

38,57
17,11

540041

5,90

1

16,16

13,13

16,31

19,48

79,11

560141

0,90

1

2,47

34,70

59,43

84,17

50,88

2,61

600161

0,10

1

0,27

238,25

466,54

694,83

46,36

0,29

s teplou úžitkovou vodou plytvá cena za 1 m3 sa mu znižuje. Ten
ktorý šetrí teplú úžitkovú vodu sa cena ešte viac zvyšuje. Skutočne ide o opačný efekt, nožnice sa roztvárajú.
V tabuľke 3 je uvedený vplyv základnej zložky na cenu 1 m3 teplej úžitkovej vody. V stĺpcoch 5, alebo 6, alebo 7 jasne vidieť, že
čím je spotreba väčšia tým je platba za 1 m3 nižšia. Môžeme
zodpovedne povedať, že ten čo s vodou plytvá, tzn. nešetrí má
vodu lacnejšiu. A naopak ten kto teplú úžitkovú vodu šetrí má
vodu drahšiu. Na jednej strane chceme tepelnú energiu šetriť,
ale súčasne na druhej strane nútime vlastníkov bytov aby nešetrili.
Teplá úžitková voda je tovar, ktorý odoberá vlastník bytu z vodovodného potrubia. Z vodovodného potrubia tečie len teplá voda
a nie zvlášť za 1. studená voda a zvlášť za 2. teplo na ohriatie tejto vody. Teplá úžitková voda ako tovar je hmatateľná, dá
sa vyjadriť v litroch, kubíkoch, ale teplo… Fakturačné meradlo
– vodomer na teplú úžitkovú vodu v byte meria len vlastníkom
odobratú teplú vodu v jednotkách m3 a litre. Vlastník bytu sa
nepýta koľko zaplatil za studenú vodu použitú na ohrev a za
druhé koľko zaplatil za ohrev tejto studenej vody. Pýta sa koľko
stojí 1 m3 teplej vody. Keď sa ma vlastníci bytov pýtajú čo stojí
1 m3 teplej vody tak im neviem odpovedať, lebo každý byt má
inú cenu. Táto anomália je zapríčinená zavedením základnej
zložky. Najvyššia spotreba v našom bytovom dome je 116,5 m3
čomu odpovedá cena 8,94 €/m3. Najnižšia spotreba je 0,1 m3
čomu odpovedá cena 466,54 €/m3. Je to neuveriteľné, ale je to
tak, matematika je nekompromisná. V našom bytovom dome je
u niektorých bytoch nízka spotreba teplej úžitkovej vody z objektívnych dôvodov (práca v zahraničí, nízke dôchodky, …). Nie je
podstatou článku odôvodňovať spotrebu, to je iná téma.

reba vody na osobu a deň 140,82
litra čo predstavuje značné plytvanie
a v byte 540102 je spotreba na osobu a deň 37,26 litra – 3,8x menej
ako v byte 600121, ide o šetrenie.
V uvedenom prípade je úplne jedno
či teplú úžitkovú vodu šetrím alebo
nie. Základná zložka je v tomto prípade zbytočná, nič nerieši.
Podľa tabuľky 3 stĺpec 4 je v bytoch
540102 a 540031 (označených zelenou farbou) spotreba teplej úžitkovej
vody na osobu a deň približne rovnaká, ale cena za 1 m3 u bytu 540031
je o 28 % vyššia. Prečo? Preto lebo
základná zložka je rovnomerne rozdelená na byty a nie sú brané do
úvahy počty osôb v v jednotlivých
bytoch.

Záver
Je veľmi jednoduché zaviesť základnú zložku 20 % (niektorí hovoria až 30 %). Keby sme chceli spravodlivosť pre všetky byty,
tak by vzorec pre základnú zložku mal x premenných. Chyby
– nepresnosti fakturačných meradiel u výrobcu tepla, v bytoch,
na vstupoch do domu, straty v potrubiach od dodávateľa po
bytový dom, vzdialenosť domu v sústave domov od dodávateľa
tepla, straty v potrubiach v bytovom dome, hydraulické vyregulovanie, izolácia teplonosných potrubí, poloha bytu – poschodie, počet osôb v danom byte, chovanie vlastníkov. Na základe
týchto skutočností by bol výpočet základnej zložky veľmi komplikovaný a som presvedčený, že konečný výsledok by bol neadekvátny k zložitosti riešeniu, nič by nevyriešil ale naopak všetko
len skomplikoval.
Prečo sa tak veľmi snažíme zasahovať štátom až do vlastníka
vrátane?
My sa na vlastníka bytu nemôžeme pozerať z pozície odborníka,
že sa do problematiky vôbec nevyzná, že je neschopný logicky
uvažovať. Niekoľko vlastníkov mi povedalo prečo má teplú úžitkovú vodu šetriť, keď už v základnej zložke zaplatí 4 m3 a čím
viac odoberie bude mať vodu lacnejšiu. Samozrejme, že týmto
uvažovaním celková spotreba len stúpne.
Bytový dom a byt je vo vlastníctve osôb a súkromné vlastníctvo
je nedotknuteľné. Nemal by mať vlastník, vlastníci konečné
slovo v rozpočítavaní nákladov na prípravu teplej vody, lebo ide
len o prerozdeľovanie nákladov na byty? Odpoveď, mali by mať
posledné slovo. Domnievam sa, že ide o zásah do vlastníckych
práv.

Minimálna spotreba vody podľa svetovej zdravotníckej organizácii je 70 litrov na osobu a deň. V iných dokumentoch sa uvádza
spotreba vody okolo 80 litrov na osobu a deň. Položme si otázku
kedy ide o šetrenie teplou úžitkovou vodou? Myslím si, že 30
– 40 litrov na osobu a deň úplne postačuje.

Aj v rodinných domoch zasahuje štát? Odpoveď nie.

Základná zložka je podľa vyhlášky rovnomerne rozdelená medzi
jednotlivé byty. V tabuľke č. 3 je dokázané, že je to nezmysel,
lebo na cenu má vplyv aj počet osôb v danom byte. V bytoch
označených červenou farbou (tabuľka 3 stĺpec 1) je spotreba
teplej úžitkovej vody približne rovnaká, a tým aj cena za 1 m3
v týchto bytoch je približne rovnaká. Ale v byte 600121 je spot-

Mala by byť aj možnosť aby sa vlastníci bytov mohli dohodnúť
v rámci nejakých možností, nejakého rozmedzia? Áno, ale toto
rozmedzie nemôže byť pre nich nevýhodné, nelogické a zavádzajúce tak ako je to v súčasnej legislatíve.
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Môže byť legislatíva, ktorá by stanovila pre rodinný dom: 40 %
bude platiť manžel, 30 % manželka a 30 % deti rovnakou čiastkou? Odpoveď mohla, ale je to nezmysel.

Nezohráva dôležitú úlohu pri prerozdelení nákladov na ohrev
www.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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teplej úžitkovej vody aj počet osôb v jednotlivých bytoch v bytovom dome? Áno, bolo to v tomto článku dokázané.
Prečo legislatíva trestá tých, ktorí teplú úžitkovú vodu šetria?
Prečo ju nakupujú drahšie ako tí čo nešetria? Tento problém
vznikol zavedením základnej zložky.
Prečo čím viac šetrím tým viac zaplatím? Lebo na vine je zavedenie základnej zložky. A preto matematicky to bude vždy takto
vychádzať.
Neprehlbujeme zvyšovaním základnej zložky rozdiely v platbách
za m3 teplej úžitkovej vody? Áno, bolo to v tomto článku preukázané.
Neprispôsobujeme legislatívu tým, ktorý s energiou nešetria,
alebo nevedia užívať byt? Na prvý pohľad to vyzerá, že áno.
Nie je zvýhodňovanie jedných na úkor druhých protiústavné?
Domnievam sa, že áno.
Ďalej by som pripomenul Smernicu Európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2018/2002 o energetickej efektívnosti:
 Odsek (8) „Členské štáty a Únia by sa mali zameriavať
na znižovanie spotreby energie.“





Odsek (27) „Náklady a prínosy všetkých prijatých opatrení energetickej efektívnosti vrátane doby návratnosti
investícií by mali byť pre spotrebiteľov úplne transparentné.“
Odsek (32) „S cieľom dosiahnuť transparentnosť vyúčtovania individuálnej spotreby tepelnej energie, a tak
uľahčiť zavedenie pomerového merania, by členské
štáty mali zabezpečiť, aby mali zavedené transparentné
a verejne dostupné vnútroštátne pravidlá rozdeľovania
nákladov na vykurovanie, chladenie a spotrebu teplej
úžitkovej vody v bytových domoch a viacúčelových budovách. Členské štáty by mohli okrem transparentnosti
zvážiť prijatie opatrení na posilnenie hospodárskej súťaže v oblasti poskytovania služieb pomerového merania,
a tým pomôcť zabezpečiť primeranosť všetkých nákladov, ktoré znášajú koneční spotrebitelia.“

Zavedením základnej zložky a jej ďalším zvyšovaním sa energetická náročnosť neznižuje, práve naopak.
Nemala by sa základná zložka pri rozpočítavaní nákladov na
ohrev teplej úžitkovej vody zrušiť? Jednoznačne áno.
Predseda spoločenstva
Ing. Jozef Ďurčík
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PASÍVNY BYTOVÝ DOM NA SLOVENSKU
Ing. Jozef Habánek, e-mail: info@zateplo.sk, autor je energetický audítor, pracuje v Žiline
Predpokladám že si niektorí čitatelia všimli určité zmeny počasia, ktoré majú vplyv aj na kvalitu bývania v bytových
domoch. V predchádzajúcich mesiacoch sa aj na Slovensku vyskytli obdobia s vysokými teplotami, silnými búrkami,
prudkým vetrom ba dokonca tornádom. Dozvedeli sme sa o prekonaní teplotných rekordov na mnohých miestach
v Európe, Kanade a dokonca aj v Antarktíde. Dlhodobé suchá sú sprevádzané rozsiahlymi požiarmi, škodami na
lesných porastoch aj poľnohospodárskych plodinách. Ako to všetko súvisí s bývaním v bytových domoch? Kedy
budeme mať na Slovensku pasívne bytové domy?
Ak budeme posudzovať len priamu súvislosť, dopracujeme
sa pravdepodobne k tomu, že v letných mesiacoch budú obytné
priestory v BD prehriate. V prípade ďalšieho nepriaznivého vývoja a zvyšovania vonkajšej teploty bude pravdepodobne potrebné zabezpečiť účinné vetranie, chladenie a klimatizáciu bytov.
Pri posudzovaní širších súvislostí bude výsledok hodnotenia oveľa horší. Ak pripustíme, že nepriaznivé zmeny počasia
sú prejavom klimatických zmien, ku ktorým dochádza v dôsledku zásahov človeka do životného prostredia, potom bude nutné
hľadať riešenie v zmenách takéhoto správania. Nie je pritom
podstatné, čo si myslia a tvrdia jednotlivci, alebo rôzne záujmové skupiny. Dôležité je, aký názor na túto problematiku zastávajú a aké riešenia navrhujú zákonodarcovia.
Slovensko ako člen EÚ by malo pri zavádzaní opatrení vychádzať
z legislatívy Európskej únie. Tá je pritom tvorená a schvaľovaná
odlišnými spôsobmi, na aké sme boli u nás zvyknutí. Návrhy legislatívy EÚ vychádzajú z faktov, a tvoria komplex opatrení pre
dosiahnutie vytýčených cieľov. Mnohé zákony a nariadenia v SR,
ktoré sa týkajú bytových domov, boli prijaté len formálne. Často
ani navrhovatelia nevedia ako by mali byť nariadenia uvedené
v zákonoch a vyhláškach splnené, ani aký cieľ by mal byť ich dodržiavaním dosiahnutý. Preto sa zvyčajne navrhované opatrenia
nekontrolujú, nevyhodnocuje sa ich úspešnosť a predpokladá
sa, že časom „vyšumia“ do zabudnutia. Pri takomto systéme
riadenia spoločnosti sa nám preto často stáva, že s implementáciou európskych noriem a predpisov máme problémy.
Európska environmentálna a energetická politika vychádza
z predpokladu, že príčinou klimatických zmien je správanie ľudí,
nadmerná spotreba energie a s tým spojená produkcia emisií
skleníkových plynov. Pre odvrátenie, či spomalenie týchto nepriaznivých vplyvov je preto potrebné znížiť množstvo emisií vypúšťaných do atmosféry. To sa dá dosiahnuť dvoma spôsobmi.
Buď znížením spotreby energie a tým aj palív, alebo nahradením klasických palív obnoviteľnými zdrojmi energie. Význam aj
zásady realizácie týchto opatrení som vysvetlil v článku Energetická efektívnosť v minulom čísle časopisu Správca bytových
domov č. 2/2021.

Fit for 55
Posledná aktualizácia európskych predpisov z oblasti energetiky a energetickej efektívnosti budov je označovaná ako Fit
for 55. Pod týmto názvom je zahrnutý súhrn opatrení pre dosiahnutie záväzných cieľov environmentálnej politiky. V tomto
roku predstavitelia členských štátov EÚ odsúhlasili zníženie produkcie emisií o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990.
Postupne sa musí spotreba klasických palív ďalej znižovať tak,
aby produkcia emisií bola v roku 2050 nulová. To je plán bezuhlíkovej Európy do r. 2050. Fit for 55 predstavuje balík právnych
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predpisov Európskej únie, ktorý má zosúladiť európske zákony
s novým klimatickým cieľom Únie do roku 2030. V rámci tejto
iniciatívy bude revidovaný takmer každý európsky zákon o energii a klíme.
Posudzovanie klimatických cieľov ani legislatívnych predpisov
Európskej únie nie je predmetom tohto článku. Spomínam ich
z toho dôvodu, aby čitatelia získali lepšiu predstavu a navrhovaných opatreniach v oblasti energetickej efektívnosti budov a ich
hlavného cieľa.
Jedným z nepriaznivých následkov znižovania spotreby palív
a energie bude zvyšovanie ich ceny. Vyššie náklady na jednotku produkcie pri znižovaní objemu produkcie vedú vo všetkých
oblastiach hospodárstva k zvyšovaniu konečnej ceny. Podľa
navrhovaných opatrení majú byť do konca roka 2025 zrušené
všetky výnimky a dotácie poskytované výrobcom tepla a energie aj pre sektor bývania. To spôsobí výrazné zvýšenie nákladov
na energie pre prevažnú časť obyvateľov. Jedným zo spôsobov,
ako týmto nepriaznivým následkom predísť je zníženie spotreby energie a využitie obnoviteľných zdrojov priamo v budovách.
K zabezpečeniu takýchto podmienok bývania smerujú všetky
navrhované opatrenia a podporné programy. Ich cieľom má
byť obnova rodinných aj bytových domov na úroveň pasívnych
domov, prípadne budov s takmer nulovou spotrebou energie.
V budovách, ktoré budú mať veľmi nízku spotrebu energie, ktorá bude vo veľkej miere pokrytá z vlastných obnoviteľných zdrojov, sa prejaví zvýšenie cien energie len minimálne.

Obnova BD na Slovensku
Spôsob a význam obnovy BD na Slovensku vysvetlím na jednom
príklade. Nedávno som sa stretol so zástupcom vlastníkov bytov
bytového domu, v ktorom prebieha rozsiahla obnova. Tá pozostáva zo zateplenia, výmeny balkónov, novej elektroinštalácie aj
rozvodov studenej aj teplej vody, plynu a kanalizácie. Na slovenské pomery by sme mohli hovoriť o významnej obnove budovy.
Keď sa ma pýtal na odborné hodnotenie ich zámeru všimol som
si, že po mojej odpovedi ostal trochu sklamaný. Prečo? Pravdepodobne preto, lebo som ho veľmi nepochválil.
Na tomto mieste by som rád vysvetlil, že každé podobné hodnotenie je viac či menej subjektívne. Výsledok, podobne ako pri
všetkom relatívnom, závisí od uhla pohľadu. Tým uhlom by v prípade BD mal byť časový horizont.
Ak porovnáme obnovený a zateplený BD s novými balkónmi
a rozvodmi so starým domom, tak musíme obnovu hodnotiť
jednoznačne kladne. Ale ak budeme realizovanú obnovu hodnotiť z hľadiska dlhodobej perspektívy, potom už hodnotenie
nevyznieva až tak dobre. Prečo je to tak vysvetlím na príklade
pasívneho domu.
www.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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Pasívny bytový dom
Ak vychádzame z predpokladu životnosti realizovaných opatrení
pri obnove BD najmenej 20 až 30 rokov, potom je zrejmé, že
obnova by sa mala robiť pre podmienky bývania v nasledovných
desaťročiach. Spomínal som, že cieľom opatrení navrhovaných
európskymi inštitúciami je obnova budov na úroveň nízkoenergetických stavieb. Podľa odborníkov je možné dosiahnuť takýto
stav asi u 85 % BD na Slovensku. To je dobrá správa. Druhá
dobrá správa je, že existuje dostatok faktov a odborných postupov, pre dosiahnutie obnovy budov na úroveň pasívneho domu.
Musia byť pritom splnené viaceré základné požiadavky a zásady, ako napríklad
1. Dôkladná tepelná izolácia obvodových stien.
2. Správne inštalované kvalitné okná pre pasívne
domy.
3. Potlačenie tepelných mostov a väzieb.
4. Maximálne využitie pasívnych tepelných ziskov.
5. Vetrací systém s rekuperáciou tepla z odpadového
vzduchu.
6. Veľmi tesná konštrukcia okien a dverí.
7. Vykurovací systém s reguláciou podľa tepelných ziskov.
8. Tienenie okien.
9. Klimatizácia.
Z uvedených opatrení je prvých sedem zameraných na zníženie
spotreby energie prevažne na vykurovanie v zimnom období,
posledné dva by mali zabezpečiť ochranu BD pred nadmerným
prehrievaním v letných mesiacoch. Prevádzka BD a vytvorenie
priaznivých podmienok na bývanie má byť celoročne zabezpečená pri minimálnej spotrebe energie.
Jednotlivé opatrenia vysvetlím podrobnejšie a porovnám ich
s realizovanou obnovou spomínaného BD. Pripomínam, že uvedené informácie neplatia všeobecne pre všetky BD rovnako. Ale
predpokladám, že mnohé BD, či ich správcovia, by mohli nájsť
v porovnaní inšpiráciu. Zdôrazňujem, že pre dosiahnutie minimálnej spotreby energie na úrovni pasívneho domu je potrebné
splniť VŠETKY uvedené požiadavky. Nielen tie, ktoré sa niekomu
viac pozdávajú.
1. Kvalitná izolácia vonkajších stien je základná požiadavka
nízkej spotreby tepla na vykurovanie o ktorej dúfam už
nikto nepochybuje. Druh aj hrúbku tepelnej izolácie predpisujú normy a technické požiadavky pre energetickú
efektívnosť budov. V minulom článku som spomínal, že
od začiatku tohto roka začali platiť najprísnejšie kritériá
pre zateplenie budov. Vlastníkom BD sa podarilo získať
stavebné povolenie na obnovu ešte v minulom roku, preto im postačuje izolácia navrhovaná podľa miernejších
kritérií. Sú spokojní, lebo sa im podarilo niekoho oklamať.
Len mi nevedeli odpovedať na otázku Koho? Na horšiu
tepelnú izoláciu doplatia len a len vlastníci.
2. Zateplenie stien by sme mohli hodnotiť v celku ako vyhovujúce. Horšie je to v prípade okien. V zateplenom BD
musia byť správne navrhnuté a inštalované okná. Pre
pasívne domy musia byť použité okná najvyššej kvality
s veľmi malom tepelnou priepustnosťou. V riešenom BD
má každý byt také okná aké má a obnova sa oknám vôbec nevenuje.
3. Tretí bod je pre dosiahnutie štandardu pasívneho domu
veľmi dôležitý. V kvalitne zateplenom BD bude teplo unikať tam, kde sa mu naskytne príležitosť, teda v miestach
s najnižším tepelným odporom. Takým miestam sa odborne hovorí „tepelné mosty“. Na každom objekte existuje viacero miest, ktoré môžu vytvárať tepelné mosty
www.tzbportal.sk

