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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 po-

skytneme referencie. Poteší nás Váš záujem o preverenie si našich 

služieb prípravou ponuky alebo vyriešením škodovej udalosti. Kon-

taktné údaje sú:

• FlexaFIN s.r.o., flexafin@respect-slovakia.sk

• Ing. Branislav Sedlák, PhD., 0911 12 40 50

Ako finančný agent, ktorý ma ambíciu skvalitňovať poistenie byto-

vých domov na Slovensku považujeme za svoju povinnosť prinášať 

správcom a predsedom SVB informácie o aktuálnych novinkách 

na trhu poistenia bytových domov. Významnou novinkou je nový 

produkt na trhu, ktorý pripravila poisťovňa PREMIUM pod vedením 

Ing. Milana Holinďáka.

Výhody spolupráce s FlexaFIN s.r.o.: 

• Váš spoľahlivý partner pri riešení poistnej agendy správcu

• Hrdý partner ZSaUN

• Top partner v poisťovniach s top produktom poistenia bytových domov

člen skupiny



Školská 23, Košice • e-mail: zsaun@zsaun.sk • www.tzbportal.sk/sprava-budov • www.zsaun.sk
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Recenzovaný odborný časopis poskytuje najnovšie informácie o legislatívnych, 
fi nančných riešeniach a technologických postupoch pri obnove bytových domov 
a NP. Je určený správcovským spoločnostiam, profesionálnym správcom, stavebným 
bytovým družstvám, bytovému hospodárstvu a spoločenstvám vlastníkov bytov. 
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tel.: 055/678 28 08  •  e-mail: voc@voc.sk
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Konferencia Správa budov 2020 sa konala aj tohto roku pod 
záštitou Ministra dopravy a výstavby SR. Sme radi, že po vy-
hodnotení konferencie účastníci potvrdili, že si konferencia 
udržiava dobré meno medzi konferenciami a pokladajú ju za 
najlepšiu na Slovensku. Odbornými garantmi konferencie boli 
zástupcovia SvF TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ČVUT Praha. 
O propagáciu a mediálnu podporu sa starala V. O. Č. Slovakia 
s. r. o. a TZB portál. Generálnymi partnermi tohtoročnej kon-
ferencie boli spoločnosti: LUKYSTAV s. r. o. a HENKEL Sloven-
sko spol. s r. o. Za nezištnú podporu a pozdvihnutie odbornej 

úrovne konferencie sa chceme poďakovať všetkým partnerom 
a prítomným fi rmám.

Na konferencii Správa budov 2020 sa zúčastnilo 236 účast-
níkov. Z uvedeného počtu sme zaregistrovali 138 účastníkov 
z radov správcovských spoločností. Na konferenciu prijali 
pozvanie zástupcovia profesionálnych správcovských spoloč-
ností, správcov spravujúcich bytové domy ako fyzické osoby, 
zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov, pracovníci sta-
vebných a správcovských bytových družstiev, zástupcovia by-
tových hospodárstiev, vlastníci bytov a nebytových priestorov, 
pracovníci štátnej správy s agendou správy budov, stavebných 
konaní a pod.

Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej obchodnej 
inšpekcie, pracovníci MDaV SR, Úradu na ochranu osobných 
údajov, ŠFRB, zástupcovia Slovenského zväzu bytových druž-
stiev, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku 
ako aj Občanské sdružení majitelů domů v ČR. Pozvanie prijali 
taktiež zástupcovia fi riem, ktoré svojimi produktmi, či službami 
vstupujú do bytových domov, venujú sa obnove domov, obnove 
technických častí a zariadení.

SPRÁVA BUDOV 2020
Tohtoročná 9. medzinárodná  konferencia Správa budov 2020 sa konala v dňoch 2. – 4. septembra 2020 ako 
obyčajne v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová***, ktoré sú súčasťou vodného 
parku Harmónia. Táto konferencia bola iná, ako ostatné naše konferencie. Z dôvodu opatrení kvôli vírusu 
Covid-19 sme museli konferenciu z apríla preložiť na september. Od 1. 9. 2020 začali platiť opatrenia hlavného 
hygienika SR a vlády, ktorým sme sa museli prispôsobiť (nosenie rúšok, meranie teploty a ukončenie akcie do 
23.00 h). Konferencia ale nakoniec dopadla úspešne a môžeme konštatovať, že Združeniu správcov a užívateľov 
nehnuteľností sa podarilo konferenciu zorganizovať k spokojnosti všetkých zúčastnených. Sme radi, že správcovia 
odišli s novými vedomosťami a poznatkami.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020
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Tohoročný program konferencie bol rozdelený do sekcií:
Legislatíva, fi nancie a informatika
Digitalizácia v správe budov
Protipožiarne opatrenia pri správe BDaNP a zistenia 
SOI
Voda, kúrenie, rozvody a rekuperácia tepla
Technické riešenia budov
Sanácie fasád u obnovených BD
Energetická efektívnosť, meranie a regulácia
Správa budov

Ako vždy, aj tento rok mal každý účastník možnosť zaslať spolu 
s prihláškou otázky, na ktoré chcel dostať odpoveď alebo tému, 
o ktorej by sa diskutovalo. Tento rok bolo zaslaných málo otá-
zok, viac sa diskutovalo po každej sekcii. Všetky odpovede na 
otázky smerované na SOI, oblasť práva, budú priebežne uverej-
nené v časopise Správca bytových domov.

Počas celej konferencie, mali účastníci možnosť vymieňať si 
svoje skúsenosti zo správy domov. Aj tento rok sa veľa diskuto-
valo počas prestávok, ako aj vo večerných hodinách.

Účastníci prišli na konferenciu, nielen aby získali nové vedo-
mosti, ale potešili sa aj stretnutiu so starými známymi, ktorých 
nevideli celý rok.

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností, ktoré zorganizo-
valo už deviatykrát konferenciu, má snahu zjednotiť všetkých, 
ktorí chcú podporiť odbornosť a profesionalitu správy budov, 
bez ohľadu na to, aký typ správy vykonávate. V našom Združení 
správcov a užívateľov nehnuteľností je miesto aj pre vás. Každé-
ho, kto by chcel pomôcť svojou odbornou radou alebo návrhom, 
každého, kto vie, chce a môže ľubovoľne prispieť k zlepšeniu 
podmienok správy, či už legislatívnym, technickým, právnym 
alebo iným príspevkom, návrhom či radou, radi privítame.

Záverom chceme poďakovať všetkým, ale naozaj VŠETKÝM 
za účasť a podporu.

Spracovala: 
Ing. Tatiana Cirbusová 
výkonný predseda ZSaUN

Prezident ZSaUN predniesol na VZ Správu o činnosti. V správe 
združenia za rok 2019 zhodnotil konzultačnú činnosť, propa-
gáciu združenia cez príspevky a články do novín, vystúpenie 
v STV 1 v relácii Občan za dverami. V správe bola vyhodnotená 
minuloročná konferencia Správa budov 2019 ako veľmi úspeš-

ná. Prezident vyslovil poďakovanie členom ZSaUN: Zdenke Jur-
čákovej za aktívne konzultácie, ako aj JUDr. Zuzane Adamovej 
Tomkovej za právne poradenstvo.

S potešením bolo konštatované, že narastá počet profesijných 
členov. Na predsedníctve združenia, ktoré sa konalo decembri 
2019, boli spracované a schválené Programové ciele ZSaUN 
na rok 2020, ktoré VZ zobralo na vedomie. Medzi hlavné úspe-
chy ZSaUN patrili v roku 2019 úspešné sympóziá. V spolupráci 
so Združením pre podporu obnovy bytových domov a Združením 
spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku sa konali 3 odbor-
né sympóziá: 

Košice dňa 20. 3. 2019 s účasťou 98 osôb
Banská Bystrica dňa 17. 6. 2019, ktorého sa zúčastnilo 
112 osôb 
Bratislava dňa 9. 10. 2019, ktorého sa zúčastnilo 117 
osôb

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV ZDRUŽENIA 
SPRÁVCOV A UŽÍVATEĽOV NEHNUTEĽNOSTÍ
Tohoročné Valné zhromaždenie ZSaUN sa konalo v prvý deň konferencie Správa budov 2020 dňa 2. septembra 2020 
v konferenčnej miestnosti hotela Galeria THERMAL Bešeňová. Najvyšší orgán Združenia správcov a užívateľov 
nehnuteľností tvoria všetci riadni členovia združenia. Pozvánku dostali členovia, ktorí boli zaregistrovaní 
k 31. 7. 2020. 

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020



www.voc.sk/spravca-bytovych-domov8

V uplynulom roku bolo v ďalšom podpísané Memorandum 
o spolupráci so Slovenským zväzom bytových družstiev, Zdru-
žením spoločenstiev vlastníkov na Slovensku ako aj Združením 
pre podporu obnovy bytových domov. 

Ohľadom jednotného postupu pri tvorbe možného zákona o bý-
vaní a predložení jednotného stanoviska prebehli viaceré jedna-
nia na MF SR. Neočakáva sa nový zákon, ale iba (ďalšia) novela 
zákona 182/93 Z. z., do tvorby ktorej sa ZSaUN aktívne zapojí. 

Diskusia
Otvoril ju Mgr. Kurimský, ktorý informoval prítomných účastníkov 
o jednaní na Ministerstve fi nancií SR. Združenia zaslali návrhy 
k tézam, ktoré spracovalo MF SR. Následne boli pozvané zdru-
ženia jednotlivo, aby si obhájili návrhy, ktoré zaslali. MF chce 
pokračovať v jednaní s jednotlivým združeniami. 

V diskusii odzneli z radov členov nasledujúce podnety: 
zaoberať sa riešením monopolu vodárenských spoloč-
ností zmenou zákona 442/2002 Z. z. Eugen Kurimský 
informoval prítomných o zaslaní otvoreného listu prezi-

dentke SR, predsedovi NR, predsedovi vlády k riešeniu 
vodovodných prípojok a návrh, aby vodomery v bytoch 
boli fakturačné meradlá (ako majú svoje merače ply-
nárne, elektrárne). K tejto téme sa rozprúdila diskusia. 
Záverom bolo konštatované, že je dôležité teraz bojovať 
o zmenu v zákone. Problémový je bod napojenia, aby 
prípojka vody začala od uzatváracieho ventilu na vodo-
mernej zostave na strane odberateľa,
VZ schválilo termín 10. konferencie Správa budov 2021 
na 7. – 9. apríl 2021 v Bešeňovej.
Zo strany prítomných členov ZSaUN bola vznesená po-
žiadavka, aby sme vstúpili do jednania s MF, aby sa v zá-
kone 182/1993 Z. z. zrušila povinnosť vykonať schôdzu 
jedenkrát do roka, ale bola možnosť schôdze zvolávať 
podľa potreby, resp. na želanie vlastníkov. Správcovia 
majú problémy počas COVID-19 so zvolávaním schôdzí. 
Vlastníci sa boja prísť, zúčastniť sa, priestory na schôdze 
v domoch sú malé, a nedajú sa splniť epidemiologické 
opatrenia. ZSaUN vstúpi do jednania s MF SR.

Záverom prezident poďakoval prítomným za účasť na VZ a vy-
jadril nádej, že sa stretneme na konferencii „Správa budov“ 
v apríli 2021. 

Spracovala: Ing. Tatiana Cirbusová – výkonný predseda ZSaUN

Zmyslom a účelom rozpočítavania nákladov by malo byť férové 
a spravodlivé prerozdelenie spoločných nákladov medzi vlast-
níkov bytov. Každodenná prax s legislatívou rozpočítavania ná-
kladov tepla a teplej vody nám však ukazuje svoje nedostatky. 
Teraz je ten správny čas na zmenu. Preto vznikla iniciatíva spojiť 
sily a vytvoriť pracovnú skupinu, v ktorej okrem ARTAV Slovensko 
budú zastúpené aj najsilnejšie správcovské organizácie na Slo-
vensku. 

Dňa 8.10.2020 ARTAV Slovensko adresoval výzvu na spoluprácu 
v oblasti legislatívy rozpočítav ania tepla a vody všetkým relevant-
ným správcovským organizáciám a združeniam na Slovensku. 

Výzvu na spoluprácu prijali všetky oslovené organizácie a tím pre 
tvorbu novej legislatívy dnes tvoria: 

Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko 
Slovenský zväz bytových družstiev 
Združenie bytového hospodárstva na Slovensku 
Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností 
Združenie pre lepšiu správu bytových domov 
Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku 

V najbližších dňoch sa aktivujú pracovné skupiny na riešenie 
konkrétnych problémov a začne sa práca na príprave podkladov, 
ktoré by mali pomôcť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej re-
publiky pri tvorbe novej a spravodlivejšej legislatívy. 

Spolu dokážeme viac. 

Ing. Dušan Slobodník, predseda rady ARTAV Slovensko 

ARTAV SLOVENSKO SPOJILO SPRÁVCOVSKÉ 
ORGANIZÁCIE DO JEDNÉHO TÍMU
Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slovensko) je dobrovoľným, nezávislým záujmovým 
združením právnických osôb, pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky, a to v oblasti rozpočítavania nákladov 
za dodávky tepla, teplej a studenej vody, v zmysle platných predpisov pre jednotlivých vlastníkov, resp. nájomcov 
bytov a nebytových priestorov. ARTAV Slovensko vyzval správcovské organizácie na spoluprácu na tvorbe novej 
legislatívy pre oblasť rozpočítavania nákladov tepla a teplej vody.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020
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nákladov E-ITN 30.2 a bytové vodomery APATOR
/ E-RM s rádiovým odpo tom dát
Použi  e E-ITN 30.2:
Prístroj E-ITN 30.2 je ur ený pre rozde ovanie vykurovacích nákladov
v miestnos  ach s vykurovacími telesami v bytových jednotkách a obytných 
budovách. Doporu enou oblas ou inštalácie sú budovy s vykurovacou 
sústavou s najnižšou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky

 35°C a najvyššou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky 
 90°C.

Použi  e vodomerov:
Bytový vodomer s rádiovým modulom APATOR / E-RM - slúži na odpo et 
údajov o množstve spotrebovanej vody zaznamenaných vodomerom a 
k bezdrôtovému prenosu týchto údajov do odpo tovej jednotky RFU 
40 bez potreby inštalácie sta  ckých zberných terminálov. Je vybavený 
IR rozhraním, prostredníctvom ktorého je možné namerané údaje 
od íta  aj elektronicky odpo tovou jednotkou IRU 10.00.

V prípade potreby prenosu odpo tov z PRVN a rádiových vodomerov 
cez internet (GSM, Wi-Fi, GSM/GPRS) priamo k správcovi odpo tov, 
slúži „Systém centrálnych odpo tov CRS 40 V2“. V tomto prípade nie je 
potrebná mobilná odpo tová jednotka RFU 40, ale jednotlivé objekty 
sa doplnia o stacionárne odpo tové jednotky A, B, v jednotlivých 
priestoroch budovy tak, aby bol zabezpe ený ich bezproblémový 
odpo et a prenos do internetovej siete. alej môže by  osadená 
jednotka B-COMBI, ktorá slúži na centrálny odpo et menších objektov 
a nahrádza jednotky A a B.

Výhody rádiového zberu údajov:
• Rešpektovanie súkromia užívate ov bytov
• Automa  cký prenos nameraných hodnôt a údajov do
 rozú tovania
• Vysoká bezpe nos  prenášaných údajov
• Vylú enie chýb spôsobených udským faktorom - odpo ty - vkladanie
 hodnôt do rozú tovacieho programu
• Maximálna kvalita rozú tovania
• Nevzniká následné od ítanie z dôvodu nesprístupnenia bytov
• Namerané hodnoty sú ihne  k dispozícii
• Okamžitá kontrola správnos   odpo tu
• Okamžitá absolútna spotreba - vodomer
• Okamžitá absolútna spätná spotreba - vodomer
• Stav elektronickej plomby
• Dátum za iatku zú tovacieho obdobia

<html>
<head>

<  tle> INTERNET </  tle>
</head>
<body>
</body>
</html>

PCB
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Výber vhodných okenných konštrukcií do stavby z pohľadu te-
pelnoizolačných vlastností, popri iných opatreniach, sú priorit-
nými úlohami z hľadiska budúcich prevádzkových nákladov na 
vykurovanie budovy. Na tepelnoizolačných vlastnostiach okien 
sa podieľa izolačné sklo, nepriesvitné časti rámy, tesnenia 
a kovania. Hodnota súčiniteľa prechodu tepla udáva množstvo 
tepla, ktoré prejde za jednotku času jedným m2 dielca pri tep-
lotnom rozdiele vzduchu mezi interiérom a exteriérom 1 Kelvin 
(K). Mernou jednotkou je W/(m2K). Čím je táto hodnota nižšia, 
tým je lepšia tepelná izolácia dielca. Je nutné rozlišovať súči-
niteľ prechodu izolačného skla (Ug), nepriesvitnej časti (krídlo 
a rám okna) označené Uf a celého okna označený Uw. Každý 
z uvedených súčiniteľov je možné stanoviť meraním alebo vý-
počtom. Výpočtové hodnoty sú spracované aj do tabuliek, z kto-
rých je možné jednoduchým spôsobom pri známom súčiniteľovi 
prechodu tepla izolačného skla (Ug) a nepriesvitnej časti okna, 
rámu a krídla (Uf) zistiť súčiniteľ prechodu celého okna (Uw). 
Toto sa deje pri návrhu okna. Realita je často iná. Príčinou môže 
byť zmena rovnobežnosti tabúľ skla alebo naplnenie medzis-
kleného priestoru inertným plynom. Navyše sem môže pristu-
povať zmena prievzdušnosti okna, ktorá sa síce nezapočítava 
do celkovej hodnoty tepelného odporu okennej konštrukcie, ale 
významne oplyvňuje pohodu bývania.

Doterajší stav
Akékoľvek podozrenie na zmenu Uw sa zameralo najmä na zis-
tenie zmeny Ug za predpokladu nemennosti Uf. K dispozícii bolo 
najčastejšie nedeštruktívne meranie na izolačných sklách/ok-
nách obmedzených rozmerov. Toto meranie sa vykonávalo naj-
častejšie v skúšobnom laboratóriu časove náročnou skúškou 
na drahom skúšobnom zariadení. Touto skutočnosťou sa zis-
ťovanie tepelnoizolačných vlastností okien stalo neprístupným 
pre hromadné posúdenie kvality zabudovaných izolačných skiel 
v budove.

Nový stav
Certifi kované laboratórium MOBILab zahájilo hromadné posu-
dzovanie zabudovaných izolačných skiel z pohľadu tepelnoizo-
lačných vlastností pomocou nedeštruktívneho zistenia naplne-
nia dutín dvojskiel alebo trojskiel inertným plynom a zmerania 
rovnobežnosti tabúľ skla. Na základe týchto vstupných údajov 
je možné stanoviť zmenu Ug a potrebu výmeny izolačných skiel 
resp. okien alebo posúdenie novo zabudovaných okien či spĺňa-
jú deklarované Ug a iné návrhové vlastnosti izolačného skla.

Záver
Od septembra t. r. po-
núka certifi kované la-
boratórium MOBILab 
túto rýchlu nedeštruk-
tívnu metódu všetkým 
užívateľom zabudova-
ných okien majúcich 
podozrenie, že nedo-
stali od svojho predajcu 
to čo zaplatili. Navyše 
je tu pre spoločenstvá 
vlastníkov bytov akcia 
bezplatného overe-
nia tepelnoizolačných 
vlastností izolačných 
skiel, ktoré sú ešte v záruke, za vopred stanovených podmie-
nok. Výrobcom izolačných skiel a okien ponúka certifi kované 
laboratórium MOBILab technický dozor s možnosťou označenia 
izolačných skiel Dozorovaný obsah plynu v izolačnom skle.

Kontakt: 
mobilab@mobilab.sk
www.mobilab.sk 

RÝCHLA NEDEŠTRUKTÍVNA METÓDA 
NA ZISTENIE KVALITY IZOLAČNÉHO SKLA
Akcia najmä pre spoločenstvá vlastníkov bytov

Pocit sálania chladu od izolačných skiel vo vykurovacom období alebo prehrievanie skla v lete sú predzvesťou 
poruchy zasklenia. Dôsledky sa často prejavujú vo zvýšených nákladoch užívateľov na vykurovanie v zime alebo 
chladenie v lete.

Meranie % naplnenia plynom izolačného trojskla

Zobrazenie výsledku merania % naplnenia plynom izolačného trojskla

Označenie izolačných skiel ochrannou 
známkou

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020
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Sú dnešné pravidlá rozpočítania spravodlivé voči 
vlastníkom bytov?
Slovenská obchodná inšpekcia nemá právo hodnotiť či zákon 
alebo vyhláška je alebo nie je spravodlivá. Túto stránku legis-
latívy by mali posudzovať v rámci prípravy a v medzirezortnom 
pripomienkovom konaní dotknuté strany.

Keď mám odpovedať za seba poviem, že dlhoročné skúsenosti 
nám všetkým dávajú za pravdu, že legislatíva týkajúca sa roz-
počítavania nákladov na teplo a teplú vodu nie je a nikdy ani 
nebude 100 % spravodlivá, tak ako sa nedá vyrobiť 100 % účin-
ný stroj, tak sa nedá vyrobiť 100 % spravodlivý právny predpis. 
Myslím si, že vždy je snaha, aby sa predpisy pripravovali tak, 
aby boli čo možno v najväčšej miere spravodlivé a objektívne, 
ale veľmi dobre vieme, že my ľudia sme veľmi vynaliezaví a vždy 
niekto nájde spôsob ako daný predpis obísť alebo si ho trošku 
poohýbať vo svoj prospech. Máme veľmi dobrú súčinnosť s MH 
SR, kde mnohé anomálie pri rozpočítaní riešime spoločne. Te-
raz predostriem konkrétny prípad: 

Vyjadrenie majiteľa bytu č. 1
„Bytový dom je plne obsadený a riadne vykurovaný, čo doka-
zuje aj skutočná merná spotreba tepla za vykurovanie v roku 
2019. Zaplatiť som mal za vykurovanie v spotrebnej zložke ná-
kladov, ktorá sa vypočítala podľa údajov z PRT, absurdnú sumu 
6 292,12 Euro.

V bytovom dome sa v plnom rozsahu využívajú prestupy tepla 
z vykurovacieho systému – stúpacích rozvodov, ktoré postaču-
jú na vykúrenie miestností bez toho, aby sa použili vykurovacie 
telesá – radiátor, na ktorom je namontovaný PRT. To je hlavný 
dôvod, prečo sú v jednotlivých bytoch a za celý dom tak nízke 
hodnoty na PRT. Či už je v tom špekulatívny úmysel vlastníkov 
bytov šetriť náklady na vykurovanie, alebo ich nevedomosť, že 
takýmto spôsobom môžu výrazne ovplyvňovať výpočet nákladov 
na vykurovanie pre iné byty, stále ide o významné poškodzova-
nie konečného spotrebiteľa – suseda. V tomto mojom prípade 
obzvlášť, ak jeden vlastník bytu musí znášať až 42 % nákladov 
na vykurovanie celého domu. O tom, že fyzikálne ani technické 
princípy vykurovania bytového domu to ani nedovoľujú vám isto 
ako odborníkom v danej oblasti netreba vysvetľovať.

Priemerný počet dielikov PRT v bytovom dome je 0,652 die-
lik/m2, pričom v mojom byte je to 15,965 diel./m2 je viac ako 
20x než je priemer za celý objekt rozpočítavania. Pričom aj pri 
zohľadnení mernej spotreby tepla na vykurovanie by som mal 
spotrebovať vo svojom byte cca 8 400 kWh tepla na vykurova-
nie (čo je pri skutočných nákladoch na vykurovanie domu cca 
700 Euro.“

Vyjadrenie nášho inšpektora z kontroly v byte č. 1 
v skrátenej forme
„Príčinou vzniknutého problému je skutočnosť, že väčšina 
vlastníkov bytov sa chová tak, že majú v prevažnej miere vy-

pnuté radiátory. Jedná sa o stavebnú sústavu BA NKS, ktorá 
má zabezpečené vykurovanie jednotrúbkovým systémom, t. j. 
stúpačka ja vedená v spoločných priestoroch (za výťahom) 
a do bytu ide len jedna trúbka, ktorá prechádza podlahou 
a napája jednotlivé radiátory a vracia sa späť do spoločného 
priestoru. Ideálne riešenie na montáž určeného meradla na 
meranie dodávky tepla do bytu. To postačuje na vykúrenie 
bytu aj bez radiátorov. V roku 2019 z bytového domu, ktorý 

má 64 bytov, 40 bytov malo v spotrebnej zložke 0, resp. spot-

rebu do 10 dielikov. V tomto prípade pomerne vysoká časť 

(40 % z celkových nákladov) sa pridelila malému počtu die-

likov.“

Vyjadrenie majiteľa bytu č. 2
„Po korekcii 25 dielikov mám opäť vyúčtovaný nedoplatok 
2 089,17 Euro za rok 2019. Na bytovom družstve som danú 
situáciu riešil, bolo mi povedané, že v tomto bytovom dome 
mám namerané dieliky iba ja a sused na vyššom poschodí. 
Obraciam sa na vás nie pre zlý výpočet kúrenia, ale preto, 
ako je možné, že do celého bytového domu sa dostalo kúre-
nie v sume 21 640,- Euro, keď podľa odpočtov mal každý byt 
(okrem mňa a suseda) studené radiátory celú zimu a počet 
dielikov nula. Znamená to, že teplo sa nedostalo do bytov cez 
radiátory, ale cez čo vlastne? Zarážajúca je aj skutočnosť, 
že jeden dielik tepla (čo je nič) je vyčíslený na abnormálnu 
hodnotu, čiže 98,365 Euro. Spochybňujem týmto namerané 
dieliky v každom byte alebo aj prácu odpočtárov, ktorí tieto 
odpočty vykonávajú.

Ešte mám podozrenie na to, že v niektorých bytoch majú na-

montované na čierno radiátory, ktoré sú umiestnené na bal-

kóne, z ktorých sú vytvorené izby a takto si vykurujú byt bez 

merania tepla. V tomto byte to tiež takto bolo, ale hneď po 

nasťahovaní som si tento radiátor demontoval, pretože som 

tento priestor chcel využívať ako balkón a nie ako izbu.“

Môžu o pravidlách rozpočítavania naďalej rozhodovať 
vlastníci aj keď problematiku rozpočítavania neriešia 
na profesionálnej úrovni?
SOI nemá právo rozhodovať o tom, či by si mali vlastníci sami 
rozhodovať o rozpočítavaní. Sme dozorný orgán a môžeme po-
sudzovať len skutkový stav v medziach zákonov a v rámci na-
šich kompetencií.