a všetky tieto miesta musia byť eliminované. V bytových
domoch sa najčastejšie jedná o nesprávne osadenie
okien do zateplenej steny. V takejto stene musí okno oddeľovať vnútorný teplý priestor od vonkajšieho chladného
a malo by byť umiestnené tak, aby okolie okna (ostenie,
nadpražie, vonkajší parapet) boli dostatočne izolované.
V riešenom BD, podobne ako v mnohých iných, ostali
okná na pôvodnom mieste približne v strede starej steny
a okolie okna je izolované minimálne, alebo dokonca bez
izolácie.
4. V zateplenom BD má osadenie okien, spomínané v popise bodu 3, priamu súvislosť s využitím tepelných ziskov
zo slnečného svetla. Platí zásada, podľa ktorej má byt či
objekt tým vyššie tepelné zisky z oslnenia, čím sú okná
osadené bližšie pri vonkajšej hrane obvodovej steny.
V riešenom objekte ostali okná na pôvodných miestach,
preto veľká časť slnečného svetla ohrieva vonkajšie steny
a nie je využitá vo vnútorných priestoroch.
5. Okrem dostatočnej tepelnej izolácie a kvalitných, správne
namontovaných okien, je ďalšou dôležitou podmienkou
pre pasívne domy automatické nútené vetranie s využitím tepla odchádzajúceho vzduchu – rekuperácia. V riešenom BD nad týmto spôsobom vetrania neuvažovali,
preto táto požiadavke nie je splnená.
6. S núteným vetraním súvisí požiadavka na dokonalé tesnenie okien a dverí aby teplý vzduch neunikal bez využitia
tepla v rekuperátore. V riešenom BD nebolo navrhované
nútené vetranie a tesnosť otvorov nebola riešená.
7. Poslednou požiadavkou pre minimalizáciu nákladov na
vykurovanie objektu na úroveň pasívneho domu je optimalizácia vykurovacieho systému tak, aby nedochádzalo k prekurovaniu miestností, nadmernej spotrebe tepla
a bolo zabezpečené využitie všetkých pasívnych tepelných ziskov. Posudzovaný BD túto požiadavku neriešil.
V dome sú inštalované TRV, ktoré vraj kedysi boli vyregulované a každý si s nimi krúti ako potrebuje. Ako som vysvetlil
v predchádzajúcich článkoch, pri takomto spôsobe prevádzky
vykurovacieho systému a nesprávnym nastavením regulačných
ventilov nie sú splnené požiadavky na optimálnu prevádzku vykurovania pri minimálnej spotrebe energie.
Ak zhrnieme hodnotenie obnovy BD pre prvých sedem požiadaviek, ktoré sú podmienkou pre dosiahnutie režimu pasívneho
domu a prevádzky s minimálnou spotrebou energie, dopracujeme sa k záveru, že zo siedmich požiadaviek je splnená len jedna, aj to nie celkom ideálne. To asi na úroveň pasívneho domu
stačiť nebude.
Ďalšie dve požiadavky, teda tienenie okien a klimatizáciu myslím vysvetľovať ani hodnotiť netreba. V posudzovanom BD sa im
vôbec nevenovali. To znamená, že obnovený BD bude mať pravdepodobne problémy aj v letných mesiacoch.

Kvalita a úroveň obnovy BD
Z predchádzajúcich komentárov je možné sa dopracovať k celkovému hodnoteniu kvality, či úrovne obnovy posudzovaného
BD. Ako som uviedol pri posudzovaní obnovy záleží na tom čo
s čím porovnávame.
Ak porovnávame obnovený BD, zateplené steny, nové balkóny
aj vymenené rozvody v dome s pôvodným domom, ktorý po desiatkach rokov užívania nebol v najlepšom technickom stave,
potom užívatelia určite hodnotia obnovu kladne.
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Rozsiahla obnova BD si vyžaduje vysoké investičné náklady, ktoré sa často riešia formou pôžičky, či úveru. Predpokladá sa pri
tom, že v dôsledku obnovy dôjde k zníženiu spotreby tepla a tým
aj nákladov na energie. Prípadné úspory sa môžu presunúť na
splátky úveru. V úvode článku som uviedol predpoklad zvýšenia
ceny energie v nasledovných rokoch. Ak zníženie spotreby energie po obnove BD nebude dostatočné a dôjde k výraznému zvýšeniu ceny energie, môžu nastať v obnovenom dome problémy
s vysokými nákladmi na prevádzku aj na splácanie úveru. To asi
nepovedie k spokojnosti vlastníkov.
Pri posudzovaní úrovne obnovy BD z dlhodobého hľadiska
a predpokladanom zvyšovaní cien energie už hodnotenie nevyznieva až tak pozitívne. Prečo?
Hlavne preto, lebo pre realizáciu opatrení zameraných na zníženie spotreby energie na úroveň pasívneho domu bude potrebné
realizovať všetky uvedené opatrenia, ktoré zatiaľ realizované
neboli. A na ich realizáciu bude treba oveľa viac peňazí, lebo
realizácia chýbajúcich opatrení bude oveľa náročnejšia. Napríklad výmena okien a ich správne osadenie sa robí v zateplenom
dome oveľa ťažšie, preto je časovo aj ﬁnančne náročnejšia. Samostatnou kapitolou je nútené vetranie s rekuperáciou, pre ktoré sa zvyčajne využívajú inštalačné šachty pri výmene existujúcich rozvodov vzduchotechniky. Táto časť technických zariadení
domu ale nebola vôbec riešená a rozvody vzduchotechniky sú
po obnove „obkolesené“ novými rozvodmi vody, plynu a kanalizácie. Ich výmena bude preto veľmi komplikovaná a náročná. Je
veľmi pravdepodobné, že bude treba niektoré rozvody premiestniť, alebo dokonca zrušiť.
Ďalším problémom pri snahe o dôkladnú obnovu BD do pasívneho štandardu môžu byť vlastníci. Po zlej skúsenosti s predchádzajúcou obnovou (ak nedosiahnu očakávané zníženie
nákladov na bývanie) budú vlastníci len ťažko hľadať ďalšie
ﬁnančné zdroje, ale hlavne odvahu a odhodlanie pre ďalšiu rekonštrukciu.

Stručné zhrnutie a odporúčanie
Predpokladám, že podobných domov ako je obnovovaný DB
uvedený v tomto článku, je na Slovensku viac. Mnoho je aj ta-

kých, ktoré sa pre obnovu ešte vôbec nerozhodli, alebo robia
len nevyhnutné opravy. Prečo je to tak? Prečo na kvalite bývania
v našich BD nikomu nezáleží?
Treba si uvedomiť, že nás čaká taká budúcnosť, akú si teraz
pripravíme. Minulosť už nezmeníme, ale aspoň by sme sa mohli
poučiť z toho, čo sme doteraz robili zle.
V ekológii a energetike je dôležité presvedčenie a správne rozhodnutia, nestačí len predstieranie. Čím viac budeme predstierať, a realizovať nesprávne opatrenia, tým viac budeme klamať
seba aj ostatných. Nemôžeme na všetky problémy reagovať len
dodatočne. Vláda by sa mala ľudí upozorňovať a pripravovať na
nové podmienky dopredu. Odborníci a záujmové organizácie
by mali varovať vlastníkov bytov aj vládu vopred pred možnými
rizikami. Odborníci musia predpovedať príchod katastrofy a navrhnúť, ako jej predísť. Ak budeme čakať či sa tá katastrofa prejaví, môže byť neskoro.
Aj z ekonomického hľadiska je dobré orientovať sa na budúcnosť. Ten kto to pochopí a začne už teraz, bude mať výhodu
oproti tým, ktorí do toho vstúpia neskôr. Uvediem niekoľko aktuálnych komentárov.
Slovensko utrpelo v dôsledku extrémneho sucha, záplav alebo
výkyvov počasia v dôsledku klimatickej krízy od roku 1980 do
roku 2019 straty vo výške 1,75 miliardy eur.
Ceny stavebných materiálov lámu rekordy, zdraželi aj ďalšie
tovary.
Drahšia elektrina na burzách ovplyvní aj ceny v domácnostiach, regulačný úrad hovorí až o 15 percentách.
Určite aj mnohé iné správ z aktuálneho spravodajstva upozorňujú na fakt, že nás nečaká jednoduchá budúcnosť. Pritom
kvalita a úroveň opatrení na Slovensku je omeškaná najmenej
o 20 rokov. Zistiť, či súčasná obnova bola alebo nebola správna
a efektívna, budú môcť vlastníci bytov veľmi skoro.
Ak sa robia kompromisy, tak sa môže stať, že o 5 – 10 rokov
bude budova znovu súca na rekonštrukciu. Podobne ako paneláky, ktoré boli zateplené malou hrúbkou izolácie. Už v tých
časoch mal niekto upozorňovať na to, že také riešenie nebude
vhodné z dlhodobého hľadiska.
Napriek tomu že sa Slovensko prihlásilo k plneniu klimatických
cieľov Európskej únie aj všetkých súvisiacich nariadení, stále
nie je určená jasná koncepcia, ako chceme tieto záväzky dosiahnuť. Každý BD by pritom mal vedieť aké úpravy a opravy by
mal realizovať a v akej postupnosti. Mal by mať jasno v tom, akú
spotrebu energie a celkové náklady na bývanie bude mať BD po
komplexnej obnove. Aktuálnu spotrebu energie treba priebežne
sledovať, vyhodnocovať a porovnávať s predpokladanou spotrebou. V prípade rozdielov zistiť príčinu a odstrániť ju. Poskytnúť
spätnú väzbu vlastníkom a užívateľom, aby videli a vedeli aký
význam realizovaná obnova má. Lebo nepremyslenými a polovičatými riešeniami sa k lepšiemu bývaniu nedopracujeme.

Ilustračné foto
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Odpoveď na otázku z úvodu článku, kedy bude posudzovaný BD
obnovený na úroveň pasívneho domu nechávam na čitateľov.
Aj keď si myslím, že by sa mali v prvom rade zamyslieť nad tým,
kedy dosiahne takú úroveň a optimálne podmienky bývania na
európskej úrovni ich dom. To by malo byť v súčasnej dobe pre
každého prvoradé.
www.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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TÉMA VODOVODNÉ A KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY
STÁLE AKTUÁLNA
Niekoľko rokov sa Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností snaží o zmenu zákona, ktorý bol novelizáciou
upravený v neprospech vlastníkov bytových domov. Zhrnutie najčastejších problémov spracoval František Beňo,
konateľ spoločnosti TECHNOSPOL Slovakia s.r.o. Združenie ZSaUN opätovne žiada o zmenu ministerstvo, ktoré
doteraz nereagovalo, resp. reagovalo zmätočne. Aká je súčasná situácia? V nasledujúcich riadkoch vám prinášame
zhrnutie problému...

K žiadnemu vymedzeniu a čiastkovému upresneniu pripojenia
budovy na verejný vodovod, alebo kanalizáciu nedošlo. Prax
ukázala, že tento zjavný nedostatok vymedzenia – kto a čoho je
vlastníkom – je v konečnom dôsledku problémový. Pri poruchových situáciách sporom medzi vlastníkmi bytov a vlastníkom,
resp. prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie je čia časť potrubného systému a kto má znášať náklady na opravu.
Zákonom č. 442/2002 Z. z. došlo k upresneniu určenia rozsahu vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ale v neprospech
vlastníkov bytových domov, ktorí musia odstraňovať poruchy na
potrubí a škody za úniky daného média hradiť z vlastných zdrojov. Tieto potrubia nikdy nepatrili a ani v súčasnosti nie sú v ich
vlastníctve. Vlastníci bytov nikdy nedisponovali ani projektovou
dokumentáciou ani žiadnym preberacím protokolom, ktorým by
sa určovalo vlastníctvo potrubia k jednotlivým budovám.
Súčasná situácia pre vlastníkov bytov je, že musia riešiť:
 Úniky pitnej vody na potrubí, nachádzajúcom sa v úseku
medzi vodomerom a verejnou vodovodnou sieťou. Tieto
úniky vlastníci bytov zistia zväčša až po upozornení vodárenskou spoločnosťou, alebo ak sa únik prejaví na
povrchu. Nie je v možnostiach vlastníkov bytov predpokladať alebo urobiť opatrenia, aby sa takejto poruche
vyhli.
 Vlastníci bytov nemajú znalosť, aby určili kadiaľ je vedená trasa vodovodnej prípojky. I k tomuto určeniu musia
privolať vodárenskú spoločnosť na vytýčenie trasy.
 Zväčša sú potrubia vodovodu uložené na cudzom pozemku. Na týchto pozemkoch nie sú zapísané žiadne
ťarchy, takže vlastníci bytov nemajú možnosť ani zabezpečiť nápravu výkopovými prácami, nemajú znalosť ani
o type a dimenzii vodovodného potrubia, ani o technickom vykonaní opravy.
 Často sa zistí, že na ich pridelenej prípojke sú vyhotovené odbočky pre iné budovy, ktoré nikdy nepovolili a ani
nedali súhlas na ich vyhotovenie pripojenia. Takýmto
zistením sa vlastníkom bytov situácia ešte viac komplikuje a od doby dohody po odstránenie poruchy sú bytové domy bez dodávky pitnej vody.
 Úniky vody, ktoré sa vyskytli na pridelenej prípojke a nie
sú zaznamenané na vodomere vodárenskej spoločnosti musia znášať vlastníci bytov i keď nemajú znalosť po
akú dobu trval únik vody. Musia uhradiť sumu, ktorú im
vodárenská spoločnosť vyfakturuje bez možnosti sa
ubrániť vzniknutým škodám.
 Úniky splaškovej vody tiež nemajú vlastníci ako zistiť,
a tiež sa prejavujú obdobné problémy ako pri pitnej
vode.

www.tzbportal.sk









Úniky na kanalizačnom potrubí sú o to horšie, že obsah
potrubia presakuje do okolitej pôdy a má neblahý vplyv
na životné prostredie.
Často kanalizačné prípojky sú poškodené s neodbornou
výsadbou stromov, ktoré nie je možné odstrániť z dôvodu zachovania zelene v mestách a obciach. Kanalizačné
prípojky nie je možné viesť ani inou trasou, nakoľko nie
sú vlastníkmi pozemkov, cez ktoré by mohla byť určená
nová trasa.
Kanalizačné prípojky sú taktiež poškodzované váhou
a otrasmi motorových vozidiel. Nie je v možnostiach
vlastníkov bytov, aby zabezpečili ochranu svojich kanalizačných prípojok na cudzích pozemkoch.
Pridelené kanalizačné prípojky sú často zaplavené prívalovým dažďom zo strany verejnej kanalizácie. Vlastníci bytových domov zbytočne vynakladajú ﬁnančné
prostriedky na prečistenie upchatých prípojok, ktoré nie
je možné sprevádzkovať z dôvodu poruchy na verejnej
kanalizácii, o čom vlastníci nemôžu mať znalosť. Vynaložené ﬁnančné prostriedky na poruchovú službu im nikto
nevráti.