Na druhej strane ako vlastník bytu si myslím, že by som mal 
mať právo rozhodovať o svojom majetku. Ale uvedomujem si, 
že vlastníci, ktorí nemajú odbornú zdatnosť v danej problema-
tike veľa krát svojím rozhodovaním viac ublížia sami sebe ako 
pomôžu. V takýchto prípadoch by to mali vedieť ukorigovať 
správcovia. Preto sa vlastníci bytov dávajú spravovať správcom, 
lebo danej problematike sa nevenujú profesionálne, nemajú 
na to čas a ani záujem študovať množstvo predpisov a noriem, 
ktoré je potrebné pri takejto činnosti sledovať. Myslím si, že 
kvalitný a odborne zdatný správca by mal vedieť zrozumiteľne 

PROBLEMATIKA ROZÚČTOVANIA TEPLA 
Z POHĽADU SOI 
Prajem príjemný deň všetkým čitateľom časopisu SPRÁVCA bytových domov. Ďakujem Mgr. Eugenovi Kurimskému 
za možnosť vystúpenia na konferencii Správa budov 2020 v Bešeňovej. Dostal som viacero žiadostí, aby som 
konkretizoval fakty z môjho vystúpenia.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020
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vysvetliť ľudom výsledky ich hlasovaní a čo to môže urobiť ak 
zahlasujú tak alebo onak.

Aké základné pravidlá pri rozpočítaní je potrebné 
aplikovať v praxi? 
Opäť SOI nemá kompetenciu o daných veciach rozhodovať 
alebo prikazovať. Pravidlá nie sú nespravodlivé samé o sebe. 
Dávajú možnosť prispôsobenia pomeru základnej a spotreb-
nej zložky podľa individuálnych potrieb. Nespravodlivosť vzni-
ká až aplikáciou v praxi, kde stanovenie pomeru základnej 
a spotrebnej zložky nastáva bez fyzikálneho poznania stavby, 
resp. technického zdôvodnenia pomeru. Pomer je stanovený 
vyhláškou, ktorá tento pomer ale stanovuje všeobecne pre 
každý bytový dom alebo na základe rozhodnutia vlastníkov by-
tov a nebytových priestorov, v ktorom však častokrát prevyšuje 
subjektívny cieľ zaplatiť za teplo na vykurovanie čo najmenej 
a prispôsobením si pomeru pre vlastné potreby bytu a svojho 
správania. Takéto rozhodnutia sa minimálne alebo vôbec ne-
zakladajú na fyzikálnom poznaní a potrebe stavby ako celku, 
ktoré by zabezpečilo možnosť stanovenia si optimálneho po-
meru na základe fyzikálnych princípov. 

Je v slovenských pomeroch použiteľný podľa vás český 
model rozpočítania?
Na jednej strane česká energetická legislatíva je v porovnaní 
so slovenskou legislatívou jednoznačnejšia. Presnejšie defi -
nuje možnosti, práva aj povinnosti, a tým pádom neumožňuje 
ľudom toľko „vymýšľať“. Jasnejšie stanovuje hranice prípadne 
rozpätia, v ktorých je možné sa pohybovať a neobmedzuje, ale 
ani úplne neliberalizuje práva vlastníkov. 

Na druhej strane je táto legislatíva pre bežného spotrebiteľa 
(vlastníka) zložitejšia na samokontrolu a pre správcov prináša 
možno viac práce, aj keď dnešné programy už veľa vecí doká-
žu urobiť samy, čo je podľa mňa aj český prípad. Možno pri za-
vedení súčasne platných pravidiel boli problémy ako sa vyspo-
riadať so všetkými pravidlami a obmedzeniami. Ale to je všade 
rovnaké. Aj u nás bolo množstvo otáznikov ako chápať tú ktorú 
vec keď prišla do platnosti v roku 2016 vyhláška 240/2016 
Z. z. Ale správna komunikácia a osveta veľa vysvetlila a dobre 
vieme, že aj dnes sa ešte objavujú rôzne nezrovnalosti alebo 
rôzne výklady niektorého jej ustanovenia. Ale všetko sa postup-
ne dá vyčistiť a zapracovať do praxe. Preto chodíme prednášať 
na rôzne odborné fóra a komunikujeme s dotknutými subjekta-
mi. Konzultoval som danú problematiku s českými správcami 
a ich skúsenosti z aplikácie českej legislatívy pri rozpočítaní. 
V prvom roku po zavedení zmien v českej legislatíve, konkrét-
ne vyhláška č. 269/2015 Sb., boli určité problémy. Vlastníci 
bytov pochopili význam zmeny a ku anomáliám pri vyúčtovaní 
už neprichádza tak často.

Ako sa dajú dosiahnuť zmeny v slovenskej legislatíve 
pri rozpočítaní?
Samozrejme je potrebná legislatívna zmena, ktorá by refl ek-
tovala aktuálne pomery, potreby s prihliadnutím na ďalšie 
zákony, ktoré sa novelizujú a ukladajú vlastníkom a aj správ-
com nové práva a povinnosti. Problematika extrémnych nedo-
platkov za dodávku tepla z CZT je aktuálna aj pre Slovenskú 
obchodnú inšpekciu. V súčasnosti evidujeme a vykonávame 
kontrolu viacerých podaní. Všetky podania sú lokalizované 
na východnom Slovensku. Taktiež evidujeme viacero telefo-
nických konzultácií,  v ktorých spotrebitelia mali porovnateľné 
nedoplatky. Tento stav je momentálne nevyhovujúci z pohľadu 
slovenskej legislatívy. Zo strany SOI sú kontroly vykonávané 
bez zistenia porušenia súčasne platnej legislatívy, nakoľko nie 
je možné z našej strany  spochybniť namerané hodnoty PRVN. 

Pripravuje aj novela zákona o tepelnej energetike ako aj no-
vela vyhlášky 240/2016 Z. z. A čo môžeme pre to urobiť je 
jednoznačné, sledovať tento proces a keď sa objaví možnosť 
pripomienkovať určite sa zapojiť a nehrať sa na „mŕtveho chro-
báka“ a potom keď to vyjde tak šomrať, že je to urobené zle.

Je potrebné novelizovať vyhlášku 240/2016 Z. z.?
Vyhláška MH SR bola koncipovaná za účelom upresnenia pra-
vidiel rozpočítavania nákladov na dodávku tepla v TUV a ÚK.

Tak ako každý predpis nemôže obsiahnuť všetky prípady, ktoré 
sa môžu objaviť v praxi nemôže daná vyhláška riešiť všetko 
a všade. 

V konkrétnom prípade ktorý riešime má význam uplatniť čes-
ký model, ktorý by enormné rozdiely konečných spotrebiteľov 
zmiernil. Neviem však zodpovedať relevantne ako by český 
model fungoval celoštátne a aké by mal dopady na jednotlivé 
bytové domy a na jednotlivých účastníkov trhu s teplom. Vzni-
ká tu otázka porovnaním našej a českej legislatívy pri rozpočí-
taní, t. j. na základe čoho je stanovený pomer základnej zložky 
a spotrebnej 60 % a 40 % u nás a v českej legislatívne je zá-
kladná zložka limitovaná od 30 % – 50 %. Podľa môjho názoru 
je v ČR stanovená vyššia spotrebná zložka a kvôli tomu sú na-
stavené aj limitné hodnoty. Ak by sa u nás mal aplikovať tento 
model, ktorý je zavedený v ČR bolo by asi potrebné stanoviť iné 
medzné limity, resp. iný pomer odporúčaný vyhláškou... Musí 
to byť podporené štúdiami, komunikáciou so širokou odbornou 
verejnosťou. Hlavne iniciatíva na zmenu legislatívy musí prísť 
od MH SR. Pri riešení týchto anomálií v rozpočítaní je SOI sú-
činná s MH SR. 

Ing. Štefan Dubovský

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020



Vyrovnávacia a výstužná stierka alebo renovačná omietka Baumit MultiWhite

je kľúčovým produktom pre revitalizáciu a obnovenie vašej poškodenej fasády. 

Odlupujúci náter či trhliny na fasáde, ktoré sú väčšie ako 0,5 mm odstránite 

nanesením novej stierkovej vrstvy, vďaka ktorej bude vaša fasáda znovu ako nová. 

Je jednoducho spracovateľná, s možnosťou dosiahnuť štrukturovaním vzhľad 

bežnej omietky a následne aplikovať náter fasádnou farbou.

 Prírodne biela

 Zušľachtená vláknami

 Dá sa zahladiť ako bežná omietka
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Miloš, ako si sa dostal 
vlastne na pozíciu ria-
diteľa odboru? 
Do štátnej správy, vtedy 

ešte Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, som nastú-
pil po výberovom konaní v októbri 2008 na miesto referenta na 
oddelení koncepcie bytovej politiky. Vtedy bol mojim vedúcim pán 
Cvacho, ktorého veľmi dobre poznáš. Dá sa povedať, že množstvo 
vecí, ktoré sa dovtedy udiali v oblasti bývania na Slovensku som 
sa v tom čase dozvedel priamo od neho. Dokázal vo mne svojím 
prístupom podporiť dojem, že má zmysel pracovať pre štát, svo-
jou troškou vylepšovať postupne niektoré veci. Po čase, keď sa 
uvoľnilo miesto vedúceho oddelenia, vtedajšia riaditeľka odboru 
pani Szolgayová ma poverila riadením tohto oddelenia. V roku 
2010 bolo turbulentné obdobie, kedy bolo zrušené MVRR SR, my 
sme prešli na pol roka na Ministerstvo hospodárstva a výstavby 
SR a následne v novembri toho roku sme boli delimitovaní na Mi-
nisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Sekcia na 
ktorej som pôsobil bola rozdelená na dve sekcie, z nášho odde-
lenia sa stal odbor, pribudla nám okrem bývania aj problematika 
mestského rozvoja, a tak vznikli dve oddelenia v jednom odbore, 
na ktorom som od tej doby pôsobil na pozícii riaditeľa odboru. Čiže 
moja cesta bola ako sa hovorí od piky, teda z pozície referenta, 
cez vedúceho až na pozíciu riaditeľa. 

Ako si podotkol na začiatku, v auguste 2020 nastala zmena or-
ganizačnej štruktúry, pracovná pozícia riaditeľa odboru, na ktorej 
som pôsobil bola zrušená a nahradená vytvorením dvoch miest 
riaditeľov odboru. 

Po viacročných konzultáciách sme sa dopracovali k (možnému) 
návrhu zákona o bývaní. Z neho však ostala iba časť – ktorá je 
známa dnes ako zákon 246/2015 Z. z. Kde to zlyhalo, prečo 
zákon vtedy nevznikol? 
Trošku ťa opravím, v roku 2014 po dlhších prípravách bol vytvo-
rený návrh zákona o správe bytového fondu, čiže nie zákon o bý-
vaní ako celku. Toľko na úvod. Príprava tohto zákona sa diala za 
širokej účasti všetkých zúčastnených, pracovali sme na dennej 
báze s príslušnými združeniami, dlho sme jednotlivé navrhova-
né ustanovenia konzultovali, až prišlo k návrhu zákona o správe 
bytových domov, pri ktorom bola dosť veľká zhoda všetkých za-
interesovaných. S takto pripraveným návrhom zákona, sme ako 
s takmer hotovou vecou oslovili MF SR, ako gestora zákona č. 
182/1993 Z. z., aby sme dohodli ďalší postup a hlavne, aby sme 
zjednotili ustanovenia, ktoré sme plánovali prebrať z dotknutého 
zákona a upraviť nanovo. Bohužiaľ, nestretli sme sa s kladným 
postojom k uvedenej téme ako na odbornej, tak aj na vyššej roz-
hodovacej úrovni. Tak nakoniec z návrhu zákona o správe, vznikol 

zákon o správcoch bytových domov, ktorý vnímam ako prvý krok 
a vďaka, ktorému vznikla povinnosť pre profesionálnych správcov 
absolvovať vzdelávanie a splniť ďalšie podmienky potrebné pre 
zápis správcov do zoznamu správcov. 

S odstupom času mi je uvedené zmenšenie rozsahu zákona 
o správe aj trošku ľúto, hlavne z dôvodu, že v tom čase bola si-
tuácia, ktorá sa už asi ťažko zopakuje. Konkrétne mám na mysli 
vtedajšiu jednofarebnú vládu. Veľká škoda, že sme nedokázali 
o uvedenej zmene viac presvedčiť rozhodujúcich hráčov. 

Myslím že boli tisíce hodín, ktoré si prekonzultoval s rôznymi 
združeniami aj správcami, čo to prinieslo tebe?
Boli to skutočne dlhé hodiny diskusií, výmeny správ, postojov, ná-
zorov, upresňovanie najmenších detailov v znení navrhovaných 
opatrení. Čo to pre mňa prinieslo? Z osobnej roviny môžem skon-
štatovať, že spoznanie mnohých skvelých ľudí, vzájomné rešpek-
tovanie aj v situáciách diametricky iných názorov na riešený prob-
lém. Aj keď sme sa niekedy hneď nezhodli, snažili sme sa hľadať 
kompromis tak, aby bola spokojnosť čo najširšia. Aj pri výmenách 
názorov sme zostávali vždy v profesionálnej rovine. Zároveň však 
musím dodať, že to pre mňa znamenalo aj isté ocenenie nášho 
zvoleného postupu, pretože sme už od prípravných prác vždy ot-
vorene komunikovali so všetkými zainteresovanými. Aj počas sa-
motnej práce sme sa snažili vždy poskytovať otvorené a aktuálne 
informácie. A možno práve tento postup si následne aj naši par-
tneri vážili a brali nás ako serióznych partnerov. 

Kde vnímaš dnes najpálčivejšie miesta v oblasti správy?
Na túto tému by každý z partnerov pôsobiacich v oblasti správy 
dokázal hovoriť hodiny. A určite by kvalitnými argumentmi doká-
zali zdôvodniť svoje návrhy. 

Z môjho poznania veci a mojej práce počas ostatných rokov by som 
medzi najpálčivejšie problémy, bez určenia ich závažnosti zaradil 
potrebu nového zadefi novania obsahu pojmu správa, s cieľom za-
bezpečiť jednoznačné vymedzenie vzájomných povinností a práv 
všetkých zúčastnených strán, zadefi novanie potreby pravidelného 
vzdelávania, nielen pre správcov zapísaných v zozname, ale aj 
pre spoločenstvá vlastníkov bytov. Bez ohľadu na formu správy 
si každý bytový dom zaslúži a hlavne potrebuje rovnakú starost-
livosť. Vytvorenie novej defi nície „spoločenstva vlastníkov bytov“ 
tak, aby so vznikom spoločenstva nebola zároveň spätá povinnosť 
vykonávať správu domu, ale aby na túto náročnú a zodpovednú 
činnosť, v prípade záujmu, mohlo SVB riadnou zmluvou o výkone 
správy objednať správu u správcu zapísaného v zozname. Záro-
veň by som ako jednu z ďalších oblastí spomenul aj potrebu novej 
úpravy niektorých ďalších inštitútov, s prioritným cieľom zvýšenia 

POĎAKOVANIE MILOŠOVI HAJDINOVI ZA DLHOROČNÚ 
PRÁCU V OBLASTI SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU

Posledné roky ani nepamätám, žeby sa čokoľvek v oblasti správy bytových 
domov udialo bez účasti ministerstva dopravy a výstavby, konkrétne 
prítomnosti Miloša Hajdina. Pravda je však taká, že od 1. 10. 2020 bola funkcia 
riaditeľa odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja zrušená a pán Hajdin 
bude pokračovať vo svojej kariére inde... Nedá mi však, aby som sa aj touto 
formou nepoďakoval za dlhoročnú spoluprácu, čas a energiu, ktorú Miloš 
Hajdin strávil so správcami, združeniami aj jednotlivcami, ktorým na správe 
budov záleží. Konzultácie, prediskutované noci so správcami na konferenciách, 
výmeny názorov až po koncepciu zákona o bývaní. Úspechy aj neúspechy. To 
bolo niečo, čo nás spájalo posledné roky...

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020
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zodpovednosti za vlastný majetok pre vlastníkov, ruka v ruke sú-
visiacim so zodpovednosťou vlastníkov aj za spoločné priestory 
a zariadenia bytového domu. 

Problematická bola aj koncepcia návrhu SZBD zákona o „Komore 
správcov“. Pôvodné znenie sa nestretlo s pochopením u niekto-
rých združení. Ako vnímaš potrebu vytvorenia komory dnes?
Jednoduchá odpoveď, pri ktorej sa spolu zasmejeme je, že rovnako 
ako pred dvomi rokmi. :-) Ale vnímam za potrebné to trochu rozviesť. 
Návrh, ktorý som mal možnosť spoznať, a ktorý, ako sám hovoríš, sa 
nestretol s pochopením ani u všetkých združení, mal predstavovať 
základ hlbšej diskusie. Určite pri vzájomnej diskusii, by bolo možné, 
niektoré veci upraviť v existujúcom právnom rámci a znamenali by 
zlepšenie existujúceho stavu. Avšak mnohé časti vtedajšieho ná-
vrhu iba preberali právomoci štátnych orgánov a vytvárali možnosť 
nejednoznačného výkladu, prípadne rôzneho prístupu k samotným 
subjektom v oblasti správy. Nariaďovať povinnosti pre právnické, 
ale aj fyzické osoby je možné na základe zákona. Návrh však v sebe 
obsahoval časti, ktoré vytvárali priestor aj pre „komoru“, aby určo-
vala povinnosti pre svojich členov aj nad rámec zákona. Ale netreba 
sa držať minulosti, treba sa skôr pozrieť ako ďalej. 

Samotná idea vzniku komory je správna. Je však potrebné od za-
čiatku jednoznačne defi novať základné ciele, v diskusii so štát-
nymi orgánmi hľadať prieniky, kde by bola komora nápomocná 
zlepšeniu situácie a dôsledne zapojiť do tejto diskusie aj všetky 
relevatné subjekty pôsobiace v oblasti správy. Domnievam sa 
však, že teraz nie je správna doba práve pre riešenie tejto témy. 

Prečo?
Hm… (úsmev). Skúsim diplomaticky. Je potrebné v množstve rie-
šených problémov venovať v súčasnosti pozornosť iným témam 

týkajúcich sa zlepšenia dostupnosti bývania, čo je nesporne 
správna idea a správny postup. Obaja vieme, že v oblasti bývania 
nás tlačí topánka v oblasti nájomných vzťahov, ďalej v oblasti poč-
tu disponibilných bytov v miestach najväčšieho dopytu po bývaní 
a v neposlednom rade s bývaním nesporne súvisí aj nastavenie 
stavebného zákona a podporných mechanizmov pre budovanie 
bývania. Takže mi zostáva len povedať, že držím palce mojim 
bývalým kolegom, aby aspoň v niektorých uvedených témach 
svojou prácou prispeli k zlepšeniu existujúcich podmienok, k čo-
mu avšak nevyhnutne potrebujú aj podporu odbornej verejnosti 
a v neposlednom rade aj politický výtlak. Tak snáď sa im to podarí 
k spokojnosti všetkých.

Chystá sa ďalšia novela zákona 182/93 Z. z. Je podľa teba táto 
cesta správna, alebo by sa mal vytvoriť podľa tvojho názoru nový 
samostatný zákon? A ak – potom prečo?
Otázka, s ktorou som sa pravidelne stretával na všetkých podu-
jatiach, ktorých som sa v rámci mojej práce zúčastnil. Či je cesta 
formou ďalších a ďalších novelizácií správna? Nuž, ak to nejde 
inak, tak aj čiastkovými úpravami sa dá zlepšovať súčasný stav. 
Ale aby som nebol alibistom, vlastníctvo bytov, nakladanie s nimi 
a ich správa je širokou témou, ktorá by si zaslúžila primeranú po-
zornosť aj v podobe prípravy nových právnych predpisov. Už počas 
môjho pôsobenia na úrade, sa čakalo na rekodifi káciu občianske-
ho zákonníka, ktorý by mal niektoré ustanovenia týkajúce sa vlast-
níctva bytov riešiť. Nedočkali sme sa toho, takže vlastníctvo bytov 
a s ním spojené nastavenia výkonu správy a zabezpečenia funkč-
nosti bytového domu je stále predmetom úpravy v zákone v pôsob-
nosti MF SR. Ak by prišli k úprave vlastníctva v rámci rekodifi kácie 
občianskeho zákonníka, nevidím reálny dôvod, aby problematika 
správy bytových domov, ako v podobe profesionálnych správcov, 
tak aj v podobe spoločenstiev vlastníctva bytov zostávalo na MF 
SR. Ak príde k presunu tejto kompetencie, je možné, že s víziou 
niekoľkých rokov, môže mať aj oblasť vlastníctva bytov, výkonu 
správy a ostatných náležitostí, novú, modernú, jednoznačnú práv-
nu úpravu. 

Čo na záver? 
Záver? Na základe predchádzajúcich odpovedí si záver urobí kaž-
dý sám. Ďakujem. :-)

Pánu Hajdinovi želáme v jeho ďalšej kariére mnoho úspechov...

Za rozhovor ďakuje E. Kurimský.

Ďakujeme Vám za spoluprácu 
v roku 2020, prajeme krásne 
vianočné sviatky plné šťastia 
a pohody, v novom roku veľa 

dobrých nápadov, mnoho elánu 
do práce a pevné zdravie.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020
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Oprava balkónov, zateplenie a vysoké platby 
za energie, toto trápilo obyvateľov bytové-
ho domu na uliciach gen. Ludvíka Svobodu 
a Laca Novomeského v Rimavskej Sobote asi 
najviac. A keďže veľký bytový dom v tvare pís-
mena L má 232 bytov, bolo jasné, že ich ča-
ká náročná rekonštrukcia. O jej výhodách však 
nikto nepochyboval. V prvom rade je to zdrav-
šie bývanie. Klasické kontaktné zatepľovanie 
totiž patrí k najčastejším, no po zateplení sa 
v bytových domoch okrem úspory energie na 
vykurovanie môžu v niektorých prípadoch ob-
javiť plesne. Dôvodom je uzavretosť systému, 
ktorý bráni odvetrávaniu vlhkosti zo samotnej 
stavby a budova prestane dýchať. V tomto 
bytovom dome na to teda išli inak a rozhodli 
sa pre špeciálnu technológiu zo Škandinávie 
– ScanRock. „Obrovskou výhodou tohto pre-
vetrávaného zatepľovacieho systému je vyso-
ká úspora nákladov na údržbu fasády. Ak by si 
daný bytový dom zvolil na zateplenie klasickú 
kontaktnú fasádu, museli by sa o ňu dlhodo-
bo naďalej starať. S prevetrávanou fasádou 
im tento problém odpadá. Jej ďalšou veľkou 
výhodou sú akustické vlastnosti. Vzduch me-
dzi vrstvami pôsobí ako dodatočná akustická izolácia,“ hovorí 
špecialista z fi rmy I.Mar Rastislav Ďalog s tým, že ide o fasádny 
systém budúcnosti, ktorého funkčná životnosť je dimenzovaná 
na 100 rokov.

Úspora energií
Vlastníci a obyvatelia bytov bytového domu v Rimavskej Sobote 
sa teda rozhodli dať rekonštrukcii zelenú. Tento bytový dom bol 
však nezateplený od svojej výstavby v druhej polovici 80. rokov, 
preto sa predpokladalo, že práce budú trvať viac ako rok. Nap-
riek tomu sa základ spravil prekvapivo rýchlo. „Momentálne 
prebiehajú takzvané dokončovacie práce. Samotná prestav-
ba bude trvať približne 17 mesiacov, čo je pri takejto veľkej 

stavbe krátka doba,“ hovorí Pavel Gábor, 
územný riaditeľ PSS. Čo je však dôležité 
– už počas tohtoročnej zimy boli všetky 
byty zateplené a nastala aj citeľná úspora 
energií, ktorú si obyvatelia a vlastníci bytov 
nevedia vynachváliť. Oceňujú však aj to, že 
väčšina prác sa robila z takzvaných lávok, 
nie z lešení, čím stavbári len minimálne 
zasahovali do súkromia obyvateľov.

Obráťte sa na špecialistov
Je jasné, že rekonštrukcia bytového domu 
si vyžiada vstupnú investíciu. Preto je dôle-
žité obrátiť sa na odborníkov. Už viac ako 
27 rokov sa oblasťou fi nancovania bývania 
zaoberá Prvá stavebná sporiteľňa, ktorá 
ponúka aj niečo naviac. Náš obchodný 
zástupca vás rád navštívi aj priamo u vás 
doma, na schôdzi vlastníkov bytov vo va-
šom bytovom dome a okamžite tak odpo-
vie na všetky vaše otázky. 

Ako na to?
Odporúčame vám začať energetickým po-
súdením vášho bytového domu. Na zákla-

de toho sa dá naplánovať rozsah prác, ktoré umožnia zníženie 
nákladov na energie. PSS vám túto službu poskytne zadarmo. 

Text a foto: PSS

Náš tip
Viac informácií vám poskytnú obchodní zástupcovia 
PSS. Prídu za vami kamkoľvek, aj na schôdzu vlastníkov 
bytov vo vašom bytovom dome. Ich zoznam nájdete na 
www.pss.sk alebo zatelefonujte na 02/58 55 58 55.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020V RIMAVSKEJ SOBOTE OBNOVILI BYTOVÝ DOM 
ŠPECIÁLNOU TECHNOLÓGIOU

POMOHLA IM PSS

Žijete v bytovom dome, ktorý potrebuje obnovu? Jeho rekonštrukcia však nezahŕňa 
len estetické hľadisko. Ak sa so susedmi dohodnete na komplexnej obnove, vaše 
úspory na platbách za energie môžu presiahnuť aj 50 % súčasných výdavkov. Pri 
takomto čísle určite stojí za to vyhľadať odborníkov z Prvej stavebnej sporiteľne 
a vyriešiť otázku – ako na to. Spravili tak aj vlastníci bytového domu v Rimavskej 
Sobote, ktorí vďaka stavebnému sporeniu a výhodným úverom mohli svoj dom 
rekonštruovať špeciálnou škandinávskou technológiou ScanRock.
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Prítomnosť rias, húb a plesní je v našom životnom prostredí več-
ná téma, tak ako i boj s nimi. Ide o organizmy s obrovskou ži-
votnou energiou a schopnosťami. Plesne pri nepriaznivých pod-
mienkach dokážu obmedziť až zastaviť svoje životné funkcie, 
a v okamžiku zlepšenia životných podmienok sa ako zázrakom 
opäť prebudia k životu. V prírode majú svoju nezastúpiteľnú úlo-
hu, no v našich príbytkoch škodia. Je to nie len preto, že mik-
roorganizmy svojou prirodzenou činnosťou výrazne obmedzujú 
životnosť našich stavieb, ale aj preto, že tieto mikroorganizmy 
škodia ľudskému zdraviu. 