Toto sú len niektoré problémy vlastníkov bytov a NP, ktoré im
spôsobilo pridelenie vodovodných a kanalizačných prípojok zákonom č. 442/2002 Z. z. Podľa názoru Vlastníkov bytov a NP
a správcov bytových domov bolo riešenie týmto zákonom účelové a prenieslo povinnosti z vodárenských spoločností na vlastníkov bytov a NP.
Cestou ZSaUN žiadame príslušné ministerstvo o riešenie daného problému, vymedzenie vlastníctva vodovodného a kanalizačného potrubia a prehodnotenie dĺžky vodomernej a kanalizačnej
prípojky. Podľa nášho názoru a názoru technických pracovníkov
v danej oblasti navrhujeme stanoviť pojmy nasledovne:
Vodomerná prípojka je úsek vodovodného potrubia od vnútorného vodovodu nehnuteľnosti alebo objektu po vodomernú
šachtu vrátane. Vodomerná zostava, meradlo (vodomer) a následné potrubie je majetkom vlastníka/prevádzkovateľa vodovodného potrubia.
Kanalizačná prípojka je úsek kanalizačného potrubia od vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov nehnuteľnosti, alebo
stavby až po revíznu šachtu kanalizácie vrátane.
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SPRAVODLIVOSŤ V ROZPOČÍTAVANÍ NÁKLADOV
NA TEPLO
Rozpočítavanie nákladov na teplo, studenú a teplú vodu sa môže zdať ako komplikovaná, exaktná veda. Množstvo
čísel a údajov poukazuje na to, že ide o odbornú a profesionálnu činnosť, ktorá sa musí riadiť presne stanovenými
pravidlami. Vyhláška na rozpočítavanie nákladov bola vytvorená s cieľom rozdeliť náklady pre vlastníkov čo
najspravodlivejšie. Pri doručení vyúčtovania zaujíma vlastníkov bytov hlavne výsledná suma preplatku alebo
nedoplatku. Následne vznikajú otázky o tom, či je rozpočítavanie pre vlastníkov bytov spravodlivé. Preto ide
o aktuálnu tému, ktorá je v poslednom čase veľmi frekventovaná a naberá na dôležitosti.

Svoj pohľad na túto problematiku nám predstavil Ing. Dušan
Slobodník, generálny riaditeľ spoločnosti ENBRA SLOVAKIA
s.r.o. a predseda Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slovensko).

vej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania
množstva tepla, sa celkové náklady na vykurovanie delia na
základnú a spotrebnú zložku.
Ak hovoríme o vykurovaní, tak základná zložka (ZZ) nákladov na
vykurovanie (ÚK) sa rozpočítava podľa podlahovej plochy bytu
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch. Rozpočítava sa medzi všetkých vlastníkov bytov. Náklady určené pre
spotrebnú zložku (SZ) sa rozpočítavajú podľa nameraných hodnôt z meradiel, prípadne podľa náhradných výpočtov stanovených vo vyhláške.
Vo vyhláške 240/2016 Z. z. MH sa ďalej píše: „Základná zložka
tvorí 60 % a spotrebná zložka tvorí 40 % z celkových nákladov
na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, ak sa vlastníci
bytov a nebytových priestorov nedohodnú inak.“ Toľko nám hovorí legislatíva.

Je podľa vás rozpočítavanie nákladov za teplo pre vlastníkov
bytov spravodlivé?
Dá sa jednoznačne povedať, že rozpočítavanie nákladov tepla
a vody v zmysle aktuálnej vyhlášky 240/2016 Z. z. je pre veľkú
časť vlastníkov bytov výrazne nespravodlivé.
Je možné, aby bolo rozpočítavanie spravodlivé?
Dovolím si tvrdiť, že absolútna spravodlivosť neexistuje. Dá sa
jej však priblížiť alebo sa dá aspoň odstrániť výrazná nespravodlivosť, ktorá je zjavná a preukázateľná. Ak by však chcel niekto
dosiahnuť absolútnu spravodlivosť v tomto ohľade, riešením je
rodinný dom.
V čom je hlavný problém?
Hlavný problém je v legislatíve a tých problémov s aktuálne platnou legislatívou je niekoľko. Členovia asociácie rozpočítavateľov
tepla a vody Slovensko identiﬁkovali 14 zásadných problémov,
ktoré je potrebné riešiť. V oblasti spravodlivosti, resp. nespravodlivosti zohráva hlavnú úlohu problematika voľby základnej
a spotrebnej zložky v rozpočítavaní tepla.
Základná zložka tu zohráva veľkú úlohu. Môžete nám priblížiť,
čo presne to znamená?
Odpoveď na túto otázku je trochu komplexnejšia, a preto si
najprv povedzme, čo nám hovorí vyhláška: V zmysle vyhlášky
240/2016 Z.z. MH, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitko-
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K čomu má teda slúžiť základná zložka?
Potreba zavedenia základnej zložky do legislatívy pre rozpočítavanie tepla na vykurovanie vyplýva zo zákonitostí stavebnej
fyziky budov. Ďalej vyplýva aj z rešpektovania vlastností merania tepla, či už meranie pomocou pomerových rozdeľovačov
vykurovacích nákladov (PRVN) alebo meračmi tepla, ale hlavne
z rešpektovania výrazných prestupov tepla medzi bytmi. Merače v bytoch teda nemerajú všetko teplo, ktoré je vykurovacou
sústavou priamo, či nepriamo dodané do bytov. Výrazné prestupy tepla medzi bytmi majú za následok, že aj byty s vypnutým
kúrením dosiahnu pomerne komfortnú teplotu v byte. Rozdiel
teploty interiéru medzi vykurovaným a nevykurovaným bytom
zatepleného bytového domu tak reálne nebude väčší ako cca
4 °C. Preto ak má byť rozpočítavanie nákladov na ÚK pre vlastníkov bytov spravodlivé, nemôže sa vykonávať len na základe
údajov spotrieb z meračov, musí sa použiť aj základná zložka
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pri rozpočítavaní tepla. Do tohto bodu by sa zdalo, že je všetko
v poriadku.
Toto je celkom zrozumiteľné a pochopiteľné, v čom je teda
problém?
Aktuálne platná vyhláška nedostatočne rieši význam a zmysel
základnej a spotrebnej zložky v rozpočítavaní tepla na ÚK. Nerešpektuje vlastnosti meracích zariadení (PRVN a MT), straty
tepla pri distribúcii tepla v objektoch, prestupy tepla medzi bytmi, tepelno-technické vlastnosti budov. Výsledkom je, že ak sa
prepočítajú výsledky rozpočítavania nákladov vlastníkov bytov
na eur/m2, tak vo veľkej väčšine prípadov rozdiely v nákladoch
za ÚK toho istého metra štvorcového bytu sú nad 250 %, nad
500 %, nad 1500 %, ale aj nad 2000 % a dokonca aj viac. Toto
ale nie sú reálne možné fyzikálne odôvodniteľné rozdiely v platbách. Už základné nastavenie základnej zložky 60 % môže spôsobiť predmetný problém. Navyše tvorcovia Vyhlášky 240/2016
Z. z. zároveň dali možnosť vlastníkom bytov ľubovoľným spôsobom meniť základnú a spotrebnú zložku v rozpočítavaní tepla
na ÚK. Vlastníci bytov sa pri voľbe základnej zložky rozhodujú
pocitovo, nie sú odborníkmi v danej oblasti a často problém
sami nevhodným rozhodnutím eskalujú.
Pri teplej vode je problém obdobný, rovnakej podstaty, ale nie
taký zásadný. V oboch prípadoch, teda pri vykurovaní, aj pri teplej vode, sa žiada zmena legislatívy.
Čo môžu vlastníci bytov robiť, aby sami túto nespravodlivosť
v rozpočítavaní tepla nespôsobovali?
Ide tu o komplexný problém. Ten sa skladá z ďalších, menších
častí, ktoré sme zatiaľ nespomenuli. Vyriešiť to môže iba úplná
zmena legislatívy. Kým sa tak stane, vlastníkom bytov odporúčam, aby základná zložka pri rozpočítavaní tepla tvorila aspoň
60 %, presne tak, ako to odporúča aj aktuálne platná legislatíva. Z praxe však vieme, že ani toto percento vo viacerých prípadoch nemusí pomôcť odstrániť problém v nereálne vysokých
a nespravodlivých rozdieloch v platbách za vykurovanie pri rozpočítavaní nákladov za ÚK.
Ako sa dá zistiť či overiť na koľko je rozpočítanie nákladov pre
konkrétny bytový dom spravodlivé?
Ak chcú mať vlastníci bytov alebo správcovia bytových domov istotu, ako je to so spravodlivosťou pri rozpočítavaní nákladov na
ÚK, naši kolegovia v ENBRA SLOVAKIA s.r.o. dokážu na základe
vlastnej metodiky urobiť potrebnú analýzu. Výsledkom je vyhodnotenie rozpočítavania nákladov z pohľadu spravodlivosti pre
všetkých vlastníkov bytov bytového domu. Zároveň dokážeme
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navrhnúť odporúčané percento základnej zložky, ktoré by vlastníci mali použiť pre ich konkrétny bytový dom, vykurovaciu sústavu a systém merania. Takúto službu vieme ale urobiť len pre
bytové domy, kde sú nám dodané všetky potrebné dáta z rozpočítavania nákladov ÚK aspoň za posledné 2 roky a automaticky
toto vieme urobiť pre všetky domy, na ktoré vypracúvame rozpočítanie nákladov my sami.
Opakovane ste spomenuli potrebu zmeny legislatívy. Chystá sa
už nejaká zmena?
Každá legislatíva bola vytvorená za nejakým konkrétnym účelom. Ale až samotná prax nám vždy ukáže, ako sa pôvodný zámer nakoniec podarilo naplniť. Je úplne bežné, že čas a prax si
vyžiada zmenu. V tomto prípade už naozaj dozrel čas na zmenu.
ARTAV Slovensko, ktorého je ENBRA SLOVAKIA s.r.o. zakladajúcim členom dlhodobo poukazuje na problémy aktuálnej vyhlášky. Aktuálne intenzívne pracujeme na vlastnom návrhu aspoň
čiastočných zmien v legislatíve, ktoré by riešili ten najvážnejší
problém a dali sa uplatniť čo najskôr. Toto riešenie berieme ako
prvú pomoc, ale aktuálny stav veci si vyžaduje zásadnú a komplexnú zmenu. Preto zároveň pracujeme aj na návrhu úplne
novej legislatívy pre túto oblasť. Kedy a v akom rozsahu budú
zmeny prijaté je v rukách legislatívcov. Ostáva dúfať, že to bude
čo najskôr.
Mohli by ste ešte zhrnúť odporúčania pre vlastníkov bytov?
Základnú zložku pri rozpočítavaní tepla na vykurovanie určite
odporúčam vlastníkom bytov stanoviť na minimálne 60 %. Ak si
vlastníci bytov chcú overiť, či výsledkom rozpočítania nákladov
na vykurovanie ich bytového domu nie sú nereálne, nezmyselné
a fyzikálne neodôvodniteľné rozdiely v nákladoch medzi jednotlivými bytmi, ENBRA SLOVAKIA s.r.o. dokáže vykonať analýzu,
ktorá preukáže, ako je to skutočne so spravodlivosťou pri rozpočítavaní nákladov v ich bytovom dome a dokáže navrhnúť
potrebné opatrenia.
Názory a závery v tomto článku sa opierajú o 25-ročnú prax
našej spoločnosti v danej oblasti, o odborné štúdie, vývoj a výskum, ktorý nepretržite vykonávame v tejto oblasti posledných
10 rokov v rámci vývojových projektov „ENBRA LAB“. Naše špeciálne poďakovanie za spoluprácu patrí doc. Ing. Františkovi
VRANAYOVI, PhD., zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity
v Košiciach, za jeho pomoc a odborný prínos v oblasti stavebnej fyziky, tepelno-technických simulácií, tepelnej ochrany objektov, hydraulického vyregulovania, merania tepla a v oblasti
energetickej efektívnosti, za čo mu patrí naše veľké poďakovanie a uznanie.
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VY SA PÝTATE – ZSaUN ODPOVEDÁ
Na vaše otázky odpovedá:
JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

Milí čitatelia, obľúbenú rubriku Na vaše otázky odpovedá nahradila rubrika s názvom: Vy sa pýtate – ZSaUN
odpovedá. Novým garantom tejto rubriky je odborná konzultantka ZSaUN – JUDr. Jana Guoth, ktorá prijala
neľahkú úlohu – odpovedať na vaše otázky. Všetky vaše otázky sú podmienené vašim súhlasom k zverejneniu,
následne obdržíte našu odpoveď, ktorá možno trápi aj iných. Dôvod je prostý: roky sa snažíme vybudovať „rodinu
správcov“, ktorí si budeme navzájom pomáhať. Dnes ťaží tento problém mňa – zajtra môže ťažiť ten istý problém
teba... Veríme, že vám naše rady pomôžu pri vašich rozhodovaniach.
Zaujímalo by ma, akým spôsobom riešia servis a údržbu plynových sporákov a kotlov v bytoch ostatní správcovia, či im
predkladajú/odovzdávajú vlastníci tieto doklady o vykonaní,
prípadne ako sa k tomu stavia inšpektorát.
Moja skúsenosť správcu k plynových sporákom. Správca si to
zabezpečil nasledovne: regulátor tlaku plynu a plyn po merač,
klasika zodpovednosť správca a úhrada z FPUO. Sporáky taktiež v rámci revízie spoločnosť skontroluje, a úhrada sa realizuje na základe ﬁnančných kompetencii zástupcu vlastníkov tiež
z FPUO, pokiaľ by však už na sporáku, hadici bola zistená závada jej odstránenie si hradí sám vlastník.
Pri individuálnom plynovom kúrení: V zmluve o výkone správy
s takými bytovými domami má správca zapísané, že zodpovednosť za vykonanie revízie nesie vlastník bytu alebo nebytového
priestoru. Samozrejme často sa stáva, že vlastníci si revíziu vykonať nedajú.
Správca latentným spôsobom rozdelil vlastníkov bytového
domu na „povinných, resp. oslobodených“ v rámci zákonnej
a zmluvnej povinnosti voči spoločným častiam domu. Súkromné a cudzie ročné náklady rozúčtováva len pre „povinných“.
Ďalej ﬁnančné prostriedky vybavuje len v mene „povinných“
vlastníkov domu, ktoré nie sú vykázané na účte domu, nevyúčtováva, nedokladuje a nie je ani ochota na nápravu! Ako
máme postupovať, aby sme docielili spravodlivosť a odstránili
súkromné konanie tzv. správcu?
Žiaľ, bez bližšieho konkretizovania problémov vám nemôžem
k tejto otázke dať stanovisko, a už vôbec nie odborné. Úplne
prvá myšlienka, ktorá mi napadla pri čítaní otázky bola podanie
podnetu na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Príde mi to, že asi
nerobí vyúčtovanie pre všetkých vlastníkov? Neviem si to vôbec
predstaviť! Prosím, ak máte záujem o ďalšiu odpoveď, skúste
konkretizovať bližšie vaše problémy v dome.
Za správu sme platili pevnú sumu, ale teraz chce nový správca
pripočítavať aj DPH. Je to správne?
Predpokladám, že k zmene dochádza z dôvodu, že správca sa
stal platcom DPH. Ak správca zvyšuje výšku poplatku za správu
musia to vlastníci bytov a nebytových priestorov vopred schváliť.
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V tohtoročnom zúčtovaní som si všimla, že máme nesprávne
uvedený počet osôb žijúcich v domácnosti. Účtujú nám 3 a žijeme tam len dvaja. Pozerala som všetky zúčtovania od začiatku nášho bývania v danom bytovom dome (posledné 3 roky)
a je to všade uvedené nesprávne. My sme počet osôb nahlásili správne, k chybe došlo na strane správcovskej spoločnosti
a tým pádom sme počas 3 rokov platili o jednu osobu navyše.
Môžeme s tým ešte niečo robiť? Keďže reklamovať sa dá len
30 dní od vyúčtovania, ale chyba nebola na našej strane, takže
mi to príde nekorektné, že kvôli ich chybe sme platili viac.
V tomto prípade je otázne či by zmena počtu osôb mala vplyv na
výsledok konečného vyúčtovania. Je potrebné si zistiť či platíte
úhrady podľa počtu osôb užívajúcich byt a či sú položky v konečnom vyúčtovaní rozúčtované na počty osôb. Pokiaľ správca
rozúčtováva položky podľa reálnych spotrieb alebo možno niektoré na byty (nie na osoby) tak výsledok vyúčtovania by ste
mali mať správny, určite ale správcu na to upozornite, aby si
chybu v systéme opravil. Reklamáciu konečného vyúčtovania si
uplatnite vo vyúčtovaní za rok 2020. V ostatnom prípade, ak by
zmena počtu osôb mala vplyv na výsledok vyúčtovania, by som
v tejto veci oslovila správcu na vzájomnú dohodu keďže v tomto
prípade pochybil správca, avšak na reklamáciu vyúčtovania už
nemáte nárok.
Môže nám spravca prísť vymeniť vodomery bez toho aby sme
mu to schválili? Resp. musíme mu to schváliť pri každej výmene? Do akej sumy môže takéto veci spravovať sám bez cenovej
ponuky? Nie vždy sa vieme všetci zísť a odsúhlasiť si to.
Je povinnosťou správcu vám vymeniť, resp. dať vymeniť vodomery. Správca by Vás mal informovať o tejto skutočnosti už
v pláne údržby a opráv, ktorý Vám predkladá vždy do konca novembra pre nasledujúci rok. To či má správca právo manipulovať s vašimi ﬁnanciami vo fonde opráv a do akej výšky, je len na
vlastníkoch, ktorí by to mali mať odsúhlasené, resp. by to malo
byť súčasťou zmluvy o výkone správy.
Štandardne by vás správca mal informovať o tom, že je potrebná peridická výmena vodomerov, mal by predložiť cenovú ponuku a vlastníci by ju mali schváliť, resp. urobiť výber zhotoviteľa.
Sú bytové domy, ktoré majú v zmluve o výkone správy stanovený iný postup v takomto prípade.. napríklad, že správca predloží cenovú ponuku napr. zástupcovi vlastníkov a ten má nejakú
www.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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lehotu na vyjadrenie či súhlasia alebo chcú výber zhotoviteľa
(zväčša v prípadoch keď má správca vlastné kapacity), jedná
sa však len o zákonné povinnosti (výmena vodomerov, revízie
a pod.). Alebo zástupca vlastníkov má schválené kompetencie
odsúhlasiť práce takéhoto typu.
V 36-ročnom panelovom dome, kde neboli v jednotlivych bytových jednotkách menené rozvody kurenia, došlo k poruche na
rozvodoch, čo malo za následok, že voda jednej bytovej jednotky vytapala suseda o poschodie nižšie. Správca SVB odporučil spoločnosť na výmenu rozvodov. Spoločnosť spracovala
cenovú ponuku na určitú čiastku. Má vlastník bytovej jednotky,
v ktorej by sa táto výmena mala uskutočniť, nárok na čerpanie
prostriedkov so spoločného fondu vlastnikov bytov? Ak áno,
v akej výške a za akých podmienok? Existuje konkrétny dokument, kde by som vedel nájsť bližšie informácie, čo všetko je
možné ﬁnancovať z prostriedkov fondu SVB?
Uvádzam § 10 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v ktorom je uvedené čo je možné ﬁnancovať z fondu prevádzky, údržby a opráv. Ak hovoríte
o spoločnom rozvode kúrenia tak výmena sa určite može hradiť
z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv v plnej výške.
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. Prostriedky
fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne použiť na
úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia, sa uvedené
prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv.
Pri obnove bytového domu v roku 2018 sme sa dohodli, že
susedia, ktorí majú balkóny si dajú na vlastné náklady pokryť
tieto balkóny. Pôvodne pokryté neboli, uhradené to bolo v spoločnej faktúre z fondu opráv. Keď som na to upozornila na
schôdzi svb, tak som dostala odpoveď, že to nie je pravda,
že sme sa tak nedohodli. Je nás šesť bytových jednotiek, dve
striešky nemajú, ďalšie dve si dali pokryť a dve majú balkóny
o sto percent väčšie ako ostatné, čiže aj striešky. Mám nárok
na ﬁnančnú kompenzáciu?
Ak ste sa na niečom dohodli, predpokladám na zhromaždení
bytového domu, tak by o tom mal byť písomný záznam v zápisnici zo zhromaždenia. V prvej vete uvádzate, že ste sa dohodli,
že si dáte pokryť balkóny na vlastné náklady následne, že sa to
uhradilo z fondu opráv?
Nárok na ﬁnančnú kompenzáciu by ste však mali len za predpokladu, že ste sa tak a teda vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome dohodli, žiaden zákonný nárok vám na kompenzáciu
nevzniká, a teda je to len na dohode a odsúhlasení vlastníkov.
Chcela by som sa spýtať, podľa zákona je správca povinný
poslať do 30.11. plán čerpania fondu opráv na nasledujúci
rok. Akým spôsobom to má byť zaslané? Poštou každému
vlastníkovi alebo stačí uvernejniť dokumnet v spoločných prietoroch?
V zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je
správca povinný vlastníkom tento dokument predložiť. Neuvádza sa spôsob predloženia. Avšak keďže správcovi za nesplnenie tejto zákonnej povinnosti hrozí sankcia v podobe straty
www.tzbportal.sk