Pleseň sa zvyčajne usádza tam, kde má priaznivé podmienky 
k životu, predovšetkým dostatok vlhkosti a vhodnú potravu. Na 
fasádach sa preto plesne udomácňujú viac na severných stra-
nách, na stenách v priamej blízkosti vegetácie, všeobecne všade 
tam, kde stena horšie vysychá. Zateplené steny sú k usádzaniu 
plesní náchylnejšie, nakoľko nie sú toľko vyhrievané masívnou 
stenou a v zimnom období majú nižšiu teplotu. 

Rovnako tak je dôležitým faktorom aj materiál povrchu. K naj-
rozšírenejším omietkam patrili v minulosti bezpochyby disperzné 
omietky. A to pre svoju dobrú spracovateľnosť, širokú možnosť 
farebnosti a necitlivosť na zmeny teplôt pri spracovaní. Jednou 
z vlastností, o ktorých sa veľmi nehovorí, je ich chemicky neut-
rálny charakter – pH 5,8 až 6,9. Tento fakt však v praxi znamená, 
že prirodzená ochrana proti uchyteniu plesní a mikroorganizmov 
je pomerne nízka. Niektorí výrobcovia omietok sa túto nevýhodu 
snažili zmierniť pridávaním protiplesňových prísad. Okrem výraz-
ne vyššej ceny, ale toto opatrenie k veľkému zlepšeniu nevied-
lo. V trvalo vlhkom prostredí totiž povrch disperzných omietok 

mierne mäkne, a preto je uchytenie plesní a mikroorganizmov 
pomerne ľahké. 

Fasádu je potrebné sanovať odborne
Sanácia je možná iba vtedy, ak je pleseň len na povrchovej vrstve 
a spodné vrstvy vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov 
sú neporušené. V takom prípade by sme len prekryli problém, 
ktorý by v spodných vrstvách ďalej narastal a jedného dňa by 
vám privodil veľa vrások. V prípade celkového poškodenia je nut-
né celý ETICS odstrániť a nahradiť. Prvým krokom musí byť vždy 
odborná inšpekcia, na základe ktorej bude navrhnutý vhodný po-
stup sanácie s ohľadom na stav fasády a miestne podmienky. 

Tlakové umytie nestačí
Na trhu je veľa fi riem, ktoré ponúkajú umytie tlakom, riešenie, 
ktoré na prvý pohľad vyzerá ideálne: je rýchle a lacné. Je ale po-
trebné si uvedomiť, že toto riešenie je naozaj dočasné. Ako bolo 
spomenuté, príčinou výskytu rias a plesní sú vedľa zanedbanej 
údržby hlavne nevhodné materiály povrchovej vrstvy. Naviac prí-
liš vysoký tlak pri umývaní obrúsi vrchnú vrstvu fasády a tým ju 
oslabí. Oslabený povrch je potom priamo otvorenou náručou pre 
nečistoty a spóry rias a plesní. 

Vyberajte osvedčené riešenia
Caparol sa problematikou dlhodobo čistých fasád a intaktných 
fasád zaoberá desiatky rokov. Vykonáva výskum a vývoj vo 
vlastných laboratóriách, testuje v špecializovaných testovacích 
areáloch v Ober-Ramstadte (Nemecko) a v Pergu (Rakúsko). Ne-
dávno tiež Caparol realizoval výskumný projekt v spolupráci s ČV 
UT a VŠCHT v Českej republike. 

CAPAROL CLEAN CONCEPT, 
TO SÚ DLHODOBO ČISTÉ FASÁDY SO ZÁRUKOU!
Budovy, ktorých fasádu hyzdí špina, pribúda. Niektoré sú zelené, iné šedivé, ďalšie černejú. Sú to choré fasády, 
napadnuté riasami a plesňami. Všetky tieto špinavé fasády majú spoločný menovateľ, nevhodnú povrchovú úpravu 
a zanedbanú údržbu. Je však potrebné si uvedomiť, že nejde len o estetický problém. Špinavá fasáda predstavuje 
hneď niekoľko rizík. Intenzívny výskyt plesní na povrchu fasády totiž predstavuje tiež zdravotné riziko. Je hrozbou 
predovšetkým pre alergikov, pretože plesne, respektíve ich spóry, sa oknami pri vetraní dostávajú do bytov. Ďalším 
rizikom špinavej fasády je postupná degradácia povrchovej vrstvy. Agresívne prostredie v miestach výskytu rias 
a plesní silno narúša povrchové vrstvy. Prichádza k poškodeniu omietky, cez ktorú sa dostáva vlhosť do výztužovej 
základnej vrstvy, ktorá sa týmto ničí. Postupne potom prichádza k väčším škodám a následne k významne väčším 
investíciám do sanácie systému. Niekedy sa musí pristúpiť aj k celkovej oprave fasády a inštalácii nového 
ETICS. Je tiež potrebné spomenúť, že u budov s napadnutou fasádou musíme počítať s degradáciou hodnoty 
nehnuteľnosti. 
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Na základe týchto skúseností vyvinul Caparol Clean Concept. 
Ten sa zakladá na spomínaných rozsiahlych výskumoch a tes-
tovaniach, ale tiež na skúsenostiach z realizácií na Slovensku, 
Česku a v ďalších krajinách, kde Caparol pôsobí. 

Caparol Clean Concept je systémové riešenie
Caparol Clean Concept je systémové riešenie, ktoré stojí na 
jasne defi novanom postupe, začínajúc inšpekciou objektu, cez 
návrh sanácie pre danú budovu, zapojením certifi kovaných reali-
začných fi riem, až po vystavenie záruky priamo od Caparolu. Pre 
tento program Caparol vybral vlajkové fasádne farby - Muresko, 
CarboSol a ThermoSan NQG. Každá z týchto prémiových fasád-
nych farieb ponúka unikátne vlastnosti a je špičkovo vybavená 
na boj s biologickým zaťažením. Či už ide o technológiu SilaCryl 
v prípade Mureska, technológiu karbónových vlákien v prípade 
CarboSolu, alebo technológiu NQG (Nano-Quarz-Gitter) Thermo-
Sanu, čiže zasieťovaných nano-kremičitých častíc, ktoré tvoria 
kompaktnú minerálnu trojrozmernú tvrdú štruktúru pre špinu 
odpudzujúce a rýchloschnúce fasády. Všetky tri farby sú silikó-
nové, sú teda priedušné pre vodné pary, ale nepriepustné pre 
vodu v kvapalnom skupenstve. Majú tvrdý povrch, na ktorom ne-
priľnú nečistoty a rýchlo schnú. 

Ako na sanáciu?
Najprv je nutné mechanicky odstrániť samotné znečistenie. Ples-
ne by mali byť odstraňované len za mokra. Na fasádu sa môže 
použiť tlaková voda. Odstránením viditeľných častí ale práca ne-
končí, pretože plesne sú často prerastené aj do podkladu. Pre-
to je potrebné podklad nechať vyschnúť a ošetriť prostriedkom 
na odstránenie plesní, overeným bezoplachovým prostriedkom 
Capatox. Vyschnutá pleseň totiž ochotne nasiakne vodu a s ňou 

aj účinnú látku. Každopádne, fasádu nestačí len umyť a ošetriť 
týmto prostriedkom. Na fasáde totiž aj naďalej zostávajú drobné 
poruchy a existujúca povrchová úprava už preukázala, že svoji-
mi vlastnosťami nie je schopná vzdorovať ďalšiemu znečisteniu. 
Sanáciu fasády je preto nutné dokončiť novým náterom, ktorý 
zaistí zjednotenie povrchu a ponúkne po fyzikálnej aj chemickej 
stránke adekvátnu ochranu proti usadzovaniu nečistôt. Najprv je 
nutné použiť príslušnú penetráciu a následne naniesť dve vrstvy 
fasádnej farby, podľa použitého systému Mureska, CarboSolu 
alebo ThermoSanu NQG. 

Ako získať záruku od Caparolu?
Kontaktujte našich projektových manažérov alebo obchodných 
zástupcov, kontakty nájdete na našich webových stránkach, 
prípadne pod článkom. Radi vám všetko potrebné vysvetlia. Zá-
stupca Caparolu sa následne príde pozrieť na váš dom, vysvetlí 
vám ďalší postup a pripraví dokumentáciu. Schváli dom pre kon-
krétny sanačný systém Standard, Solid alebo Premium, spolu 
s podmienkami, ktoré musia byť pre udelenie záruky splnené. 
Odporúči vám niektorú z fi riem schválených Caparolom, ktoré sú 
oprávnené túto odbornú sanáciu vykonať. Vami vybraná certifi -
kovaná realizačná fi rma potom odborne fasádu sanuje a vedie 
o tom požadovanú dokumentáciu. Na záver spolu s certifi kova-
nou realizačnou fi rmou odovzdáte dokumentáciu obchodnému 
zástupcovi Caparolu, ktorý všetko skontroluje a v prípade splne-
nia podmienok vystaví záručný list. Súhrnnú informáciu o tom, 
ako postupovať nájdete na našich stránkach www.caparol.
sk/ccc. 

Nenechajte budovy, ktoré máte vo svojej správe trpieť a chát-
rať, nevystavujte obyvateľov týchto budov zdravotným rizikám, 
konajte včas a so starostlivosťou riadneho hospodára. Kontak-
tuje našich obchodných zástupcov, ktorí vám ponúknu potrebné 
poradenstvo a pomôžu vám, aby boli vaše budovy opäť krásne, 
funkčné a zdravé. Spoľahnite sa na fi rmu s tradíciou od roku 
1895, na fi rmu, ktorú stále vlastnia a riadia potomkovia zakla-
dateľa, spoľahnite sa na fi rmu, ktorá kladie kvalitu výrobkov 
a spokojnosť zákazníka až na prvé miesto. Vyberte si Caparol 
a vaša fasáda bude podľa vami zvoleného systému ako nová 
ďalších 8, 10 alebo dokonca 12 rokov, zaručene! 

www.caparol.sk/ccc

Autor článku: 
Ing. Ondřej Svatoň
Český Caparol s.r.o.
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V našom príspevku sa dočítate:
Čo sa nachádza v kúrení a aké druhy nečistôt existujú
Prečo vznikajú nečistoty
Kedy vieme, že je potrebné kúrenie čistiť
Aké sú technológie čistenia kúrenia
Aký je postup čistenia kúrenia
Čo sa dosiahne čistením kúrenia

Čo sa nachádza v kúrení a aké druhy nečistôt existujú
V kúrenárskom systéme by sa z logického hľadiska mala na-
chádzať voda, ktorá je v uzavretom systéme a jej kvalita by 
sa nemala meniť. Aspoň taká je teda teória. Pozrime sa na 
to, čo sa však reálne nachádza vo vykurovacom systéme. Vo 
vykurovacom systéme sa zvyčajne nachádza zanesená a za-
kalená voda, častokrát aj s množstvom mechanických nečis-
tôt ako sú íl, piesok, kovové triesky a iné. Zafarbenie vody je 
spôsobené kombináciou materiálov, konzervačnými látkami 
z vykurovacích telies a v neposlednom rade aj biologickými zá-
rodkami. Nečistoty sa delia na magnetické a nemagnetické. 
Magnetické sú tie, ktoré je možné zachytiť na magnetický fi lter 
a nemagnetické, ktoré sú buď chemicky rozložiteľné, prípadne 
impulzom vyplaviteľné.

Prečo vznikajú nečistoty
Príčiny, prečo v systéme kúrenia vznikajú nečistoty sú dve. 
Prvou príčinou je voda, ktorá je napúšťaná do systému. Ča-
stokrát sú systémy napúšťané neupravenou vodou. To zname-
ná studničnou vodou, vodou bez úpravy, vodou so zvýšenými 
hodnotami vápnika, železa, mangánu, vodou s obsahom bio-
logických zárodkov a i. Druhou príčinou sú materiály, z ktorých 
je systém zrea lizovaný. Každý materiál a jeho kombinácie vy-
tvárajú v systéme nečistoty (zvyčajne spôsobené elektrolýzou, 
prípadne neexistujúcou kyslíkovou bariérou). Na nasledujú-
cich fotografi ách je znázornených pár záberov zachytávajúcich 
nečistoty v systéme. Všetky fotografi e sú z našej praxe a radi 
v prípade otázok vstúpime do konštruktívnej debaty.

Kedy vieme, že je potrebné kúrenie čistiť
Závisí od toho, či je systém s centrálnou dodávkou tepla alebo 
je systém samostatný. Najčastejšími príznakmi zaneseného 
systému sú:

Zanesené výmenníky tepla na strane dodávateľa aj od-
berateľa (primár, sekundár)
Vykurovacie telesá zostávajú chladné, prípadne nehre-
jú vôbec alebo čiastočne
Kúrenie potrebuje dlhú dobu, kým nabehne na požado-
vané parametre
Vykurovací systém je potrebné častokrát odvzdušňo-
vať
Elementy vykurovacieho systému pracujú hlučnejšie
Kotly hučia, prípadne búchajú
Pocitový teplotný komfort sa nemení ani pri prenasta-
vení termostatických ventilov
Zvyšujúci sa objem tepla potrebný na ohriatie rovnaké-
ho množstva kvapaliny
Rastúce ceny za energie
Filtre sa častokrát zanášajú
Merače tepla nefungujú správne, prípadne vôbec

Aké sú technológie čistenia kúrenia
Technológie čistenia kúrenia je možné rozdeliť do troch zák-
ladných a následne od nich sa odvíjajúcich kombinácií. Podľa 
typu zanesenia systému sa volí čistiaca technológia. 

1.   spôsobom je mechanické čistenie, kedy sa reálne 
vstupuje do akumulačných nádrží. 

2.   spôsobom je impulzné čistenie, kedy sa do systé-
mu počítačom riadeným strojom vháňa kombinácia 
vzduchu a vody. Vytvárajú sa rázy a rázové vlny vy-
sekávajú nečistoty zo systému. 

3.   spôsobom je chemické čistenie, kedy sa do systé-
mu na základe znečistenia dávkujú čistiace látky 
konvenčné (voľne dostupné) a nekonvenčné (pri-
pravované našim chemikom s dlhoročnou praxou).

Aký je postup čistenia kúrenia
Postup čistenia kúrenia je veľmi jednoduchý. Zákazník nás 
kontaktuje buď na základe vzniknutého problému, prípadne 
na základe vlastnej potreby prevencie. S prevenciou sa stretá-
vame približne v 5 % prípadov. Zvyšných 95 % prípadov nechá 
dozrieť situáciu do niekedy extrémnych situácií, kedy je čistenie 
časovo aj fi nančne náročnejšie. Na základe základných zodpo-
vedaných technických otázok dokážeme zákazníkovi vysvetliť 
postup, termín, časovú náročnosť a rovnako aj presnú sumu. 
V prípade väčších objektov je potrebná obhliadka, príprava 
technického riešenia, nacenenie objektu s následným harmo-
nogramom prác. Konkrétny technologický postup čistenia nie 
je možné generalizovať, keďže každý systém je iný. 

Čo sa dosiahne čistením kúrenia
Podľa skúseností našich zákazníkov a meraní, ktoré priebežne 
realizujeme termovíznou kamerou, sa zlepší efektivita vykuro-
vacieho systému rádovo od 5 –35 % v závislosti od toho, akým 
druhom nečistôt bol systém zanesený. Spätná väzba od našich 
zákazníkov v rámci rodinných domov je taká, že návratnosť in-
vestície je v priebehu roka, roka a pol. Podobná návratnosť je 

POĎTE ŠETRIŤ!

Naša spoločnosť sa riadi mottom: Čistá a zdravá voda, čisté a efektívne technológie. V tomto 
duchu dodávame našim spokojným zákazníkom aj služby v oblasti čistenia a preplachu 
ústredného kúrenia.
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Mám otázku ohľadom vstupu do domu. Máme 4-poschodový 
bytový dom s 12 vlastníkmi. Vlastníci sa rozhodli na spoločnej 
schôdzi, nadpolovičnou väčšinou,  že zablokujú možnosť otvá-
rania vchodových dverí z bytu. Každý vlastník musí ísť osob-
ne dole a otvoriť bránu keď k nemu niekto prichádza. To isté 
musí spraviť keď od neho niekto odchádza. Mňa by zaujíma-
lo, či vlastníci majú takéto právo a obmedziť iného vlastníka. 
Konkrétne v tomto prípade. Taktiež domáci telefón s gombí-
kom pre otváranie vchodových dverí som si kúpila pri kúpe 
bytu a preto som jeho vlastníkom a samozrejme zariadenie 
ktoré som si kúpila by malo spĺňať to, aké funkcie má...
V zaslanej otázke sa spomína tzv. „domový vrátnik“. V podsta-
te sa jedná o spoločné zariadenie domu podľa § 2 ods. 5 zák. 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 
pretože to sú elektrické rozvody zabudované v stavbe domu, 
ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto 
domu.

Podľa § 14b ods. 4 zák. č. 182/1993 Z. z. o veciach, ktoré nie 
sú upravené v odsekoch 1 až 3, je na prijatie rozhodnutia po-
trebná nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov v dome, ktorí sú prítomní na schôdzi vlastníkov 
alebo sa zúčastnili písomného hlasovania.

O prevádzke spoločného zariadenia rozhodujú vlastníci spo-
ločne, nakoľko nie je takáto vec výslovne upravená v odsekoch 
1 až 3 uvedeného ustanovenia, tak nadpolovičnou väčšinou 
vlastníkov prítomných na schôdzi. Prehlasovaný vlastník má 
právo obrátiť sa do 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania 
na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. To, že 
vlastník kúpil byt, v ktorom sa nachádzal domáci telefón, s kto-
rým mohol otvárať vstupné dvere do domu, však neznamená 
nárok vlastníka na funkčnosť tohto telefónu ak prevádzku ta-
kéhoto zariadenia pozastavilo rozhodnutie vlastníkov v dome.

Z „Oznámenia o prešetrení podnetu”... zákonodarca v prípade 
výkladu pojmu „spôsob v dome obvyklý“ ponechal správcovi, 
resp. tomu kto schôdzu zvolal určitú voľnosť z dôvodu, aby 
si vzhľadom na špecifi cké okolnosti toho-ktorého bytového 
domu mohol sám upraviť daný spôsob doručenia, ktorý môže 
byť v tom-ktorom bytovom dome rozdielny.

1.  Je oprávnený inšpektor SOI podať nasledovný výklad 
zákona.

2.  Dal zákonodarca v prípade výkladu “spôsob v dome 
obvyklý” voľnosť, správcovi bytového domu, aby si sám 
bez hlasovania vlastníkov bytov upravil, ako bude zve-
rejňovať výsledok hlasovania.

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 na niektoré vaše otázky. Problematiku z priestorového hľadiska 
uverejňujeme heslovite, odpovede si prečítate v plnom rozsahu. Veríme, že ako rubrika Na vaše otázky odpovedá ZSaUN, 
tak aj rubrika Právnik radí... vám bude vo vašej práci dobrým pomocníkom a pomôže v prípadoch, keď máte podobný 
problém, ako kolega, ktorý nám problém zaslal. Odpovedá JUDr. Zuzana Adamová Tomková, ktorú mnohí poznáte 
z konferencií Správa budov.

aj pri obytných blokoch a najrýchlejšia návratnosť je v rámci 
priemyslu, kedy je v niektorých prípadoch bežná návratnosť 
jedného mesiaca a kratšie. Na nasledujúcom obrázku je zná-
zornený prechod tepla cez znečistenú stenu s nánosmi a čistú 
stenu rúry (steny kotla, výmenníka atď.).

Správnym vyčistením ústredného kúrenia a následným napus-
tením médiom s príslušnými parametrami na základe výrob-
cu systémov, je možné dožičiť systému zašlú slávu efektivity 
a spoľahlivosti ako pri novom systéme.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Náš 
Wilseko team vám rád bezplatne zodpovie akékoľvek technic-
ké otázky a vykoná obhliadku systémov.

Spoločnosť Wilseko s.r.o. je zameraná na čistenie kúrenár-
skych, chladiarenských, vodovodných a technologických systé-
mov, kde ako médium prúdi tekutina. Našim portfóliom v ob-
lasti čistenia vody a kúrenia sme najväčší v strednej Európe.

Nám v žilách koluje voda!

Ing. Tomáš Sleziak, PhD., ING PAED IGIP
konateľ spoločnosti Wilseko s.r.o.

Wilseko s.r.o.
Južná trieda 33, 040 01 Košice
tel.: +421 905 182 620
e-mail: info@wilseko.sk
www.wilseko.sk
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Na záver uvádzam, že v základnom dokumente v zmluve o vý-
kone správy tejto pojem „spôsob v dome obvyklom“ nemáme 
odhlasovaný.
Pojem spôsob v dome obvyklý nie je v zákone konkretizovaný. 
Súdna prax skúma okolnosti pre každý prípad, ale všeobec-
ne akceptuje, že ak v bytovom dome používajú určitý spôsob 
oznamovania už dlhšiu dobu (na výťahových, alebo vstupných 
dverách a p.) tak sa považuje za obvyklý spôsob, ak sa jed-
ná o novostavbu tak sa prihliada na postupy v podobných 
domoch. Zákon ani súdna prax nevyžadovala, aby bol tento 
„spôsob v dome obvyklý“ na schôdzi odhlasovaný. Až úprava 
§ 14a ods. 4 zák. č. 182/1993 Z. z. účinná od 1. 11. 2018 
zaviedla do textu zákona, že spôsob zverejňovania, ktorý sa 
považuje v dome za obvyklý, si vlastníci bytov a NP v dome 
upravia v zmluve o spoločenstve alebo zmluve o výkone sprá-
vy. Ak to v zmluve predtým vlastníci upravené nemali, mali by 
to doplniť zmenou zmluvy vo forme dodatku (teda upraviť aké 
zverejnenie bude pre tento dom považované za obvyklé). Pri 
rozhodovaní o tejto zmene je potrebné dodržať kvórum pod-
ľa § 14b ods. 1 písm. a) alebo e) zákona č. 182/1993 Z. z. 
To však neznamená, že súd v rámci konania nemôže skúmať 
či tento v zmluve upravený obvyklý spôsob zverejňovania nie 
je v neprospech vlastníkov. Nakoľko súdna prax tento výklad 
podáva tak, ako je uvedené nižšie, aj správne orgány ho takto 
preberajú, najmä ak už boli účastníkmi súdnych sporov, v kto-
rých už bolo rozhodnuté.

Citujem napr. z rozsudku Okresného súdu Lučenec, 2012, 
sp.zn. 21C/3/2010, ktorý obsahuje k tejto otázke vyčerpávajú-
ce zdôvodnenie (takto postupuje pri výklade väčšina súdov):

Citované ustanovenie § 14 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. 
nešpecifi kuje, akým spôsobom sa má správca, zástupca 
vlastníkov alebo predseda vyhlásiť písomné hlasovanie, jej 
predmet a výsledok. Zákonodarca na platnosť písomného 
hlasovania len vyslovene požaduje a v zákone ukladá právo 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov byť sedem dní vopred 
informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, o termí-
ne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. 
Už samotná formulácia „informovaný obvyklým spôsobom“ 
naznačuje, že zákonodarca dáva pomerne široký priestor na 
vlastnú úpravu, ktorá najlepšie vyhovuje špecifi ckým potre-
bám v jednotlivých prípadoch. Z uvedeného je tiež zrejmé, 
že zákonodarca považuje za dostačujúce aj menej formálne 
spôsoby informovania, než je napríklad doručenie adresnej 
zásielky alebo osobné odovzdanie písomností.

Za spôsob v dome obvyklý je treba považovať taký spôsob, 
ktorý sa v konkrétnom dome bežne používa a je všeobecne 
akceptovaný ako štandardná forma doručovania podobných 
oznamov. Ak v konkrétnom prípade takýto spôsob neexistuje 
(napríklad ak sa jedná o novostavbu alebo ide o prvý prípad 
hlasovania), je potrebné za obvyklý považovať taký spôsob, 
aký sa v podobných prípadoch obvykle používa v ostatných 
podobných prípadoch.

Súd je toho názoru, že doručovanie oznámení, resp. informo-
vanie majiteľov bytov o otázkach týkajúcich sa spoločenstva 
vlastníkov bytov (ale aj o bežných otázkach chodu bytového 
domu, ako napríklad výmena kľúčov od vchodu, rozpis upra-
tovania spoločných priestorov a podobne) formou vyvesenia 
oznamu na viditeľnom a voľne prístupnom mieste vo vesti-
bule bytového domu, je možné považovať za spôsob obvyk-
lý, najmä ak sa tento spôsob bežne v dome užíva a iný nebol 
výslovne dohodnutý. Takáto forma je bežne používaná a už 

len z čisto praktického hľadiska je najjednoduchšia, najpre-
hľadnejšia a fi nančne nenáročná. Informácie môžu byť v zá-
vislosti od miestnych podmienok vyvesené na nástenke, na 
výťahu alebo aj priamo na stene, podstatným faktorom je tu 
viditeľnosť a všeobecná dostupnosť pre každého dotknutého 
majiteľa bytu. Prevedeným dokazovaním bolo preukázané 
výsluchom svedkov, že v bytovom dome súp. č. XXXX bolo 
dlhodobým zvykom oznamy týkajúce sa vlastníkov bytov vy-
vesovať vo vchode na výťahy a neskôr na špeciálne nástenky 
na to zriadené, ktoré boli vyvesené tiež vo vchode do bytovky, 
teda na obvyklom mieste a nahradili vyvesovanie oznamov 
na dvere výťahu. Samotné zriadenie osobitnej nástenky je 
len čisto technickou zmenou, ktorá nič nemení na podstate 
ustáleného zvyku uverejňovať oznamy na všeobecne prístup-
nom a viditeľnom mieste vo vestibule bytového domu, najmä 
ak je takáto nástenka umiestnená na tom istom mieste alebo 
v bezprostrednej blízkosti miesta, kde sa oznamy uverejňovali 
pred jej zriadením, ako je tomu aj v tomto prípade.

Majiteľ bytu, ktorý reálne sám býva na inom mieste a svoj 
byt prenajímal, si mohol vo svojom vlastnom záujme doručo-
vanie podobných písomností ošetriť iným spôsobom, napr. 
doručením poštou na adresu bydliska, prípadne telefonicky. 
O doručovanie na adresu svojho reálneho pobytu teda mohol 
žalobca spoločenstvo vlastníkov bytov vopred požiadať. Na-
koľko žalobca žiaden takýto ani iný podobný spôsob nezvo-
lil, konkludentne akceptoval všeobecný úzus, že sa podobné 
písomnosti doručujú formou vyvesenia na verejnom mieste 
v priestoroch vestibulu bytového domu a to spočiatku vyvese-
ním na dvere výťahu a neskôr na tom istom mieste vo vchode 
na nástenku.