nároku na výplatu príspevku na správu malo by byť predloženie
dokázateľné, a teda doručené každému vlastníkovi s potvrdením prevzatia.
Chcela by som sa spýtať viac otázok:
– ako účtovať poplatky za správu nebytovým priestorom,
poplatky ide o garáž a jeden nebytový priestor, ktorý sa používa na účel bývania. Poplatky do fondu opráv boli schválené
na schôdzi, akou výškou majú prispievať, ale neviem napr.
či im môžem za NP garáž účtovať svoj poplatok za správu
(odmena správcu) a upratovanie spoločných priestorov
a pod.
– jeden z vlastníkov NP garáže mal do budovy od začiatku
vstupné dvere, ale ostatné garáže nemajú. Ďalší z vlastníkov
si tieto dvere urobil. Potrebuje na to nejaký súhlas správcu
alebo iných vlastníkov?
– ak zvolajú schôdzu vlastníci, zákon hovorí, že má na to právo
ak ide o štvrtinu vlastníkov, ako formou to musia správcovi
doručiť, musi abyť podpisy od tej štvrtiny overené notárom?
Kto robí program schôdze a pozvánku v taktomto prípade?
– na zmenu správcu v dome je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých?
1. Príspevok na správu im samozrejme účtovať môžete. Otázne je v akej výške. Zvykne to byť iná výška ako pri bytoch
alebo plnohodnotných nebytových priestoroch, a teda nižší
poplatok, ktorý samozrejme musíte mať schválený. Vy predsa musíte vlastníka NP – garáže viesť vo svojej evidencii,
viesť evidenciu platieb, resp. robiť konečné vyúčtovanie aj
keď platia možno minimálne množstvo položiek. Čo sa týka
upratovania je to na dohode medzi vlastníkmi ... ak vlastník
garáže prechádza napriklad cez spoločné priestory tak prečo nie?
2. Určite áno, súhlas vlastníkov. Mala to byť vopred prerokované a schválené na schôdzi vlastníkov. Predpokladám že
tým, že urobil dvere zasiahol do nejakých spoločných častí
bytového domu ako sú napríklad múry bytového domu.
3. Forma musí byť samozrejme písomná, podpisy nie je nutné
overovať. Má to byť vo forme žiadosti, kde uvediete požadovaný program schôdze, môžete kľudne uviesť aj dátum a čas
navrhovanej schôdze, mená a podpisy 1/4 vlastníkov bytov
a nebytových priestorov. Správca je povinný zvolať schôdzu
do 15 dní od doručenia takejto žiadosti, a teda pozvánku
robí správca, ak tak neurobí, vtedy môžu byť zvolávateľom
schôdze tá 1/4 vlastníkov, a teda pozvánku si robia sami
vlastníci. Správca vo väčšine aj disponuje vlastným tlačivom
žiadosti o zvolanie schôdze.
4. Na zmenu správcu bytového domu je v zmysle § 14b ods. 1
písm. e) zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov v dome, pretože musíte aj ukončiť zmluvu o výkone
správy s jedným správcom a pristúpiť k odsúhlaseniu novej
zmluvy o výkone správy s novým správcom.
Chcem sa spýtať, ako je to s upratovaním spoločných priestorov, chodieb, schodiska. Sme malá bytovka so 6 bytmi, upratovanie si zabezpečujeme vo vlastnej réžii (pri upratovaní sa
striedame). Jeden byt zostal momentálne dlhodobo neobývaný, keďže sa jeho majiteľ odsťahoval za prácou do zahraničia.
Majiteľ podľa vlastných slov ale nebude nikomu platiť za upratovanie ani najímať ﬁrmu. Otázkou je, či je majiteľ bytu povinný
sa aj naďalej starať o upratovanie alebo keďže je byt neobývaný odpadá mu táto zodpovednosť?
Áno, povinnosť upratovať stanovené spoločné priestory vlastník
má aj keď byt reálne neužíva. Mal by si upratovanie zabezpečiť.
Pokiaľ by vlastníci na schôdzi odsúhlasili upratovanie prostred23
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níctvom upratovacej spoločnosti, taktiež by mu vznikla povinnosť úhrady, tak ako ostatným vlastníkom.
Je možné byť predsedom spoločenstva vlastníkov bytov v dvoch
spoločenstvách, ak je majiteľom bytu na obidvoch adresách?
Áno, môže.
Musí byť zverejnená zmluva o práci so zástupcom vlastníkov
bytov. Ten vykonáva aj upratovanie a odpočty, teda aj dohoda
o výkone tejto práce. Platíme to my správcovi. V dokumentoch
správcovskej BD som také nenašiel.
Nemusí byť. Na správcu bytových domov sa nevzťahuje povinnosť zverejňovania zmlúv alebo dohôd.
Je možné, aby vlastníci v jednom bytovom dome pod jedným
správcom prispievali v rôznej výške do FPÚaO, resp. ak by si
to odhlasovali na schôdzi vlastníkov napr. podľa jednotlivých
vchodov? V zmysle 182 vykonávajú vlastníci úhrady do FPÚaO
podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu a výšku si určujú
spravidla rok vopred.
Nemalo by to tak byť, výška preddavkov do fondu prevádzky
údržby a opráv by mala byť rovnaká na meter štvorcový. Kde je
možné tvorbu upraviť sú nebytové priestory.
V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov „pri určení preddavkov do fondu
prevádzky, údržby a opráv vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome zohľadnia mieru využívania spoločných častí domu
a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov”. Môže ísť napríklad o garáže alebo nebytové priestory, ktoré
majú svoj vlastný vchod.
Medzi povinnosti predsedu SVB patrí cyklická výmena vodomerov. Môže to predseda vykonávať bez opakovaného schvaľovania vlastníkmi?
Povinnosťou predsedu je riadiť činnosť spoločenstva, a teda aj
zabezpečiť periodickú výmenu vodomerov. Výmena vodomerov je hradená z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv
a o použití prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv a výbere zhotoviteľa rozhodujú spravidla vlastníci na zhromaždení.
Výnimka môže byť pokiaľ má Váš predseda vopred schválené
kompetencie v rozhodovaní o výbere zhotoviteľa a ﬁnančné
kompetencie tak, že môže dať vymeniť vodomery bez predošlého schvaľovania vlastníkmi.
Prosím o radu. V rámci spoločenstva vlastníkov bytov na Palarikovej ul. v Prešove sa vykonalo hlasovanie za prítomnosti
4 vlastníkov bytov zo šiestich, čo je v poriadku. Ale schôdzu
neviedol riadne zvolený predseda, aj keď bol prítomný, nebolo hlasované vlastníkmi o zmene predsedu, resp. zmene, že
schôdzu bude viesť iný vlastník. Zároveň v zápisnici je uvedený predsedajúci schôdze a ten istý je uvedený ako overovateľ.
Myslím, že ak niekto vedie schôdzu nemal by byť aj overovateľom, alebo sa mýlim?
V zmysle § 14a ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov „Schôdzu vlastníkov vedie predseda alebo správca, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov
v dome nerozhodli inak”.
V zmysle uvedeného schôdzu vlastníkov mal teda viesť prítomný predseda, keďže nebolo vlastníkmi rozhodnuté inak.
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vyslovene nevylučuje aby bol predsedsajúci schôdze aj overovateľom v zmysle § 14a ods. 5 zákona ale zmyslom overovateľov je aby overili,
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že v zápisnici je spísané všetko tak ako to reálne na schôdzi
vlastníkov prebehlo, čo logicky znamená, že by predsedajúci,
zapisovateľ a overovatelia nemali byť rovnaké osoby. Kedže na
schôdzi vlastníkov bol dostatočný počet vlastníkov na to, aby
každú funkciu zastávala ina osoba, mám za to, že takéto konanie nebolo správne.
§ 14 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania musí
byť vyhotovená zápisnica, ktorú spíše správca, predseda, člen
rady, zástupca vlastníkov alebo zvolený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome a podpíšu ju overovatelia. Prílohou
zápisnice je originál prezenčnej listiny alebo hlasovacej listiny
s priloženými splnomocneniami a vyjadrenie overovateľa, ktorý
ju odmietol podpísať. Zápisnica musí obsahovať najmä:
a) termín a miesto konania schôdze vlastníkov alebo
písomného hlasovania,
b) odsúhlasený program schôdze vlastníkov a výsledky
hlasovania k jednotlivým bodom programu,
c) znenie prijatých rozhodnutí schôdze vlastníkov,
d) iné skutočnosti, o ktorých rozhodli vlastníci bytov
a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov,
e) otázky písomného hlasovania a jeho výsledky,
f) meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov.
Sme spoločenstvo bytov v Martine a potrebovali by sme sa
poradiť s jedným problémom. Máme vlastníčku bytu, ktorá
sa nám doslova „nasťahovala“ do spoločných priestorov a ona
jediná má odtiaľ kľúče. Pred 3,5 rokmi sa vymenil predseda
a dozorná rada a po nejakom čase, keď sme sa spamätali,
sme zistili na podnet ostatných vlastníkov, že pani využíva pivničný priestor v dome a nemá na to žiadnu zmluvu/súhlas od
predchádzajúceho predsedu, resp. aspoň sa doteraz nepreukázala, a to aj na niekoľké vyzvania. Samozrejme zaň ani neplatí.
Tiež akosi nemá záujem zaplatiť a celú situáciu len zahmlieva.
Na schôdzi vlastníkov sme ju vyzvali, aby teda podpísala s nami zmluvu a chceli sme sa dohodnúť na odplate za výlučné
užívanie spoločného priestoru. Navrhovali sme písomné hlasovanie, nakoľko nebol dostatočný počet prítomných vlastníkov.
Pani sa ale stále vykrúca a naťahuje čas. Na vyzvanie predsedu
na odovzdanie kľúčov od priestoru, prisľúbila, že tak urobí. Prešiel mesiac a nespravila tak. Správa sa veľmi neseriózne, a tak
sa chceme spýtať:
1. Do akej výšky jej môžeme vyrubiť nájomné/odplatu za
užívanie spoločného priestoru?
2. Do akého obdobia sa môžeme spätne vrátiť? (táto situácia pretrváva už niekoľko rokov, približne 8)
V oboch prípadoch ide o individuálnu dohodu medzi nájomníčkou a vlastníkmi. Cena za nájom by mohla byť cena obvyklá
v danom čase a mieste užívania priestoru. Odporúčam teda zistiť si v okolitých bytových domoch, ktoré prenajímajú takéto spoločné priestory, akú sumu majú za užívanie schválenú. Suma je
všade individuálna.
Nájomné sa v zmluve dojednáva zväčša ako platba vopred alebo platba po uplynutí obdobia za ktoré sa nájomné platí. Žiadať
úhradu nájomného spätne za nájom priestoru, kde nemáte ani
zmluvu môžete len po vzájomnej dohode. Odporúčam skúsiť sa
dohodnúť aspoň na nejakej sume s nájomníčkou, určite vám
nebude ochotná zaplatiť väčšie obdobie spätne.
Chcem sa informovať ako písomne požiadať poštou správcu
nech mi predloží nahliadnuť na nás účet a zápisnicu, kedy bol
www.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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zvolený, lebo nič nechce preukázať a mám take info, že v roku
2019 mu skončilo správcovstvo a vôbec nevracia preplatky.
To, že niekomu správcovstvo skončilo je dosť vážna vec, a či je
to vážne, tak si môžete kľudne overiť v zozname správcoch. Každý správca bytového domu musí byť totiž zapísaný v zozname
správcoch bytových domov. Príkladám stránku www.zoznamspravcov.sk, kde si to môžete kľudne overiť. Správca, ktorý bol
vyčiarknutý zo zoznamu správcov však musí vlastníkov o takejto
skutočnosti informovať.
Na sprístupnenie informácii ohľadom bytového domu máte nárok v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov. Požiadajte správcu písomne aby
Vám sprístupnil požadované informácie, pričom môžete použiť
odkaz na nižšie uvedené § 11 ods. 6, v žiadosti skúste aj presnejšie deﬁnovať aké doklady chcete, aby vám boli predložené.
§ 11 ods. 6
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania
fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy
a kópie.
Prosím vás ako máme (ako správca) postupovať v prípade, že
v bytovom dome 2/3 súhlasia a ostatní nesúhlasia s poistením domu. Musia sa prispôsobiť tak, ako pri schvaľovaní úve-

ru, alebo sa o tom ani nemusí hlasovať a automaticky môže
správca bytový dom poistiť?
Postiť bytový dom bezpodmienečne odporúčam. Poistenie bytového domu je súčasťou mesačného zálohového predpisu.
Mesačný zálohový predpis by mal byť vlastníkmi schvaľovaný
v zmysle § 14b ods. 1 písm. j zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zákon stanovuje, že zásady určenia výšky mesačných úhrady za plnenia schvaľujú vlastníci nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome. Správca by to schváliť mal dať,
ak sa bytový dom poisťuje a zavádza sa táto položka do predpisu. Ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov,
správca má povinnosť bytový dom poistiť.
Chcem sa opýtať či je možné, keď sa robí revízia plynových
zariadení v bytovom dome a v bytoch kde je zavedený plyn a tá
je hradená z fondu opráv, dať preplatiť z fondu opráv aj revíziu kotla na elektrinu, ktorú je tiež potrebné urobiť. Nie všetci
vlastníci bytov majú plyn zavedený do bytu a majú len elektrické vykurovanie.
Ak sú v bytovom dome dva spôsoby vykurovania ako uvádzate,
teda plyn a elektrika, a revízie plynového zariadenia sa hradia
z fondu prevádzky, údržby a opráv, tak aj revízie elektrického
zariadenia by sa mali hradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv.
Nemusí to byť tak, ak by sa jednalo napríklad len o byty, ktoré sa
z vlastného rozhodnutia odpojili a zriadili vlastné vykurovanie.

Tematické okruhy konferencie:
1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou
budov

21. medzinárodná konferencia

TEPELNÁ OCHRANA
BUDOV 2021
Podstata zabezpečenia energetickej
hospodárnosti budov

14. – 16. november 2021
Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, hotel Patria

2. Stavebné materiály a stavebné konštrukcie
zabezpečujúce tepelnú ochranu budov a predpoklady splnenia požiadaviek na energetickú
hospodárnosť budov
3. Metódy posúdenia a trendy zabezpečujúce
výstavbu a obnovu budov 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 program.

Odborná garancia:
prof. Ing. Sternová Zuzana, PhD.,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Ing. Šála Jiří, CSc., ŠÁLA-MODI, Praha, ČR

Sekretariát konferencie:
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Ing. Eugénia Kiselyová
Koceľova 15, 815 94 Bratislava,
tel.: +421 2 502 076 50 • tel. sekretariát: +421 2 502 076 49
www.tzbportal.sk
mobil:
+421 915 241 438 • e-mail: stav@zsvts.sk

Podrobnejšie infomácie získate na:
http://www.zsvts.sk/aktuality/podujatia
http://www.zsvts.sk/odborneprogramy/slovenskastavebna-vedeckotechnicka-spolocnost-sst-vts 25
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REVITALIZÁCIA BYTOVÝCH DOMOV
O nás z pohľadu konateľa spoločnosti, Jaroslava Zelienku
V stavebníctve som začínal v roku 1998, vtedy ešte ako stavebný technik v stavebných spoločnostiach. Šesť
rokov na to, v roku 2004, som sa na základe nadobudnutých skúseností z oblasti staviteľstva rozhodol otvoriť si
živnostenské podnikanie.

Odhodlanie rozvíjať sa a rásť však nenechalo na seba dlho čakať a prišlo na rad rozhodnutie založiť spoločnosť TERASTAV BA,
s.r.o. Do podnikania som prichádzal s ambíciou a cieľom plniť
sny našich klientov. V našej spoločnosti preferujeme priamu
a otvorenú komunikáciu, férovy prístup. Naša práca je garanciou kvality – disponujeme špičkovým vybavením, širokým záberom vlastného vozového parku, stavebnými výťahmi, lešením,
závesnými lávkami, stavebnými kontajnermi a iným vybavením
pre revitalizáciu bytových domov.

dôrazom na kvalitu a energetickú úsporu, až po samotnú realizáciu stavby. Navyše sme oprávnení vykonávať stavbyvedúceho
a stavebný dozor v oblasti pozemných stavieb a revitalizácii bytových domov. Pôsobíme na celom uzemí Slovenskej a Českej
republiky.

Zateplenie plochých striech
Ak sa rozhodujete pre zateplenie strechy, mali by ste brať do
úvahy aj jej rekonštrukciu. Mnohokrát sa v praxi stretávame
s problémom čiastkových opráv strechy (napr. nová povlaková
krytina), pri ktorých sa preinvestujú nemalé ﬁnančné prostriedky. Výsledkom však nie je dlhodobý efekt, pretože ceny za energie rastú a narastá aj potreba zateplenia. Preto je najvýhodnejším riešením rekonštrukcia strechy spolu s jej zateplením.

Ekonomické výhody zateplenia:





zníženie prevádzkových nákladov
zabránenie nadmerného úniku tepla
zníženie energetickej náročnosti objektu
skrátenie vykurovacej sezóny.

Pracujeme v stálych pracovných skupinách a zamestnanci v našom tíme disponujú dlhoročnými skúsenosťami, čo z nich robí
odborníkov vzatých na slovo. Kvalitný tím a zohratý personál je
zárukou úspešnej spoločnosti, vďaka čomu môžeme rozvíjať
naše podnikanie do budúcna.
Vďaka prirodzenému vývoju a dvadsaťročným skúsenostiam
z oblasti stavebníctva sme v spoločnosti dospeli na úroveň, kedy
zabezpečujeme pre našich klientov komplexnú starostlivosť.
Chceme byt zárukou toho, že klient v spolupráci s nami nebude mať starosti s projektom. Poradíme s vhodným nastavením
ﬁnancovania a získaním príspevku zo ŠRFB. Zabezpečíme pre
vás všetko od kompletnej projektovej dokumentácie, úradných
povolení, plánu realizácie, materiálového prevedenia s vysokým
26
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Technické výhody zateplenia:





zlepšenie tepelnej pohody
eliminácia tepelných mostov
zníženie namáhania konštrukcie
zvýšenie akumulačného efektu hmotných nosných konštrukcií, a tým zvýšenie odolnosti voči prehrievaniu v letných dňoch.



rekonštrukcia nadstavieb tak, aby sa zabránilo zatekaniu.

Pri rekonštrukciách sa kladie veľký dôraz na úsporu energie,
a preto by sa nemalo zabúdať aj na zateplenie fasády budovy.
Predídete tým únikom tepla a zdravotným závadám muriva, ako
napr. plesne, zrážanlivosť vody a ďalšie.

Hygienické výhody zateplenia:


zabránenie vzniku plesní.

Nevyhnutný je racionálny návrh
Komplexná oprava alebo výmena strechy sa musí bezpodmienečne vykonať na základe prieskumu strešného plášťa. Až po
vykonaní prieskumu je možné vypracovať racionálny a efektívny návrh na opravu alebo výmenu strešného plášťa. V návrhu
musia byť zahrnuté tepelné, statické, korózne špeciﬁká strechy.
Tieto majú veľký vplyv na to, či bude strecha kvalitne opravená.
Ak sa do úvahy dané prieskumy a posúdenia nezahrnú, následkom môže byť neekonomická oprava, alebo dokonca zhoršenie
celkového stavu strechy.

Kvalitná strecha má spĺňať nasledovné parametre:










vhodná tepelná izolácia s obmedzeným prevetrávaním
strešného plášťa, zakrytie tepelných mostov, obmedzenie kondenzácie v strešnom plášti, vhodná úprava spádu strechy
kvalitný hydroizolačný systém zvolený na základe posúdenia difúznych vlastností strešného plášťa, stabilizácia
proti účinkom vetra
posúdenie nosnej konštrukcie strechy s ohľadom na
správne určenie hmotnosti strešného plášťa konštrukcie strechy
zaistenie požiarnej bezpečnosti
rekonštrukcia bleskozvodu
ochrana konštrukcií proti korózii

www.tzbportal.sk

Napriek tomu, že fasáda patrí k jedným z najvýraznejších prvkov
architektúry, musí byť aj čosi viac ako iba ozdoba ulice. Súčasné moderné fasádne systémy totiž dokážu ušetriť náklady na
vykurovanie a ochrániť stavbu na dlhé roky pred nepriaznivými
vplyvmi okolia.
Zatepľovanie fasády patrí v posledných rokoch k najčastejším
sanáciám vykonávaných na budovách a pri stavbe nového objektu už patrí k samozrejmej výbave fasády.
Budova, ktorá je zateplená vykazuje podstatne menej tepelných
strát v zime a v lete sa jej obvodové múry až natoľko neprehrievajú. Pritom sa komfort vnútornej klímy objektu zvýši, pretože sa
znižuje stupeň kondenzácie vodných pár na vnútorných stenách
objektu, čím sa navyše do veľkej miery zabráni vzniku plesní
i nepatrných rozmerov. Celkom zaujímavý fakt predstavuje i skutočnosť, že investícia spojená s aplikáciou zatepľovacieho systému sa nám do istej miery vráti, respektíve nám môže ušetriť
ﬁnancie, ktoré musíme vynaložiť na vykurovanie objektu. Okrem
toho sa samozrejme môže sanáciou fasádneho systému zlepšiť
aj samotný vzhľad budovy. Predpokladá sa, že celková overená
úspora pri zateplení budovy na jej vykurovanie predstavuje 30
– 40 % nákladov na vykurovanie. Pri stavbe novej budovy môže
predstavovať i úsporu pri kúpe vyhrievacích telies alebo kotla
a zateplenie dokonca môže zlepšiť aj akustické vlastnosti budovy vo vzťahu k prenikaniu napríklad vonkajšieho hluku z ulice
do jej vnútorných priestorov.
www.tera-stav.sk
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OBYVATELIA DRAHOVIEC ZÍSKAJÚ OPÄŤ NEZÁVADNÚ
PITNÚ VODU – OBEC AKO PRVÁ NA SLOVENSKU VYČISTÍ
POTRUBIA PATENTOVANÝM EKOLOGICKÝM SPÔSOBOM
Obec Drahovce ako prvá na Slovensku realizuje unikátny projekt ekologického čistenia obecného vodovodu
patentovaným systémom COMPREX®. Ide o pilotný projekt, ktorý na Slovensku prvýkrát v obci realizuje spoločnosť
Wilseko z Košíc. Systém čistenia je patentovaný v rámci celej Európy a nepoužíva žiadne chemikálie či iné prísady,
pracuje šetrne aj k starším potrubiam iba na báze tlaku a malého množstva vody. Obyvatelia sa tak opäť dostanú
k nezávadnej pitnej vode bez usadenín v rozvodoch.

Voda z vodovodného potrubia v Drahovciach pred čistením (vľavo) a po vyčistení metódou COMPREX®.

„Vyčisť dlhodobo zanedbaný obecný vodovod bol jedným z mojich cieľov pri nástupe do funkcie starostu. Problémom bolo
však nájsť spoločnosť, ktorá vie tento zámer zrealizovať nielen šetrne k starému potrubiu, ale aj s ekologicky. Teší nás, že
sme po dlhom hľadaní našli spoločnosť Wilseko, ktorá spĺňa
naše požiadavky aj z hľadiska ekonomických nákladov. V priebehu júla vyčistíme celé potrubie v obci v dĺžke 14 kilometrov
až po vodomery domácností,“ hovorí starosta obce Drahovce
Miroslav Ledecký.
Spoločnosť Wilseko spúšťa čistenie komunálnych domových
rozvodov aj z dôvodu nedostatočnej starostlivosti o tieto siete
po celé desaťročia. Hlavný beneﬁt pre obyvateľov je, že sa opäť

Zdroj foto: WILSEKO

toty. Zároveň pracujeme s prevádzkovým tlakom potrubia. Dokážeme vypláchnuť mechanické nečistoty, bioﬁlmy či nánosy.
Spôsob šetrí nielen prírodné zdroje, ľudské zdravie, ale aj čas
– denne dokážeme vyčistiť 1,5 kilometra potrubia pre pitnú
úžitkovú vodu,“ vysvetľuje Tomáš Sleziak, CEO spoločnosti Wilseko z Košíc.
Podľa neho hmotnosť nečistôt v potrubí závisí od prevedenia
systému, od zdroja pitnej vody a iných faktorov: „Je náročné
presne povedať o aké množstvo sa jedná, bavíme sa však v kilách až stovkách kilogramov nečistôt. Najzaujímavejšie nečistoty boli doteraz usadeniny piesku a vápnika v jednom odkaľovacom potrubí, ktoré bolo zanedbané až 30 rokov!“

dostanú k nezávadnej pitnej vode.
„Tento spôsob čistenia nie je unikátny iba na Slovensku, ale
aj v rámci celej Európy. Čistenie patentovanou metódou
COMPREX® nepoužíva žiadne chemikálie ani iné prísady. Sústredíme sa na čistenie počítačom riadeným prúdom vody
a vzduchu, ktoré vytvoria v potrubí rázy, ktoré odlupujú nečis28
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Spoločnosť Wilseko doteraz realizovala prevažne priemyselné
čistenia potrubí v strednej Európe ako napríklad rozvody pre
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK), rozvody na vodnom
diele Gabčíkovo – Čuňovo, rozvody odkaľovacej vody v jadrovej
elektrárni Mochovce či rozvody v raﬁnérii Kralupy nad Vltavou.

Hlavným cieľom spoločnosti Wilseko je byť zodpovedným partnerom v oblasti priemyslu, komunálu a dostupným partnerom
v oblasti rodinných domov a domácností. Spoločnosť má aktuálne 15 zamestnancov. Viac o službách spolčonosti nájdete na
Wilseko.sk.

Kedy čistiť potrubia?
 Bioﬁlm
 Železité usadeniny
 Mangánové blato
 Inkrusty
 Usadeniny piesku
 Vyzrážaný vápnik
 Uvoľnenia z pieskovej ﬁltrácie

Kontakty:
Ing. Tomáš Sleziak, PhD., ING PAED IGIP, CEO spoločnosti
tomas.sleziak@wilseko.sk
+421 905 182 620
Martina Tropp, Obchodná a marketingová manažérka
martina.tropp@wilseko.sk
+421 905 270 695
Wilseko s.r.o.
Južná trieda 33
040 01 Košice
www.wilseko.sk

O spoločnosti Wilseko
Firma Wilseko z Košíc je so svojim portfóliom služieb čistenia
a dezinfekcie rozvodov vody pre priemyselné objekty, komunál
aj domácnosti najväčšia spoločnosť v strednej Európe. Od roku
2014 sa orientuje na slovenský, český, poľský, maďarský a rakúsky trh. Ako jediná spoločnosť na Slovensku využíva na čistenie potrubí a rozvodov patentovaný systém COMPREX® bez použitia chemikálií iba mechanicky s pomocou tlakovania a malého
množstvo pitnej vody z aminimálneho spotrebia energií.

Zber a recyklácia odpadov

www.tzbportal.sk
z expandovaného
polystyrénu

A Member of the HIRSCH Group
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OBNOVA KVALITNE A EFEKTÍVNE S PODPOROU ŠFRB
Ing. Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37,
e-mail: juraj.bartos@sfrb.sk
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) plní významnú úlohu v oblasti obnovy bytových domov poskytovaním výhodných
dlhodobých úverov s úrokovou sadzbou od 0 %. V minulom 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.

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 2021 ŠFRB poskytuje podporu podľa súčasne platného
zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacej vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 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 jednej stavbe budú súčasne realizovať tri a viac
z typov obnov, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške
rozdielu medzi najnižšou z hodnôt pre realizované typy
obnovy a 0,5 %.

Podmienky poskytnutia úveru na zateplenie bytovej
budovy
1.

2.

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,
splnenie hygienického kritéria, kritéria výmeny
vzduchu a energetického kritéria podľa STN 73
0540-2 + Z1 + Z2:2019 a STN 73 0540-3:2012,

Prehľad podpôr 2021
LEHOTA SPLATNOSTI (ROK)

% Z OC

ÚROK
(%)

MAX. ÚVER

20

75

1,0

170 €/m2 PP bytu

Zateplenie bytového domu – úver 100 % OC1) (objekt starší ako 10 rokov)

20 (25)2)

100

0,5

200 €/m2 PP bytu

Odstránenie systémovej poruchy BD (objekt skolaudovaný pred 1.1.1994)

20

75

1,0

100 €/m2 PP bytu

Výmena výťahu

20

100

0,5

70 000 €/výťah

Modernizácia výťahu

20

75

0,5

50 000 €/výťah

Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody,
vzduchotechniky a tepla v bytovom dome

20

75

0,5

100 €/m2 PP bytu

Vybudovanie bezbariérového prístupu do všetkých bytov v bytovom dome

20

100

1,0

150 €/m2 PP bytu

Iná modernizácia bytového domu

20

75

2,0

90 €/m2 PP bytu

Modernizácia zariadenia sociálnych služieb

25

100

0,5

800 €/m2 PP

Zateplenie zariadenia sociálnych služieb

25

100

0,5

200 €/m2 PP

TYP OBNOVY BYTOVEJ BUDOVY
Zateplenie bytového domu – úver 75 % OC (objekt starší ako 10 rokov)

OC – obstarávacia cena, PP – podlahová plocha
1)

2)
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Úver na zateplenie so zvýhodnenými parametrami môže byť poskytnutý, ak budova dosiahne hodnotu hornej hranice energetickej triedy A0 pre budovy s takmer nulovou potrebou energie, alebo hodnotu nižšiu podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(vyhláška). V súlade s § 5 ods. 4) vyhlášky pre všetky nové budovy postavené po 31.12.2020 je minimálnou požiadavkou pre
globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Pri významnej obnove budovy sa musí požiadavka na takmer nulovú
potrebu energie splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.
Ak sa má poskytnúť úver na zateplenie bytového domu do výšky 100 % OC a na stavbe sa súčasne realizuje ďalší z typov obnovy
bytovej budovy (výmena/ modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov, vybudovanie bezbariérového prístupu alebo iná
modernizácia), použije sa pre poskytnutý úver spoločná lehota splatnosti najdlhšie na 25 rokov.
www.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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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 všetkých otvorových
výplní v spoločných častiach, výmena okenných
otvorových výplní bytov v rozsahu aspoň 85 % z ich
celkovej plochy,
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 (ak je súčasťou zateplenia bytovej
budovy odstránenie systémovej poruchy, predkladá
sa právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre bytový
dom vydané pred 1.1.1994),
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.
3.

ŠFRB ﬁnancuje aj vybudovanie technického zariadenia, ktoré
bude využívať obnoviteľné zdroje energie alebo zariadenia na
mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla. V uvedenom prípade je potrebné predložiť k žiadosti o úver aj právoplatné stavebné povolenie na inštaláciu uvedených zariadení
a doklad o odbornej spôsobilosti inštalatéra.

Postup pri podAní žiadosti






Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu (MÚ) podľa
miesta stavby v termíne od 15. 1. – 30. 9. príslušného
kalendárneho roka.
MÚ bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť na webovom sídle ŠFRB a do 15 pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti overí úplnosť jej náležitostí
v poradí podľa doručenia žiadosti.
Ak žiadosť spĺňa podmienky a obsahuje všetky prílohy,











po overení pracovníkom MÚ je žiadateľovi pridelené poradové číslo žiadosti a žiadosť je odoslaná na ŠFRB.
ŠFRB posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť
poskytnutia podpory. Ak je pre rozhodnutie o poskytnutí podpory nevyhnutné odstrániť nedostatky v žiadosti,
ŠFRB vyzve žiadateľa, aby v primeranej lehote odstránil
nedostatky v žiadosti. Výzvu na odstránenie nedostatkov v žiadosti ŠFRB zasiela žiadateľovi písomne. ŠFRB
rozhodne o poskytnutí podpory bezprostredne po odstránení nedostatkov v žiadosti.
Ak žiadosť nespĺňa podmienky zákona, ŠFRB rozhodne
o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť žiadateľovi bezodkladne.
V prípade poskytnutia podpory ŠFRB zašle žiadateľovi
návrh zmluvy o poskytnutí podpory do 30 dní odo dňa
podpisu rozhodnutia o poskytnutí podpory.
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 prostredníctvom pracovníka mestského úradu v sídle okresu podľa
miesta stavby.
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.