V ročnom vyúčtovaní som sa dočítala, že naša predsedkyňa 
SVB si nechala „kompenzovať“ odvodenú daň a odvody do ZP 
z odmeny, ktorú dostáva za výkon svojej funkcie. Uviedla to, 
ako prevádzkové náklady. Myslím si, že je to nelogické a na-
koniec aj nesprávne, resp. protizákonné. Poraďte nám, pro-
sím, ako máme postupovať.
Podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov sa príjma-
mi zo závislej činnosti rozumejú aj odmeny za výkon funkcie 
v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v or-
gánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev (a samoz-
rejme ak sa nejedná o pracovnoprávny vzťah).

Ak spoločenstvo vlastníkov bytov vypláca odmenu predsedkyni 
spoločenstva, riadne schválenej zhromaždením v zmysle § 7c 
ods. 9 a § 14b ods. 1 písm. k) zákona č. 182/1993 Z. z. (príp. 
tých ustanovení zákona ako platili v čase schválenia odmeny), 
ide o odmenu za výkon funkcie v orgánoch spoločenstva t. j. 
ide o príjem zo závislej činnosti. Odmenu zdaňuje spoločen-
stvo ako „zamestnávateľ“ v súlade so zákonom o dani z príj-
mov. Na účely zdravotného poistenia a sociálneho poistenia sa 
predmetný príjem považuje za príjem zo zárobkovej činnosti, 
t. j. podlieha odvodom. Povinnosť odviesť daň a odvody má 
síce spoločenstvo v postavení zamestnávateľa, ale jedná sa 
o odvedenie zákonmi určených súm z odmeny.

Teda je to rovnaký princíp ako v prípade zamestnanca. Ani za-
mestnanec nemá zákonný nárok na to, aby mu zamestnávateľ 
alebo iný subjekt refundoval (preplatil) sumu preddavku na 
daň z príjmu a odvody. Čo sa týka dane z príjmu, je to špeci-
fi cká situácia aj tým, že v priebehu roka sa v podstate platia 
preddavkovo a celkovo sa daň z príjmu zúčtuje až v daňovom 
priznaní, teda ak by si štatutár nechal preplatiť daň, ktorú spo-
ločenstvo odvádza v priebehu roka a zároveň mu vznikne v da-
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ňovom priznaní za daný rok právo na vrátenie dane, mal by to 
zaplatené dvakrát, čím by mohlo vzniknúť na strane štatutára 
bezdôvodné obohatenie.

Prevádzkové náklady môžu byť len tie náklady, ktoré súvisia 
s prevádzkou bytového domu. Čo je defi nované ako prevádzka, 
uvádza § 2 ods. 8 zákona č. 182/1993. Prevádzkou sa na účely 
tohto zákona rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravi-
delné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení 
domu, príslušenstva a priľahlého pozemku v stave spôsobilom 
na ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné re-
vízie technických zariadení podľa osobitného predpisu.

Náhrada nákladov na preddavok na daň z príjmu a odvodov 
na sociálne a zdravotné poistenie predsedkyne spoločenstva 
vlastníkov bytov, nepatria pod náklady potrebné na prevádzku 
bytového domu.

Ako máme postupovať keď sme vypovedali zmluvu o výko-
ne správy domu s existujúcim správcom a chceme vstúpiť 
(pridať sa) do existujúceho SVB. Zmenu formy výkonu správy 
sme odsúhlasili písomným hlasovaním.
Ak vlastníci pre konkrétny bytový dom ukončia zmluvu o výkone 
správy, musí byť správa zabezpečená druhým možným spôso-
bom správy, a to cez spoločenstvo vlastníkov bytov a NP.  Pod-
ľa § 7 ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. spoločenstvo môžu 
založiť aj vlastníci bytov a nebytových priestorov viacerých do-
mov, teda vlastníci viacerých domov si môžu spoločne založiť 
spoločenstvo. Vlastníci sa nemôžu pridať ani pristúpiť do už 
existujúceho spoločenstva len ako vlastníci. Musia založiť spo-
ločenstvo vlastníkov bytov pre daný bytový dom, zaregistrovať 
ho v registri spoločenstiev a následne túto právnickú osobu 
– spoločenstvo vlastníkov bytov rozhodnutím vlastníkov zrušiť 
bez likvidácie a rozhodnúť o jeho zlúčení s druhým existujúcim 
spoločenstvom (a o poverení osoby oprávnenej zmluvu podpí-
sať). Vlastníci existujúceho spoločenstva musia tiež potrebnou 
väčšinou rozhodnúť o zlúčení a o poverení osoby oprávnenej 
podpísať zmluvu o spoločenstve (§14b ods. 1 písm. a).

Ust. § 7d ods. 3 zák. č. 182/1993 Z. z. Zhromaždenie môže 
rozhodnúť o zlúčení alebo splynutí spoločenstva s iným spolo-
čenstvom. Pri zlúčení prechádza majetok zrušeného spoločen-
stva a zostatok úhrad za plnenia na spoločenstvo, s ktorým sa 
spoločenstvo zlúčilo. Pri splynutí prechádza majetok spoločen-
stva a zostatok úhrad za plnenia na spoločenstvo vzniknuté 
splynutím. Zmeny, ktoré zo zlúčenia alebo zo splynutia vyplý-
vajú a sú predmetom zápisu do registra, oznámi predseda 
novovzniknutého spoločenstva do siedmich dní príslušnému 
správnemu orgánu.

https://www.minv.sk/?informacie-o-registracii-5

Ak by vlastníci založili spoločenstvo, môžu o zlúčení s iným 
spoločenstvom rozhodovať až po jeho registrácii. Pri takejto 
komplikovanej veci, by som však odporúčala spýtať sa priamo 
na príslušnom obvodnom úrade v sídle kraja, pod ktorý by spo-
ločenstvo patrilo, aby ste vedeli ktoré konkrétne listiny budú 
potrebovať predložiť, nakoľko postupy jednotlivých úradov sa 
môžu odlišovať.

Prosím o informáciu ohľadne správneho chápania a o apliká-
ciu ustanovenia zákona 182/93 Z. z., ktorá sa týka zvýšeného 
kvóra vlastníkov pri opakovaných hlasovaniach o tej istej veci:

§ 14b ods. (6) Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov 

v dome rozhodli o veci, nové rozhodnutie o tej istej veci 

nahrádza predchádzajúce rozhodnutie. Pri hlasovaní o tej 

istej veci podľa odseku 1 do jedného roka od platného hla-

sovania sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 

všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. 

Pri hlasovaní o tej istej veci podľa odseku 2 do jedného 

roka od platného hlasovania o tej istej veci sa vyžaduje 

súhlas štvorpätinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov v dome. Pri hlasovaní o tej 

istej veci podľa odseku 4 do jedného roka od platného 

hlasovania o tej istej veci sa vyžaduje súhlas nadpolovič-

nej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v dome.

Mám za to, že 99 % správcov toto ustanovenie chápe tak, že 
keď sa hlasuje napr. o poskytnutí úveru a nepodarí sa zozbie-
rať na prvýkrát súhlas 2/3 väčšiny všetkých vlastníkov, tak 
v opakovanom hlasovaní podľa nich treba dosiahnuť 4/5 väč-
šinu vlastníkov. Aj ja som to takto chápal. Ale prečítajte si to 
ešte raz pričom som vám zdôraznil slová, ktoré sú podstatné 
a ktorým máte venovať pozornosť:

§ 14b ods (6) Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov 

v dome rozhodli o veci, nové rozhodnutie o tej istej veci 

nahrádza predchádzajúce rozhodnutie. Pri hlasovaní o tej 

istej veci podľa odseku 1 do jedného roka od platného hla-

sovania sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 

všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v do-

me. Pri hlasovaní o tej istej veci podľa odseku 2 do jedné-

ho roka od platného hlasovania o tej istej veci sa vyžaduje 

súhlas štvorpätinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov v dome. Pri hlasovaní o tej 

istej veci podľa odseku 4 do jedného roka od platného 

hlasovania o tej istej veci sa vyžaduje súhlas nadpolovič-

nej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v dome.

Nedosiahnutie napr. vyššie spomínanej 2/3 väčšiny (i keď 
väčšina hlasujúcich súhlasila s úverom) neznamená to, že 
sa rozhodlo tak, že dom nechce úver. To len v skutočnosti 
nemožno posúdiť v zmysle zákona 182/1993 Z. z. ako platné 
hlasovanie – na to v tomto prípade predsa treba podľa záko-
na 2/3 súhlas všetkých nie? Tým pádom, keď to nie je platné 
hlasovanie, tak opakované hlasovanie o tom istom nemôže 
ísť podľa § 14b ods.(6), lebo to prvé hlasovanie nebolo plat-
né a tým pádom v opakovanom hlasovaní o úvere netreba 
4/5 väčšinu všetkých vlastníkov ako si to myslí podľa môj-
ho názoru 99 % správcov na Slovensku. Tvorca zákona týmto 
ustanovením len chcel zabrániť vzniku vrtkavého názoru ako 
môže vzniknúť v prípade ak si napr. vlastníci schvália zvýše-
nie tvorby Fondu oprav a niekomu sa to nebude páčiť a tak 
zvolá ďalšiu schôdzu s tým, že tam sa do roka schváli zníženie 
jej tvorby opäť nadpolovičnou väčšinou. V tomto prípade ak 
bolo prijaté platné rozhodnutie tak opakované rozhodovanie 
do roka od pôvodného zakladá na schválenie vyššie kvórum 
t. j. 2/3... Nelogické ustanovenie zákona, ktoré si všetci inter-
pretovali podľa prvého a zbežného pozretia zákona bez toho, 
aby sa hlbšie zamysleli zrazu dáva dokonalý a prakticky zmy-
sel a oprávnené preukazuje svoju opodstatnenosť. 
Veľa otázok zo strany správcov či spoločenstiev smeruje k opa-
kovanému hlasovaniu a potrebnému počtu hlasov, pretože im 
to nie je jasné. 
Tzv. opakované hlasovanie upravuje ustanovenie § 14b ods. 
6 zákona č. 182/1993 Z. z. V podstate opakované hlasovanie 
znamená, že vlastníci bytov a NP v dome hlasujú o určitej veci 
(otázke) znovu, nie však pri každom opakovanom hlasovaní 
sa postupuje podľa uvedeného odseku 6. Kedy sa teda jedná 
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o také hlasovanie, pri ktorom vlastníci musia dosiahnuť záko-
nom zvýšené kvórum – t. j. počet hlasov potrebných pre prija-
tie rozhodnutia.

Ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky, tak v takomto 
hlasovaní musí byť použité zvýšené kvórum:

1.  hlasuje sa o tej istej veci (podstatný je obsah a nie názov 
veci alebo formulácia otázky),

2.  hlasuje sa do jedného roka (podstatný je dátum prvého 
hlasovania a dátum opakovaného hlasovania)

3.  prvé hlasovanie o veci bolo platné (podstatné je aký bol 
celkový počet hlasov a ako na hlasovaní hlasovali).

Hlasovanie vlastníkov môžeme za platné považovať vtedy, ak:
bolo zvolané a konané za dodržania zákonných podmie-
nok (zvolanie oprávnenou osobou, oznámenie vopred, 
vyhotovenie zápisnice, správne znenie schvaľovaných 
otázok, hlasovacie listiny správne vyplnené a podpisy 
vlastníkov potvrdené overovateľmi a podobne),
o veci hlasovali vlastníci potrebným počtom hlasov, aký 
vyžaduje § 14b zákona podľa veci.

Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 283/2018 Z. z., touto 
novelou sa zjednodušuje úprava hlasovania vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov. Návrh zákona predpokladá štyri dru-
hy rozhodovania vlastníkov rozdelených podľa požadovaného 
počtu hlasov. Napr. dôvodová správa vysvetľuje, že súhlas nad-
polovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov sa vyžaduje na 
platné hlasovanie o koncepčných otázkach prevádzky domu, 
ako sú zmluvné vzťahy, personálne otázky… Z toho môžeme 
vyvodiť, že ak vlastníci hlasovali za vec, o ktorej sa hlasuje 
potrebným počtom hlasov, vtedy považujeme hlasovanie za 
platné. Platné však bude hlasovanie nielen vtedy ak potrebná 
väčšina hlasuje ZA ale aj vtedy ak potrebná väčšina hlasuje 
PROTI.

Príklad: Na schôdzi vlastníci hlasovali o návrhu na vykonanie 
dobrovoľnej dražby bytu v dome vlastníka, ktorý má dlh. Celko-
vý počet hlasov v dome je 50, t. j. 50 bytov a NP spolu v dome. 
Na prijatie rozhodnutia o tejto veci je potrebné, aby hlasovala 
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP 
v dome ( § 14b ods. 1 písm. o) zák. č. 182/1993 Z. z. v plat-
nom znení).

Celkovo hlasov: 50, Prítomných 31, ZA 30 hlasov, PROTI 1 
hlas, ZDRŽALO sa 0.

Z celkového počtu 50 hlasov hlasovali za vykonanie dobrovoľ-
nej dražby vlastníci s 30 hlasmi a vlastník s 1 hlasom bol proti. 
V uvedenom prípade bola potrebná väčšina dodržaná, preto 
hlasovanie bolo platné. Výsledkom hlasovania je rozhodnutie 
vlastníkov vykonať dobrovoľnú dražbu bytu vlastníka, ktorý je 
dlžníkom. Platné rozhodnutia sú záväzné pre všetkých vlastní-
kov bytov a nebytových priestorov v dome. Podľa tohto rozhod-
nutia musí napr. aj správca ďalej konať. 