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 €
Mesačný poplatok za vedenie účtu 0,00 €
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.

Ilustračné foto

www.tzbportal.sk
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NOVINKY V POISTENÍ
V SÚVISLOSTI SO SPÁJANÍM
OTP BANKY A ČSOB, PONÚKA
ČSOB POISŤOVŇA UVÍTACIU ZĽAVU
PRE SPRÁVCOV VYUŽÍVAJÚCICH
SLUŽBY OTP BANKY. AKCIA JE
LIMITOVANÁ DO KONCA ROKA 2021.
S riaditeľom odboru upisovania rizík a produktového manažmentu ČSOB Poisťovne, pánom Ing. Petrom Čahojom,
Vám predstavíme naše postrehy z praxe a zámery poisťovne ohľadom ďalšieho rozvoja minuloročnej novinky:
POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV. V prípade záujmu sme Vám k dispozícií pre vypracovanie akciovej ponuky:
ﬂexaﬁn@respect-slovakia.sk alebo 0911 12 40 50.

UVÍTACÍ BONUS PRE KLIENTOV OTP BANKY
FlexaFIN s.r.o.: Pán Čahoj, viacerí správcovia aktuálne riešia prevody bankových účtov v súvislosti so spájaním OTP Banky s ČSOB.
Pripravila poisťovňa pre týchto klientov niečo zaujímavé?
ČSOB Poisťovňa, a.s.: Sme si vedomí
administratívnej záťaže, ktorú spomínate. Spojenie s ČSOB ﬁnančnou
skupinou však prinesie klientom OTP
banky viacero výhod. Jednou z nich je
uvítacia zľava na poistenie bytových
domov pre klientov OTP. Na zľavu má
nárok správca, ktorý využíva služby
OTP banky a uzavrie poistnú zmluvu
do 31.12.2021.

VÝHODY A PREDNOSTI PRODUKTU
FlexaFIN: Pokúsim sa zhrnúť naše skúsenosti pri predaji poistenia
bytových domov v ČSOB poisťovni po necelom roku jeho predaja.
Pozitívny ohlas mali najmä pripoistenia zodpovednosti za škodu:
 z činnosti domácnosti, tzv. občianska zodpovednosť
 z výkonu správy s automatickým limitom 5 000 €, vrátane poistenia čistých ﬁnančných škôd
 pri výkone drobných svojpomocných prác
Okrem zodpovednostných pripoistení správcov a vlastníkov bytových domov, pri posudzovaní ponúk zaujal v ČSOB poisťovni nový
trend krytia nákladov, ktoré vzniknú po poistnej udalosti:
 náklady na zistenie príčiny a rozsahu škôd
 ušlý zisk z prenájmu spoločných priestorov
 ušlý zisk po prerušení prevádzky podnikajúcich subjektov v nebytových priestoroch
 úhrada nákladov spojených s bývaním, vrátane mesačných platieb do fondu opráv a údržby
Kde nový produkt mierne zaostával za konkurenciou, bola ﬂexibilita pri stanovovaní poistných súm bytových domov a limitu pre
vypratávacie náklady. Pán Čahoj, aké sú vaše skúsenosti s novým
produktom a pripravujete aj tento rok niečo nové?
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30 % NÁRAST PRIEMERNEJ CENY NEHNUTEĽNOSTI NA
BÝVANIE ZA OSTATNÉ 2 ROKY
ČSOB: Naše doterajšie skúsenosti sú pozitívne, keďže poistenie
pokrýva širokú škálu rizík. Ako príklad uvediem poistenie motorových vozidiel a motocyklov vlastníkov pre prípad živelných rizík
v garážach poistených bytových domov. Po udalosti v Prešove registrujeme zvýšený záujem vlastníkov o pripoistenie vypratávacích
nákladov po poistnej udalosti aj na vyššie limity ako štandardných
5 % z poistnej sumy bytového domu. Mimochodom, pred rokom
tento limit patril medzi najvyššie na trhu a s dvojciferným medziročným nárastom cien nehnuteľností na bývanie v ostatných
štvrťrokoch sa aj v absolútnych číslach rýchlo navyšoval.

NOVINKY PRE ROK 2022
Na vývoj a reakcie trhu plánujeme zareagovať niekoľkými novinkami pre rok 2022. Zatiaľ spomeniem len niektoré, ktoré súvisia
s už prezentovanými poznatkami:
 15 % tolerancia podpoistenia a poistenie na trhové
ceny – krytie nákladov na kúpu obdobnej nehnuteľnosti,
nie len nákladov na jej výstavbu
 Možnosť poistenia na základe certiﬁkovaného stanovenia
východiskovej hodnoty bytového domu bez uplatnenia
podpoistenia
 1 000 000 € limit pre náklady poistnej udalosti – automatické navýšenie limitu nad rámec poistnej sumy v základnej cene poistného

ČSOB POISŤOVŇA JE POISŤOVNOU ROKA
FlexaFIN: Pán Čahoj, dovoľte mi zagratulovať vám k získaniu titulu
poisťovňa roka a spýtať sa, či by ste chceli ešte niečo doplniť na
záver?
ČSOB: Rád by som spomenul beneﬁt pre vlastníkov poistených
bytových domov. V prípade, ak sa správca rozhodne pre poistenie bytových domov v ČSOB poisťovni, vlastníci poistených bytov
získajú nárok na extra zľavu vo výške 15 % pre poistenie svojej domácnosti alebo motorového vozidla. Poistenie si môžu
komfortne uzavrieť prostredníctvom webového portálu ČSOB
poisťovne.
www.voc.sk/spravca-bytovych-domov

POISTENIE
BYTOVÝCH
DOMOV

BENEFITY ČSOB POISŤOVNE

VARIABILNÉ
A KOMPLEXNÉ
POISTENIA
ÚSPORA
FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV
V PRÍPADE
NEČAKANÝCH
UDALOSTÍ
ASISTENČNÉ
SLUŽBY
24/7 ZADARMO

EKO BONUS

Poistenie\CDG\RGêÉQRTCXWRTÉRCFPG
\PQXWPCFQDWFPWVKGRQwMQFGPÅJQ
D[VQXÅJQFQOWCNGDQLGJQêCUVÉv nových
– aktuálnych cenách.
8CTKCDKNPQUĹPCUVCXGPKCTQ\UCJWRQKUVGPKC
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MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR SA SNAŽÍ
SABOTOVAŤ KLIMATICKÉ CIELE
Ministerstvo dopravy a výstavby SR navrhuje zmeny vo vyhláške k zákonu o energetickej hospodárnosti budov.
Vyhláška je do 27.08.2021 v medzirezortnom pripomienkovom konaní a jej cieľom je zvýšenie maximálnej potreby
primárnej energie na budovy pre dosiahnutie energetickej triedy A0, čo sú budovy s takmer nulovou potrebou
energie. V praxi by sme však od budúceho roku nové budovy kolaudovali s až o 40% vyššou potrebou energie
ako je v súčasnosti platné a to je z pohľadu energetickej hospodárnosti v budovách, progresu Slovenska v tejto
oblasti a najmä z pohľadu riešenia zmeny klímy neprípustné.
„Nevidíme dôvod na túto zmenu. Povinnosť stavať stavby
v energetickej triede A0 je platná od začiatku tohto roku. O tejto povinnosti vedeli odborníci veľmi dlho a vedeli sa na zmenu
pripraviť. Najmä, a to je podstatné, sme ako Slovensko deklarovali ciele v oblasti dosahovania úspor v sektore budova, tie
vyplývali aj z nárokov na obnovy a výstavbu budov a ich hospodárnosť s energiami. Je neprípustné meniť takto zásadne
čísla. Ani z dôvodovej správy nie je jasný pádny dôvod. Preto
vnímame zmeny ako účelové a zároveň sabotujúce klimatické
ciele,“ povedala Kateřina Chajdiaková zo Slovenskej klimatickej
iniciatívy.
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov musí byť významnou súčasťou boja proti klimatickým zmenám. Budovy sú dnes
zodpovedné za 40 percent spotreby globálnej energie a s ňou
spojenú produkciu skleníkových plynov. Sú preto kľúčovú rolu
v znižovaní globálnych emisií a spomedzi všetkých sektorov
majú budovy dokonca najväčší potenciál v znižovaní globálnych
emisií CO2.
Len pred nedávnom Medzivládny panel pre klimatickú zmenu
OSN (IPCC) zverejnil správu, kde zdôraznil urgenciu riešenia klimatickej zmeny cez znižovanie emisií skleníkových plynov. Riešime ambicióznejšie ciele už do roku 2030. Slovensko vo svojej
Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030, s výhľadom
do roku 2050 vyzdvihuje budovy ako sektor, kde vieme tieto
ciele najrýchlejšie a efektívne dosiahnuť. Ministerstvo dopravy
a výstavby SR zmenou vyhlášky doslova ide proti nastavených
stratégiám a cieľom.

„Nemôžeme zabudnúť, že Slovensko musí nie len stavať, ale aj
obnovovať svoje budovy podľa platnej legislatívy a pokiaľ je to
technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, tak aj obnovovať budovy tak, aby dosahovali tie najlepšie vlastnosti v oblasti energetiky. V čase, kedy sa Slovensko chystá na obnovy
30 000 rodinných domov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti by sa tieto zásadné kritériá na oblasť energetickej hospodárnosti meniť rozhodne nemali. Je to jednoducho neprípustné
a neprofesionálne,“ dodala Chajdiaková.
Slovenská klimatická iniciatíva je asociácia, ktorá spája sektor
priemyslu z oblasti budov a obnoviteľných zdrojov energie. Ide
o ﬁrmy, ktoré presadzujú inovatívne prístupy v oblasti budov,
trvalú udržateľnosť a energetickú hospodárnosť.
„Problematiku zmeny klímy berieme vážne a snažíme sa aktívne
prispieť a ponúkať odborné a konštruktívne riešenia. Naši experti pozorne sledujú deklarované postoje slovenských zákonodarcov a legislatívne prostredie v širších súvislostiach a celom európskom kontexte. Zvýšenie nárokov budov na potrebu energie
je neodôvodnené. Nie je jasné, prečo ministerstvo túto legislatívu zavádza, aká je za tým motivácia alebo celospoločenská
potreba a ako z nej ako spoločnosť budeme beneﬁtovať. Tiež je
na škodu, že takto závažné zmeny pripravuje ministerstvo bez
riadnej širšej odbornej konzultácie,“ vyjadrila sa Chajdiaková.
Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Kateřina Chajdiaková, Slovenská klimatická iniciatíva, mobil:
0905 565 951, chajdiakova@klimatickainicitiva.sk

Chcete dostávať
najzaujímavejšie informácie

z www.tzbportal.sk?
Odoberajte bezplatne
náš newsletter.
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PRÁVNIK RADÍ...
Od našich čitateľov dostávame stále množstvo rôznych otázok, ktoré sa týkajú problematiky správy budov. Aj v tomto
čísle vám prinášame v rubrike Právnik radí... odpovede vašu otázky. Odpovedá JUDr. Zuzana Adamová Tomková, ktorú
mnohí poznáte z konferencií Správa budov.

V dome sa hlasuje o zavedení vodomerov na diaľkový odpočet
28 vlastníkov – za je 22 a proti 6 (citujem „ani za … do bytu
nepustia nikoho”), ako postupovať...
V prvom rade je dôležité skontrolovanie platnosti hlasovania
vlastníkov bytov a NP o výmene vodomerov, ako aj skutočnosti či rozhodnutie vlastníkov nebolo napadnuté prehlasovaným
vlastníkom na súde. Reálne nie je možné prinútiť vlastníkov, aby
umožnili vstup do bytu a výmenu vodomeru na diaľkový odpočet, ak s tým nesúhlasia. Zákon č. 182/1993 Z. z. dáva možnosť
správcovi, aby ich k tomu „oﬁciálne nútil” – § 11 ods. 3 a ods. 7
zákona, ale prakticky to nemusí mať úspech. Najvhodnejší je písomný prístup – oznámenie o rozhodnutí vlastníkov o výmene vodomerov a upozornenie podľa uvedených zákonných ustanovení,
že: (§11 ods. 3) Vlastník bytu a NP v dome je povinný umožniť
na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup
do bytu zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej
vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo
opravy, ak ide o montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby
tepla a vody v byte a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník

bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup
do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním, resp.
(§11 ods. 7) Vlastníci bytov a NP v dome sú povinní umožniť odstránenie nedostatkov zistených kontrolou stavu bezpečnosti
technického zariadenia. Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome neumožnia odstránenie zistených nedostatkov na
technických zariadeniach, zodpovedajú za vzniknuté škody.
Upozornenie je vhodné opakované s uvedením aj ďalšej skutočnosti, napr. ako bude určovaný ich odpočet nameranej hodnoty
spotreby vody, ak vlastník nebude mať vymenený vodomer avšak
väčšina vlastníkov bude mať nový vodomer na diaľku. Opakovaným upozornením a neistotou z odpočítavania budúcej spotreby
vody môžu jednotliví nesúhlasiaci vlastníci radšej zmeniť prístup
a vodomer nechať vymeniť, či už z dôvodu, že pochopia vaše argumenty alebo z dôvodu, že nebudú chcieť dostávať ďalšie upozornenia. Dúfam, že moja odpoveď bude nápomocná v riešení
situácie.

ŏ7ŏ  ŏ
8/ŏ,+6ì2

www.tzbportal.sk
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ZÁKON O TEPELNEJ ENERGETIKE:
NOVELA ODPÁJANIA OD CZT
Od 1. augusta 2021 nadobudla účinnosť novela Zákona o tepelnej energetike, ktorá priniesla niekoľko významných
zmien, ktoré sa dotknú nie len dodávateľov tepla, ale aj jeho odberateľov. Upravilo sa odpájanie od centrálneho
zásobovania teplom, obsah záväzných stanovísk a zaviedli sa nové deﬁnície.

Zmeny v energetike v duchu Programového vyhlásenia
vlády
Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č.
657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (Zákon o tepelnej energetike), ktorú následne podpísala aj prezidentka Zuzana Čaputová. V Zbierke zákonov bola novela vyhlásená pod č. 282/2021
Z. z.
Ambíciou poslaneckej novely je naplniť niektoré ciele Programového vyhlásenia vlády na roky 2020 až 2024. V oblasti energetiky si vláda totiž predsavzala zamerať sa na „riešenia, ktoré povedú k transparentným a férovým trhovým pravidlám a cenám
energií“ ako aj na „odstránenie znevýhodnenia individuálneho
vykurovania oproti centralizovanému zásobovaniu teplom, rešpektujúc pritom hľadisko ekonomicky udržateľnej prevádzky
teplárenskej infraštruktúry“.
Zjednodušene možno povedať, že jedným z hlavných cieľov
predkladateľov bolo navrhnúť novú právnu úpravu, ktorá by
vytvorila širší priestor na odpojenie sa od centralizovaného
zásobovania teplom (CZT).
Aj keď je novela Zákona o tepelnej energetike pomerne krátka,
vo výsledku prináša niekoľko podstatných zmien. Okrem spomínaného zvoľnenia podmienok pre skončenie odberu tepla od
súčasného dodávateľa obsahuje aj úpravu záväzných stanovísk
pri výstavbe nového zariadenia na výrobu tepla a spresnenia
pojmoslovia časti sústavy na rozvod tepla.

Výpoveď zmluvy o dodávke tepla aj bez udania dôvodu
Podmienky skončenia odberu tepla sa zvoľnili v prospech záujemcov o odpojenie sa od CZT. Podľa doterajšej právnej úpravy
v § 20 Zákona o tepelnej energetike mohol odberateľ skončiť
odber tepla len vtedy, ak dodávateľ porušil niektorú zo svojich
povinností, prípadne ak sa odberateľ na skončení odberu tepla
s dodávateľom dohodol.
Novelizované znenie Zákona o tepelnej energetike však už
umožňuje, aby odberateľ jednostranne vypovedal zmluvu o dodávke a odbere tepla aj bez dohody s dodávateľom, a to aj vtedy, keď si dodávateľ neporuší žiadnu zo svojich povinností.
Aby mohol odberateľ vypovedať zmluvu o dodávke tepla aj bez
udania dôvodu, musí zároveň splniť nasledovné podmienky:
 výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej šesť
mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla;
 uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané jeho odpojením od sústavy tepelných zariadení
dodávateľa;
 nový zdroj tepla bude využívať vyšší podiel tepla z obnoviteľných zdrojov energie, ako ten doterajší, a to aspoň
vo výške určenej v ust. § 20 ods. 4 Zákona o tepelnej
energetike.
36

Úprava podmienok skončenia odberu tepla sa do novely dostala cez pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov okolo
poslanca Milana Vetráka.

Spresnenie obsahu záväzného stanoviska
dodávateľa tepla
Druhá novinka v Zákone o tepelnej energetike sa týka záväzných stanovísk. Už počas účinnosti doterajšej právnej úpravy
(až na výnimky) platilo, že záujemca o výstavbu zariadenia na
výrobu tepla (teda napríklad domovej kotolne) potreboval kladné záväzné stanovisko od obce (prípadne od ministerstva), ako
aj od dodávateľa tepla. Zákon o tepelnej energetike však doposiaľ bližšie nekonkretizoval, čo všetko mal alebo mohol dodávateľ pri vydávaní tohto záväzného stanoviska zohľadňovať.
Predkladatelia novely sa túto medzeru rozhodli zaplniť tak, že
na účely konania podľa stavebného zákona sa od 1. augusta
za záväzné stanovisko od dodávateľa tepla bude považovať len
súhlas so zásahom do sústavy tepelných zariadení podľa ust.
§ 22 ods. 3 Zákona o tepelnej energetike a jeho predchádzajúci súhlas s vybranými činnosťami v ochrannom pásme jeho
zariadení podľa ust. § 36 ods. 7 Zákona o tepelnej energetike.
Okrem programového vyhlásenia vlády možno podnet na legislatívnu úpravu záväzných stanovísk hľadať aj v nedávnej rozhodovacej činnosti Ústavného súdu, ktorá sa zaoberala fenoménom nazvaným ako „teplárenské nevoľníctvo“.
Ako obec, tak aj dodávateľ tepla majú totiž v konaní podľa Stavebného zákona postavenie dotknutého orgánu, ktoré stanovisko bolo záväzné. Stavebný úrad teda nemôže povoliť výstavbu
zariadenia na výrobu tepla, pokiaľ s ňou nesúhlasí obec alebo
doterajší dodávateľ. Ako sme už uviedli, Zákon o tepelnej energetike nekonkretizoval, k čomu všetkému sa mal dodávateľ vo
svojom záväznom stanovisku vyjadrovať.
Nielen v odbornej verejnosti sa preto dlhodobo viedla diskusia,
či bolo správne, aby dodávateľ tepla „spolurozhodoval“ prostredníctvom záväzného stanoviska o možnosti výstavby de facto svojho konkurenta – vlastnej domovej kotolne.
V médiách sa pre tento špeciálny vzťah medzi odberateľom
a dodávateľom tepla dokonca zaužíval pojem „teplárenské
nevoľníctvo“. Dôvodom bola obava, že pri vydávaní záväzného
stanoviska bude súčasný dodávateľ tepla zohľadňovať predovšetkým svoj súkromný záujem na zachovaní aktuálneho počtu
odberateľov, a preto žiadneho svojho odberateľa tepla zo svojho
systému CZT nikdy neuvoľní.
Súladom tohto „teplárenského nevoľníctva“ s ústavným poriadkom sa napokon až dvakrát zaoberal aj Ústavný súd. Najprv
skúmal jeho možný rozpor s ústavne chráneným právom vlastniť majetok, v tomto prípade domovú kotolňu (ÚS SR, PL. ÚS
www.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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42/2015-105), a nedávno podrobil prieskumu i jeho možný rozpor s právom na podnikanie (ÚS SR, PL. ÚS 6/2019-78).
V oboch nálezoch Ústavný súd dospel k záveru, že preskúmavaná právna úprava nie je protiústavná. Zároveň však v poslednom z nich uviedol, že dodávateľ tepla je pri výkone pôsobnosti
dotknutého orgánu povinný sledovať výhradne len verejný záujem a vyjadrovať sa len k záležitostiam podľa ustanovení § 22
a § 36 Zákona o tepelnej energetike.
Pod vplyvom nálezu Ústavného súdu teda došlo ku konkrétnemu vymedzeniu skutočností, ku ktorým sa má dodávateľ ako
dotknutý orgán vyjadrovať v rámci záväzného stanoviska. Nutné je však uviesť, že menších zmien sa dočkalo i osvedčenie
o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení
alebo jej časti s Energetickou politikou Slovenskej republiky a aj
záväzné stanovisko obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti
tepelnej energetiky. Po novom ich bude možné vydať len vtedy,
ak budú splnené podmienky skončenia odberu tepla podľa ust.
§ 20 Zákona o tepelnej energetike.
O tom, ako vyzerá novelizovaný proces získavania záväzného
stanoviska od obce a od dodávateľa tepla, sa môžete dočítať na
www.polacekpartners.sk.

Nové deﬁnície primárneho a sekundárneho rozvodu tepla
Poslanecká novela priniesla do Zákona o tepelnej energetike
zákonné deﬁnície termínov označujúcich niektoré časti sústavy
na rozvod tepla, ktoré boli doposiaľ zaužívané len v praxi. Ide
konkrétne o pojmy: (i) zariadenie na rozvod tepla, (ii) primárny
rozvod tepla a (iii) sekundárny rozvod tepla.
V zmysle nových deﬁnícii sa rozumie:
 zariadením na rozvod tepla súbor zariadení určený na
rozvod tepla, ktorý tvorí potrubie s príslušenstvom pozostávajúcim najmä z meracích, ochranných, riadiacich
a informačných zariadení, a pokiaľ sú vybudované, aj
odovzdávacie stanice tepla,





primárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod
tepla, ktorá slúži na prepravu tepla zo zariadenia na výrobu tepla alebo z odovzdávacej stanice tepla do odovzdávacej stanice tepla,
sekundárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla z odovzdávacej
stanice tepla do zariadenia na spotrebu tepla.

Aký bol dôvod tejto zmeny? Prekladatelia návrhu zdôrazňujú, že
správna terminológia predstavuje základ pre správne nastavenie pravidiel cenovej regulácie v tepelnej energetike. Uvádzajú,
že v praxi v dôsledku nejasného vymedzenia primárneho a sekundárneho rozvodu tepla často dochádzalo k reťazeniu dodávateľov tepla, ktoré malo mať za následok nežiaduce navyšovanie koncových cien tepla. Podľa navrhovateľov bude môcť Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví aj vďaka tomuto spresneniu
prijať pravidlá pre takú cenovú reguláciu, ktorá tomuto neželanému reťazeniu zabráni.
Popis primárnej a sekundárnej časti zariadenia na rozvod tepla
sa po novom bude uvádzať i v povolení na podnikanie v energetike.

Záver
Novela Zákona o tepelnej energetike priniesla dlhodobo diskutované zmeny, ktoré sa dotknú najmä odpájania sa od CZT
a následnej individuálnej výstavby zariadení na výrobu tepla.
Aktuálne znenie zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike môžete nájsť na stránke www.polacekpartners.sk. Je však
možné, že toto znenie zákona nebude platiť dlho.
Podľa posledných informácií sa však už teraz môžeme pripravovať aj na veľkú novelu zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike, ktorú by v najbližších šiestich mesiacoch malo predstaviť ministerstvo hospodárstva.
Za láskavý súhlas s uverejnením patrí naša vďaka autorom
článku: Mgr. Ing. Nine Ševčekovej a Mgr. Jozefovi Hudákovi, ako
aj právnickej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS.

10. ROKOV ZDRUŽENIA SPRÁVCOV
A UŽÍVATEĽOV NEHNUTEĽNOSTÍ
V nasledujúcich dňoch oslávi Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností svoje jubileum. V júni 2011 sa traja
zakladajúci členovia – Ing. Vojtech Mozgay, Mgr. Ivana Čalfová a Mgr. Eugen Kurimský rozhodli založiť občianske
združenie, ktoré by malo hájiť záujmy správcov, ale aj vlastníkov a užívateľov nehnuteľností. Aké boli ciele a čo
všetko sa za ostatných 10 rokov života Združenia udialo, spomína v nasledujúcich riadkoch prezident ZSaUN,
Mgr. Eugen Kurimský.

Založenie ZSaUN
Myšlienka založiť združenie s cieľom riešenia problémov, týkajúcich sa správy budov a problémov vlastníkov, ktoré vznikali
z nejasností a problémov v existujúcej legislatíve, nevznikla
náhodou. Predchádzali jej stovky konzultácií a dopytov na adresu V.O.Č. Slovakia, s.r.o., ktoré vydáva od roku 2005 časopis
Správca bytových domov. Množstvo dopytov a problémov už
redakcia nezvládala riešiť a vytvorenie Združenia sa zdalo byť
dobrou myšlienkou. Dlhodobou ambíciou bolo zjednotiť názory
aj ostatných Združení aby sa vytvorila jednotná platforma, ktorá
www.tzbportal.sk

by pomáhala pri vytváraní legislatívy s ambíciou vytvoriť nový zákon o bývaní – zákon pre správcov, v ktorom by boli obsiahnuté
práva aj povinnosti pre správcov. Po stretnutí s Ing. Mozgayom,
ktorého táto problematika trápila tiež, sa myšlienka rozšírila aj
o hájenie samotných záujmov vlastníkov bytov. Po diskusiách
s viacerými správcami vznikol názov Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností.

Ciele ZSaUN
Základným cieľom Združenia je poradenstvo a pomoc správcom
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pri zabezpečovaní čo najlepších podmienok pre život a bývanie
vlastníkov a užívateľov bytových domov a nehnuteľností, ako aj
napomáhať vytvoreniu čo najlepších podmienok pre výkon funkcie správcov. Združenie si dalo za cieľ taktiež hájiť spoločné
záujmy užívateľov, správcov a iných záujmových združení, asociácii a inštitúcií, pokiaľ ich obsah bude v súlade s cieľmi a základnými princípmi združenia.

sme prepracovali aj do písomnej formy a rubrika ZSaUN „Vy sa
pýtate, ZSaUN odpovedá“ v časopise Správca bytových domov
je jednou z najčítanejších. Právnu problematiku rieši JUDr. Zuzana Adamová – Tomková, na ktorú sa tešia nielen všetci kurzisti,
ale aj účastníci konferencie Správa budov. Konkrétne riešenia
a „návody na použitie“ sú každoročne smerodajné pre mnohých
správcov. Bežné odpovede nám pomáha riešiť Ing. Tatiana Cirbusová a kolektív správcov, ktorí bezodplatne poskytujú svoj
voľný čas v prospech kolegov, ktorí majú problém a nevedia, čo
s ním...

Legislatíva
Za tie roky sa Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností zúčastnilo aj pripomienkového konania vo viacerých legislatívnych
témach. Podávali sme pri tvorbe zákonov hromadné pripomienky, zasielali listy na ministerstvá, lobovali sme niekedy s väčšími, inokedy menšími úspechmi. Niektorí sa potrebujú chváliť
a pripisovať si zásluhy, zviditeľňovať sa, my sme si nikdy nepotrebovali pripisovať zásluhy, lebo to, čo sme robili, sme nerobili
pre seba, ale pre správcov a spoločenstvá vlastníkov, aby sa ich
práca zlepšila, zjednodušila....
Tri roky diskusií s pracovníkmi Ministerstva dopravy a výstavby
SR priniesli zákon 246/2015 Z. z., ktorý zďaleka nebol tým, po
čom sme túžili. Zákonu predchádzali jednania, počas ktorých
sme sa spolu so zástupcami SZBD a ZBHS dopracovali k záveru – pracovnej verzii nového zákona, ktorý, žiaľ, neuzrel svetlo
sveta v takom tvare, na akom sme sa po dlhých rokovaniach
dohodli. Obrovská škoda, že sa vtedy Ing. Milošovi Hajdinovi
nepodarilo dokončiť dielo do úspešného konca a vytvoriť samostatný zákon, ktorého znenie bolo kompromisom všetkých vtedy existujúcich združení. To, čo vzniklo, bol výňatok cieľa, ktorý
sme si stanovili. Žiaľ....

Konzultácie
Od roku 2011 sa problémy správcov aj užívateľov bytov presmerovali z časopisu na Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností, kde viacerí správcovia (absolventi kurzu) vytvorili postupne „rodinu správcov“, pomáhali a pomáhajú si dodnes. Vznikli
pracovné aj súkromné priateľstvá a som rád, že sa cieľ odborného vzdelávania posunul aj takýmto smerom. Viac-menej zadarmo sa poskytovali konzultácie rôznym subjektom. A veru nebolo toho málo – hlavne po vytvorení webstránky s možnosťou
zasielania otázok online sa začali kopiť otázky a prosby o radu,
až to bolo v počte viac stoviek otázok ročne nezvládnuteľné.
Každý očakával kvaliﬁkovanú radu. Technickú, právnu, ekonomickú – či medziľudskú, týkajúcu sa práv a povinností, riešené
boli medziľudské vzťahy medzi vlastníkmi. Žiaľ, zdá sa, v súčasnosti práve táto oblasť trápi všetkých najviac... Rady sme poskytovali vždy a každému tak, ako sme vedeli, avšak odborníci sa
časom za poradenstvo zadarmo unavili a došli sme k názoru, že
všetkým pomáhať nezvládneme. Tuším v roku 2015 sme prijali uznesenie, že prvú radu poskytneme zadarmo, ale ak niekto
chce poradenstvo systematicky, tak by bolo vhodné, aby sa stal
členom ZSaUN. Počet záujemcov o služby klesol, ale povedal by
som, že sme šli do kvality a nie do kvantity.
Naozaj si netrúfnem ani odhadnúť, koľko tisíc problémov sme
za 10 rokov riešili. Množstvo otázok, prosieb a konzultácií sme
riešili písomnými odpoveďami alebo telefonicky. Za posledné
roky patrí naša vďaka pani Zdenke Jurčákovej, ktorá odkonzultovala nesmierne množstvo problémov, po nej sa v súčasnosti
stala odbornou konzultantkou JUDr. Janka Guoth. Konzultácie
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Komora správcov
Pokusom SZBD bolo o pár rokov snaha o vytvorenie tzv. „komory
správcov“, za ktorú sme sa zasadzovali pôvodne aj my v ZSaUN.
Formálne podanie už legislatívne spracovanej predstavy o komore nebolo najšťastnejším riešením. Z nášho pohľadu by bolo
oveľa priechodnejšie budovanie existujúceho vzťahu z pripravovaného zákona a spoločné vytvorenie komory správcov, ktorého existenciu vidíme ako opodstatnenú aj v dnešných časoch.
Snáď preto sa aj komora nestretla s pochopením a vznik ďalšieho združenia nenapomohlo veci už vôbec.

Spolupráca
ZSaUN počas svojho pôsobenia uzavrela zmluvy o spolupráci
a partnerstve s inými združeniami a právnymi subjektmi. Vážiwww.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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me si spoluprácu hlavne so Slovenským zväzom bytových družstiev, Združením spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku,
Združením pre podporu obnovy bytových domov, Asociáciou
rozpočítavateľov tepla a vody na Slovensku ARTAV a inými. V neposlednom rade chcem poďakovať za skvelú spoluprácu s profesijnými členmi nášho združenia, ktorým patrí naša vďaka za
odbornú podporu.

8. – 10. 9.2021, kde prvý deň konferencie 8. 9. 2021 bude venovaný len členom Združenia a VIP hosťom. Prednášky na konferencii budú prebiehať od štvrtka rána do piatku popoludnia.

Pripomienkové konania
Témy, s ktorými sa môžeme za posledných 10 rokov pochváliť,
sa týkajú sčasti aj prijatých pripomienok v legislatívnych konaniach. Pripomienky sa týkali energetiky (zrušenie účasti CZT ako
účastníkov stavebného konania v čase, keď sa celý svet upriamuje na OZE). V spolupráci s RTVS, konkrétne reláciou „Občan
za dverami“, sme riešili problematiku operátorov, ktorí majú
podľa nášho názoru svoje zariadenia a vysielače umiestnené
protiprávne na strechách BD, opierajúc sa o telekomunikačný
zákon. Iniciovali sme zmenu v tomto zákone, pretože sa operátori podľa nášho názoru neoprávnene priživujú na strechách
bytových domov, a to často aj bez odplaty po uplynutí uzavretej
zmluvy o prenájme. V súčasnosti pripomienkujeme diskrimináciu vlastníkov v oblasti vodovodných prípojok, kde vodárenské
spoločnosti zase nespravodlivo vylobovali zodpovednosť vlastníkov za vodovodnú prípojku, ktorá im vôbec nepatrí. Vidíme
mnohé „vylobované“ zákony, ktoré sú v neprospech vlastníkov
a správcov. Ja našou povinnosťou na tieto neprávosti reagovať
a žiadať ich zmeny.

Konferencia
Správa budov

Pandémia
Semináre pre správcov sme zmenili z prezentačných a pružne
ako všetci ostatní, sme začali fungovať v online svete. Semináre sme tohto roku urobili dva, s priemernou účasťou okolo 75
správcov, čo pokladám za skvelý výsledok. Vďačíme za to kvalitným lektorom a aj vhodne vybraným témam, ktoré správcov
zaujali. Dobrý organizačný tým vyvinul online spôsob komunikácie, kde sme sa na obrazovkách striedali naraz v niektorých
prípadoch až štyria. Vďaka patrí Martinovi Ištvánekovi, že nás
učí možnostiam online sveta.

Konferencia, ktorá sa „naročník konferencie
rodila“ spolu so vznikom
Združenia (oslavuje tiež svoje 10. výročie). Sťahovala
sa od Tatier cez Novoľubovnianske kúpele, Poprad, až
zakotvila pred niekoľkými
rokmi deﬁnitívne v Bešeňovej. Na konferenciách Správa budov sme riešili za ostatných 10 rokov rôzne témy. Najkrajšie boli dlhé debaty o tom,
ako by mohol vyzerať nový zákon s Ing. Hajdinom, ktoré končili
nezriedka nadránom – avšak ako to dopadlo, všetci vieme.

Budúcnosť
Odborným garantom konferencie sa stala Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Konferencia nadobudla medzinárodný charakter, na organizácii sa podieľajú aj VŠB Ostrava a ČVUT
Praha. Pravidelné sekcie sa týkajú ﬁnancií, obnovy bytových domov, právnej problematiky týkajúcej sa správy bytových domov
a pod. Tohoročnú konferenciu máme naplánovanú v termíne

Kam Združenie správcov a užívateľov smeruje? Ukáže čas. Rád
to budem sledovať, ale už z diaľky. V súčasnosti vnímam ako
potrebu „vymeniť garnitúru“, a tým myslím nielen kolegov, ale
aj seba. V najbližších dvoch rokoch by som chcel „vychovať“
a uviesť na verejnosť mladších kolegov, ktorí by pokračovali
v cieľoch Združenia. My, „geriatria“, sme už svoje odkrútili dosť
a mali by sme štafetu odovzdať mladším. Poďakovanie patrí Ing.
Potančokovi, ktorý to ťahal s nami do minulého roku, Ing. Puhovi, ktorý bol v predsedníctve celých 10 rokov. Nových členov
predsedníctva budeme voliť práve na konferencii a verejnosť sa
určite o zmenách dozvie včas.

Určite však chcem poďakovať všetkým, ktorí nezištne pomáhali pri vzniku a 10-ročnom živote združenia bez ohľadu na to,
či som ich tu menoval alebo nie. Každému, koho som za tieto
roky spoznal, patrí moja vďaka za pomoc, vzácne rady ako aj
slovo (či už milé alebo menej milé), z každého som sa snažil
vziať si ponaučenie. Prajem všetkým mnoho zdravia, lásky
a chuti si vzájomne pomáhať a nie podrážať si nohy. Bolo mi
cťou s vami spolupracovať.
www.tzbportal.sk
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ROZŠÍRENIE REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC
ZDRAVOTECHNIKY – VYUŽÍVANIE DAŽĎOVEJ VODY
V BYTOVÝCH DOMOCH
doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Ústav pozemného staviteľstva, Stavebná fakulta TUKE,
Vysokoškolská 4, 04001 Košice, e-mail: danica.kosicanova@tuke.sk
Pojem dažďová voda nie je technicky správny, zato často používaný v bežnej hovorovej komunikácii. Synonymom
je zrážková voda, alebo pojem voda z povrchového odtoku. Voda z povrchového odtoku môže mať skupenstvo
kvapalné alebo tuhé. Prechodom cez vrstvy atmosféry pohlcuje plynné, kvapalné a tuhé látky, ktoré sa v ovzduší
nachádzajú, pričom to môže byť látka prírodná (kyslík, oxid uhličitý,...) alebo látky z priemyselného odpadu.
Využitie tejto od prírody danej tekutiny sa datuje niekoľko desaťročí, storočí, ale najväčší nárast záujmu v našej
krajine o spätné využitie sa datuje približne od nežnej revolúcie.

Človek a jeho činnosť silne vplýva na kolobeh vody poľnohospodárskou činnosťou, odlesňovaním, stavbou priehrad, ovplyvňovaním prietoku vody v riekach a aj samotnou urbanizáciou.
Výstavba v mestách v oblasti sídlisk sa silne podpísala na vysušovaní a silnom odvodnení mestských častí, zahlcovaním
čistiarní odpadových vôd a s rastúcou snahou o zahusťovanie
zástavby sa existujúca kanalizačná sieť neraz prejaví ako nedostačujúca.

Problematika bytových domov – rozšírenie
rekonštrukčných prác
V prípade rodinných domov sledujeme už niekoľko rokov pozitívny trend o zabezpečenie udržania zrážok v mieste kde sa
vyskytli, bez odvodu do verejnej kanalizácie, či už so zámerom
ekologickým, ekonomickým alebo technickým. Je však jasné,
že existujúce bytové domy na sídliskách postavené v období
50. až 90. rokov sú doteraz napojené na verejnú kanalizáciu.
Neberúc do úvahy, že za stočné dažďovej vody sa musí platiť
z pochopiteľných dôvodov, vyskytuje sa tu myšlienka, či by sa
dali takéto bytové domy v rámci riešenia dažďovej kanalizácie
odpojiť.

2. 2 m od obytných budov, ktoré sú vodotesne izolované
3. 3 m od lokálnych vegetačných miest (stromy, kríky
atď.)
4. 2 m od hranice pozemku, verejnej komunikácie
a pod.
5. 1,5 m od plynovodov a vodovodov (ochranné pásmo)
6. 0,8 m od elektrického vedenia (ochranné pásmo)
7. 0,5 m od telekomunikačného vedenia (ochranné
pásmo)
8. 1 m nad hladinou spodnej vody

Aké sa ponúkajú možnosti:
1. Zachytenie dažďovej vody do retenčnej/zbernej nádrže v okolí bytového domu s prepadom pri prívalových vodách
2. Zachytenie dažďovej vody v suteréne objektu do
zbernej nádrže s prepadom do predzáhradky
3. Zachytenie dažďovej vody do vsakovacích blokov
4. Zachytenie dažďovej vody do vsakovacích jám
s prepadom na terén.
5. Dažďové záhrady

Stanovme si vstupné dáta:
Bežná bytovka, 8-poschodová, dvojvchod, dve poschodia, na
každom poschodí 3 byty, teda 6 vrámci celého dvojvchodu. Počet bytov 48. Okolie domu predstavuje hustú zástavbu, infraštruktúru, chodníky, cesty a aj neodmysliteľná zeleň okolo bytového domu. Do výpočtu vstupuje plocha strechy, oblasť, kde
sa bytový dom nachádza, počet obyvateľov bytového domu,
kvalita povrchu strechy, koeﬁcient vsakovania, a pod. V zásade, ak máme typ vežového domu, je predpoklad, že množstvo
dažďovej vody na splachovanie WC bude nedostatočné, v takom prípade je nutné systém vody na splachovanie dopĺňať
pitnou vodou... V každom prípade je potrebné urobiť výpočet
pre konkrétny typ bytového domu, zistiť predpokladané množstvo dažďových vôd a podľa požadovanej spotreby na splachovanie sa rozhodnúť pre najvhodnejší systém.
Pre návrh vsakovacieho zariadenia je potrebné vedieť nasledovné:
1. 5 m od obytných budov, ktoré nie sú vodotesne izolované
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Čo predstavujú jednotlivé možnosti riešenia
pre bytové domy?
V prípade 1.
Zachytávanie dažďovej vody do retenčnej/zbernej nádrže
v okolí bytového domu je potrebný vhodný a voľný pozemok,
alebo povolenie na výstavbu podzemnej nádrže. Musí byť jasné, čo s touto vodou chceme robiť, kde ju použijeme, ako ju
spotrebujeme do nasledujúceho dažďa. Nedeliteľnou súčasťou takejto nádrže, kde budeme vodu spätne využívať musí byť
minimálne základná úprava vody, odchytenie hrubej nečistoty
a ﬁltrácia na vstupe do nádrže, aby voda si čo najdlhšie uchovala svoje vlastnosti vhodné na znovupoužitie. Ak sa jedná
o rekonštrukciu zdravotechniky domu, kde sa vymieňajú rozvody vody, je možné dažďovú vodu použiť na splachovanie WC
mís. V bytovom dome sa ťažko budú napájať práčky, ale nevylučujem to, je to však inštalácia bytu, nie spoločného rozvodu
v bytovom dome. Zároveň na takýto rozvod treba rátať s novou
sadou pomerových vodomerov, pretože stočné z WC sa musí
uhradiť prevádzkovateľovi kanalizačnej siete.
www.voc.sk/spravca-bytovych-domov
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V prípade 2.
Zachytenie dažďovej vody v suteréne objektu do zbernej nádrže s prepadom do predzáhradky nepotrebujeme okolitý
pozemok, ale potrebujeme vhodnú miestnosť, ktorá sa bude
nachádzať v blízkosti vnútorných dažďových odpadov. V miestnosti sa rovnako nainštaluje technológia na prečistenie dažďovej vody. V prípade nášho bytového domu s dvoma vchodmi
je predpoklad, že sa tam nachádzajú dva dažďové odpady,
z ktorých každý by mal svoju nádrž s technológiou, alebo by sa
navrhla jedna spoločná nádrž s jednou technológiu, ak to priestory v suteréne umožňujú. Rovnako využitie zbieranej vody by
bolo na splachovanie WC mís s technickými podmienkami ako
v prvom prípade.
V prípade 3.
Zachytenie dažďovej vody do vsakovacích blokov je účelom
vodu likvidovať do pôdy, pomaly vsakovať do okolia blokov za
určitú vypočítanú dobu. Na to, aby sme takto mohli likvidovať
dažďovú vodu potrebujeme hydrogeologický posudok, ktorý
nám zistí skutočný koeﬁcient vsakovania, na základe ktorého sa potom vypočíta veľkost vsakovacieho zariadenia, počet
vsakovacích blokov a aj hĺbka uloženia. Je potrebné zistiť hladinu spodnej vody, a tým aj zistiť, či vieme do terénu osadiť
vsakovacie zariadenie, keďže spodná hrana má byť cca 1 m
nad hladinou spodnej vody. V tomto prípade, ak nevyužívame
dažďovú vodu nie je potrebné platiť poplatky za odvod dažďovej vody prevádzkovateľovi, teda je vhodné prepočítať aká je
návratnosť investície. V prípade bytových domov postavených
v niekoľko metrovej radovke je takéto riešenie diskuabilné
a vyžaduje si hlbšiu analýzu možností a spolupráce viacerých
bytoviek.
V prípade 4.
Zachytenie dažďovej vody do vsakovacích jám s prepadom
na terén – je relatívne lacnejšie riešenie, kde sa vytvárajú na
každý dažďový odpad vsakovacie jamy z betónových blokov,
s pieskovým dnom a s vypočítanou hĺbkou osadenia. Aj v tomto prípade je nutný hydrogeologický posudok, na určenie vhodnosti či nevhodnosti vsakovania dažďovej vody. Zároveň môžu
byť jednotlivé vsakovacie jamy hydraulicky prepojené v nezamrznej hĺbke trativodom a v takom prípade nemusia byť všetky šachty prístupné cez poklop v prípade kontroly kamerovým
systémom.
V prípade 5.
Dažďové záhrady. Je to systém zberu dažďovej vody tak, že
prirodzene vsakuje do podložia a nedochádza ku vysúšaniu

prostredia. Takáto dažďová záhrada okrem ekologického významu môže predstavovať aj skrášlenie prostredia medzi bytovými domami, kde v lete je oproti vidieku neskutočná páľava,
suchý vzduch a sálanie tepla z okolitých konštrukcií. Správne
navrhnutá dažďová záhrada sa má nachádzať asi 4 – 5 m od
budovy, vytvára iba dočasné jazierko s rastlinami, ktoré dobre znášajú dočasné a krátkodobé zamokrenie. Úprava dna
a okolia vytvorenej priehlbiny môžu predstavovať vkusne uložené balvany, kamene či okrasný štrk, ktorý skrášli okoli bytových domov v čase sucha. Výpočet dažďovej záhrady predstavuje potrebnú plochu a maximálnu hĺbku 1m, ktorá bude
postupne vsakovať, až sa úplne vsiakne. Keďže dochádza ku
vsakovaniu, je nutný hydrogeologický prieskum, určenie hladimy spodnej vody a určenie koeﬁcientu vsakovania. Hladina
spodnej vody má byť minimálne 1 m od dna dažďovej záhrady.
Vzhľad a úprava dažďovej záhrady okrem užitočnosti, radosti
detí a možnosti príjemného posedenia pri vode (aj keď iba na
krátku dobu, lebo jazierko sa vsiakne) prinesie aj úsporu investícií na stočné dažďovej vody.

Záver
Riešenia likvidácie dažďovej vody v bytových domoch sú v súčasnosti pri rekonštrukciách zdravotechniky veľmi zriedkavé,
stretávame s tým maximálne pri riešení novej strechy, kedy
je potrebné zmeniť systém odkanalizovania. Riešenie vsakovania, retencie či jazierok pri bytových domoch sa vyskytujú
iba pri novostavbách, keď nie je povolenie zaústenia dažďovej vody do verejnej kanalizácie. Tieto prípady, ktoré som
opísala nie sú jediné, ktoré sa môžu navrhnúť, je množstvo
iných riešení a kombinácií, kde nám veľkú inšpiráciu dávajú
zahraničné zdroje. Na záver si dovolím myšlienku: S rastom
bytových domov na Slovensku sa bude musieť riešiť súčasný
stav odvodnenia striech. Ak neberieme ohľad na prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, musíme si uvedomiť, že čistiaca
kapacita čistiarní odpadových vôd nie je nekonečná. Z ekologického hľadiska treba myslieť na budúcnosť a preto by som
doporučovala, ak je to čo len trochu možné, pri rekonštrukciách zdravotechniky sa zaoberať aj ekologickou likvidáciou
dažďovej vody.
V prípade či už sú to zmeny hladiny podzemnej vody poľnohospodárskou činnosťou, zmeny absorpčných schopností pôdy odlesňovaním (alebo zalesňovaním), stavba hydroenergetických zariadení (priehrad) a následné ovplyvnenie prísunu vody
v riekach a urbanizácia. Z prírodných fenoménov vodný cyklus
najviac ovplyvňuje teplota povrchu (v posledných ľadových dobách bolo množstvo odparenej vody menšie ako dnes).

Ilustračné foto, zdroj: mulhalls.com
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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 2021
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.

FASÁDY
Pre svojich klientov poskytujeme komplexné služby, poradenstvo, ﬁnancovanie a stavebnú realizáciu. Pri práci využívame rokmi získané skúsenosti
z oblasti stavebníctva a prvotriedne materiály s dôrazom na kvalitu. Produkty
používané pri stavbe sú spoľahlivé a certiﬁkované. Našou zásadou je držať
krok s trendmi v oblasti stavebníctva a prinášať tak stále funkčné novinky.
Zastrešíme pre vás celý proces od projektovej dokumentácie, vybavenia stavebného povolenia, úveru až po samotnú realizáciu.
Navyše sme pre vás rozšírili ponuku našich služieb v oblasti čistenia fasád.
Čistením odstránime machy, riasy, plesne i graﬁty.

O NÁS
Dlhodobým cieľom spoločnosti
TZB Obnova s.r.o. je poskytovať pre
svojich zákazníkov komplexné služby
v oblasti realizácie fasád, striech,
izolácií, hliníkových presklení, závesných
balkónov, montáž PVC okien a dverí. Sme
špecialisti na stavebné činnosti súvisiace
so znižovaním energetickej náročnosti
budov formou revitalizácie.
Pre zákazníkov poskytujeme prvotriednu
kvalitu realizovaných prác.
Spolupracujeme s certiﬁkovanými
poprednými výrobcami zatepľovacích,
izolačných, stavebných materiálov.

Naši špecialisti vám pomôžu s:
 projekčnou a inžinierskou činnosťou
 návrhom architektonického riešenia
 ekonomickým poradenstvom, štátnymi príspevkami a dotáciami
 energetickým certiﬁkátom budov
 komplexnou stavebnou činnosťou

STRECHY

IZOLÁCIE

Pred tým než začneme, zamerajme
sa na prieskum, ktorý nám prinesie
komplexný pohľad na súčasný stav
strešnej krytiny. Z výsledku vypracujeme pre vás komplexný návrh
pre obnovu, rekonštrukciu strešnej
krytiny, ktorá bude spĺňať prísne
technické normy a správne technologické postupy.

Zlý technický stav strechy súvisí s nesplnenou potrebou komplexného riešenia strešných plášťov. Problémy strešných krytín
vznikajú v dôsledku vyčerpania životnosti
materiálu, zlých stavebných postupov, zle
umiestnených konštrukcií na streche, preťažením strešnej konštrukcie a iné.
Pri rekonštrukcií strechy treba dbať na výmenu zberačov zrážkovej vody, odtokových
a odkvapových rúr, sfunkčnenie vetracích
kanálikov a šácht.

Trieda KVP č. 1
040 23 Košice
+421 948 688 771
tzbobnova@gmail.com

www.tzbobnova.sk

Skvelé bývanie vďaka obnove
Ak by sme sa opýtali vlastníkov bytov v bytových domoch, či majú záujem
bývať lepšie, krajšie a lacnejšie, určite by sme nenašli nikoho, kto by bol
proti. Zrejme by sa však vyskytli hlasy, že obnoviť bytový dom vôbec nie je
jednoduché, navyše, že je to technicky náročné a teda aj drahé.

Áno, súhlasíme. Prác, ktoré je potrebné
vykonať nie je málo a vôbec nie sú lacné.
Pozrime sa však na vec inak.

Požičané splatíte z úspor
Ak sa obnova urobí KÐENRYR, vlastníkom
jednotlivých bytov
prinesie viacero beneﬁtov. Rozhodujúcou je významná úspora
na platbách za

predĺženie
životnosti
budovy

zvýšenie
bezpečnosti
bývania

energie pred a po obnove. Presnejšie na
vykurovaní, ohreve teplej vody, elektrine
v spoločných priestoroch prípadne na plyne
alebo inom palive. Dosiahnuté úspory obyčajne umožnia splácanie prostriedkov požičaných na obnovu aj bez zvýšenia vkladov
do fondu údržby a opráv bytového domu.
Teraz ste určite spozorneli. A opäť hovoríme áno. Bez úveru to väčšinou nejde. Preto
je dobré nájsť banku, ktorá v tom má prax,
pozitívne referencie a skvelú aktuálnu ponuku. Prvý úver na obnovu bytových do-

zníženie
odstránenie
nákladov hygienických
na energie nedostatkov

eliminácia
zatekania
do domu

zvýšenie
trhovej ceny
bytov

zníženie
emisií CO2

mov na Slovensku pred  rokmi poskytla
Prvá stavebná sporiteľňa. Významným
hráčom medzi bankami ﬁnancujúcimi túto
činnosť zostala dodnes.

Buďte zvedaví
Viac informácií vám ochotne poskytnú obchodní zástupcovia PSS. Prídu za vami hoci
aj na schôdzu vlastníkov bytov vo vašom
bytovom dome. Ich zoznam nájdete na
www.pss.sk alebo zatelefonujte načíslo
02/58 55 58 55.

zútulnenie
spoločných
priestorov

zlepšenie
vzhľadu
domu