Ak by vlastníci chceli toto rozhodnutie zmeniť a rozhodnúť ne-
vykonať dobrovoľnú dražbu bytu voči konkrétnemu vlastníkovi, 
tak do 1 roka od prijatia tohto rozhodnutia musia znovu roz-
hodnúť už zvýšeným kvórom – dvojtretinovou väčšinou hlasov 
všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Pri opakovanom hlaso-
vaní musia teda dodržať § 14b ods. 6 zák. č. 183/1993 Z. z.

Celkovo hlasov: 50, Prítomných 30, ZA 15 hlasov, PROTI 15 
hlas, ZDRŽALO sa 0.

Z celkového počtu 50 hlasov hlasovali za vykonanie dobrovoľ-
nej dražby vlastníci s 15 hlasmi a proti boli vlastníci s 15 hlas-
mi. V uvedenom prípade nebola potrebná väčšina dodržaná 
(pretože vlastníci prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčši-
nou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome), preto hla-
sovanie nebolo platné. Nepočíta sa celkový počet hlasov, ktorí 
o veci hlasovali, ale tí ktorí prejavili súhlas, resp. nesúhlas. Ak 
by vlastníci chceli o tejto veci znovu rozhodovať, nemusia dodr-
žať § 14b ods. 6 zák. č. 183/1993 Z. z., pretože o veci nebolo 
rozhodnuté platne.  

Poznámka: Slovo súhlas v texte zákona vyvoláva dojem, že do 
úvahy sa môžu brať len hlasy ZA, teda platné rozhodnutie bude 
len to, keď vlastníci hlasovali potrebnou väčšinou ZA, no takýto 
výklad nie je úplný. Ak vlastníci potrebnou väčšinou hlasujú 
o veci PROTI rovnako prijmú určité rozhodnutie a aj takéto hla-
sovanie je potrebné považovať za platné. 

Celkovo hlasov: 50, Prítomných 31, ZA 1 hlasov, PROTI 30 
hlas, ZDRŽALO sa 0.

Z celkového počtu 50 hlasov hlasoval za vykonanie dobrovoľ-
nej dražby vlastník s 1 hlasom a vlastníci s 30 hlasmi boli pro-
ti. V uvedenom prípade bola potrebná väčšina dodržaná, preto 
hlasovanie bolo platné. Výsledkom hlasovania je rozhodnutie 
vlastníkov nevykonať dobrovoľnú dražbu bytu vlastníka, ktorý 
je dlžníkom (hlasovanie proti nemôžeme len gramaticky vylo-
žiť, že je to protiklad súhlasu, ale vykladať ho musíme v ce-
lom jeho význame v zmysle zákona, teda jedná sa teda súhlas 
vlastníkov nekonať dobrovoľnú dražbu). Platné rozhodnutia sú 
záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v dome.

Ak by vlastníci chceli toto rozhodnutie zmeniť a rozhodnúť 
predsa vykonať dobrovoľnú dražbu bytu voči konkrétnemu 
vlastníkovi, tak do 1 roka od prijatia tohto rozhodnutia musia 
znovu rozhodnúť už zvýšeným kvórom – dvojtretinovou väč-
šinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Pri opa-
kovanom hlasovaní musia teda dodržať § 14b ods. 6 zák. č. 
183/1993 Z. z.

Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 283/2018 Z. z. je cieľom 
tejto úpravy zabrániť nežiaducej praxi, keď o tej istej veci viac-
krát hlasovali rôzne skupiny vlastníkov v dome s rozdielnymi 
rozhodnutiami, ktoré boli často protichodné.

Uvedené sa vzťahuje na hlasovanie vlastníkov bytov a NP na 
schôdzi aj na ich písomné hlasovanie.

§ 14b ods. 6 – zák. č. 182/1993 Z. z.
Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodli 
o veci, nové rozhodnutie o tej istej veci nahrádza predchádza-
júce rozhodnutie. Pri hlasovaní o tej istej veci podľa odseku 1 
do jedného roka od platného hlasovania sa vyžaduje súhlas 
dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov v dome. Pri hlasovaní o tej istej veci podľa 
odseku 2 do jedného roka od platného hlasovania o tej istej 
veci sa vyžaduje súhlas štvorpätinovej väčšiny hlasov všetkých 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Pri hlasovaní 
o tej istej veci podľa odseku 4 do jedného roka od platného 
hlasovania o tej istej veci sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej 
väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových pries-
torov v dome.
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BENEFITY ČSOB POISŤOVNE

VARIABILNÉ 
A KOMPLEXNÉ 

POISTENIA 

ÚSPORA FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV 

V PRÍPADE 
NEČAKANÝCH 

UDALOSTÍ

ASISTENČNÉ SLUŽBY 
24/7 ZADARMO

Poistenie zabezpe í opravu, prípadne znovunadobudnutie poškodeného bytového 
domu alebo jeho astí v nových – aktuálnych, cenách.

Variabilnos  nastavenia rozsahu poistenia a limitov poistného plnenia pod a
individuálnej požiadavky.
Spoluú as  vlastníkov na poistnej udalosti pre živelné riziká už od 0 €.

 Zabezpe enie náhradného ubytovania a ochrany majetku po poistnej udalosti pre 
obyvate ov bytového domu.

Úhrada nájomného vlastníkov bytov, ktoré sa po poistnej udalosti stali neobývate né,
až do 3 000 € ro ne.

 Profesionálne poradenstvo pri nastavení optimálnych parametrov poistenia, výhodná 
cena poistenia a celková úspora  nan ných prostriedkov.

Likvidácia poistných udalostí pre vä šinu škôd do 500 € bez nutnosti obhliadky 
pois ov ou.

Asisten né služby pre bytové domy zadarmo v rozsahu technickej asistencie 
(odstránenie havarijnej situácie vrátane materiálu na opravu, náklady na deratizáciu, 
oprava elektrických zariadení...) až do 500 € ro ne a právnej asistencie 
(právna ochrana v prípade žaloby, náklady na znalca pri spornej výške škody...) 
až do 300 € ro ne.

EKO BONUS

Iba v SOB Pois ovni získate navyše preplatenie:

nákladov na obnovu budovy použitím ekologickej architektúry s využitím 
materiálov oh aduplných k životnému prostrediu a prírodných materiálov, 

nákladov na ekologicky šetrné alebo energeticky efektívnejšie zariadenia 
(napr. solárne panely, systém na recykláciu daž ovej vody), 

energetickej certi  kácie budovy – náklady na získanie energetického certi  kátu 
v prípade totálnej škody alebo významnej obnovy po poistnej udalosti,

nákladov na architekta spojených s vypracovaním projektu ekologickej architektúry, 

 až do 10 000 € ro ne.
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Faktom je, že aj fasáda, o ktorú sa pravidelne staráte, bude 
časom potrebovať obnovu. A nezáleží na tom, či ide o fasádu 
zateplenú alebo len omietnutú, ani na tom v akom prostredí sa 
nachádza. Možností, ako obnoviť fasádu, je niekoľko a závisia 
od stavu jej znečistenia alebo poškodenia. Pri renovácii fasády 
sa takmer na všetkých podkladoch dajú použiť fasádne farby, 
ktoré oživia farebnosť a prekryjú optické nedostatky podkladu. 
Aby však nová povrchová úprava vydržala čo najdlhšie, je pred 
jej aplikáciou dôležitá správna príprava podkladu, a to s ohľa-
dom na existujúce znečistenie či poškodenie. 

Keď stačia dva kroky k novej fasáde
V praxi sa najčastejšie stretávame s fasádou znečistenou, s fa-
sádou extrémne nasiakavou alebo s fasádou, na ktorej sú vidi-
teľné malé trhliny (do 0,5 mm). V takýchto prípadoch je obnova 
fasády pomerne jednoduchá. Pred realizáciou novej fasádnej 
farby je potrebné znečistenú fasádu očistiť pomocou čistiaceho 
prostriedku Baumit ReClean. Usadené nečistoty totiž na fasá-
de tvoria deliacu vrstvu pre nový náter fasádnou farbou, a jeho 
priľnavosť je potom veľmi nízka. V prípade silno alebo nerovno-
merne nasiakavého podkladu, ktorý môže za vznik fľakov na no-
vo nanesenej fasádnej farbe, tomu môžeme predísť ošetrením 
fasády hĺbkovým základom Baumit MultiPrimer pred realizáciou 

konečnej povrchovej úpravy. A ani drobné vlásočnicové trhliny 
so šírkou maximálne 0,5 mm by sme nemali ignorovať. V prie-
behu času môžu trvalo poškodiť fasádu. Aplikovaním základné-
ho náteru vystuženého vláknami Baumit FillPrimer pred realizá-
ciou novej fasádnej farby tomu zabránime.

Riasy a huby na fasáde 
Riasy na fasáde môžu pokaziť radosť zo zateplenej fasády. 
Vznikajú ako dôsledok zvýšenej vlhkosti na slabo oslnených 
plochách fasád. Patria medzi mikroorganizmy a v extrémnych 
prípadoch sa ich „susedmi“ môžu stať aj huby. V oboch prípa-
doch však ide o povrchovú záležitosť, s prípadným zásahom 
až do armovacej vrstvy. Nemajú však potenciál „prerásť“ celý 
tepelnoizolačný systém a cez murivo sa dostať až do interié-
ru. V prípade, že z nejakého dôvodu bol starší tepelnoizolačný 
systém demontovaný, rubová strana tepelnoizolačných dosiek 
mala pôvodný vzhľad aj farbu a niesla len stopy lepidla, nie pô-
sobenia rias a húb.

Čo teda s riasami a hubami na obvodovom plášti budov, ktoré 
predstavujú nielen estetický nedostatok, ale aj vážne znečiste-
nie? Je ich potrebné vhodným spôsobom odstrániť. Odporúča 
sa použiť vodné roztoky s obsahom fungicídnych látok, nap-

NOVÝ ŽIVOT PRE „STARÉ“ FASÁDY
Napriek tomu, že sa situácia v oblasti obnovy bytových domov postupne mení a niektoré doteraz komunikované 
témy postupne strácajú aktuálnosť, jedna ostáva. Ľudia stále chcú pekné a čisté fasády – fasády bez fľakov, rias 
a húb, trhlín či odlupujúcich sa náterov. Je pochopiteľné, že ich najviac zaujíma to, čo je viditeľné na povrchu: 
znečistenie a drobné poškodenia fasády.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020
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ríklad protiplesňový náter Baumit FungoFluid, ktorý sa nanáša 
v dvoch vrstvách. 

Stierky pre obnovu fasády 
Keď si na ceste k novej fasáde nevystačíme s jednoduchým oži-
vením vzhľadu náterom (samozrejme aj so správnou prípravou 
podkladu) – pomôže nám realizácia novej stierkovacej vrstvy. 
Ide napríklad o situáciu, kedy sa na fasáde objavia trhliny väč-
šie ako 0,5 mm. Vtedy je potrebné okamžite konať, pretože 
prenikajúca vlhkosť môže viesť k veľkým poškodeniam fasády. 
V prípade poškodenia povrchu staršieho zateplenia je potreb-

né pôvodný povrch dôkladne očistiť a celoplošne prestierkovať 
renovačnou stierkou Baumit MultiWhite s vložením sklotextilnej 
mriežky, čo zabezpečí ideálne pevný, pružný a dostatočne vo-
deodolný podklad pre nanesenie novej povrchovej úpravy. Táto 
stierka je jednoducho spracovateľná, s možnosťou dosiahnuť 
štrukturovaním vzhľad bežnej omietky a následne aplikovať ná-
ter fasádnou farbou. Pre obnovu starších, výhradne minerálnych 

povrchov s dostatočnou súdržnosťou (napr. brizolit), je možné 
použiť renovačný štuk Baumit MultiRenova. Jemný zrnitý vzhľad 
je ideálny pre následné nanesenie ľubovoľnej fasádnej farby. 

Kvalitná farba, krásna fasáda
Výbornou voľbou povrchovej úpravy fasádnou farbou je Baumit 
StarColor. Je to silikónová farba prémiovej kvality s vysokou 
krycou schopnosťou a vynikajúcimi spracovateľskými vlastnos-
ťami, vysoko paropriepustná, s extrémnou vodoodpudivosťou 
a odolnosťou voči zašpineniu, pre všetky oblasti použitia. Ob-
zvlášť vhodná je ako povrchová úprava pre fasády s extrémnym 
zaťažením poveternostnými vplyvmi alebo nadštandardnými 
požiadavkami na ich ochranu. Je vhodná na všetky minerálne 
podklady a omietky, na staré a nové fasádne omietky a farby, 
ale tiež na sanáciu a renováciu starých stavieb, ako aj na obno-
vu farebného náteru na tepelnoizolačných systémoch. Fasádny 
náter Baumit StarColor je obzvlášť vhodný aj na plochy namáha-
né odstrekujúcou vodou (napríklad sokle), príp. na časti fasády 
extrémne namáhané poveternostnými vplyvmi (náveterné stra-
ny budov v extrémnych poveternostných podmienkach, šikmé 
a vodorovné plochy fasád a pod.). 

Viac informácií na www.baumit.sk

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020
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Z histórie treba povedať, že na podnet vydavateľstva odbor-
ných časopisov V. O. Č. Slovakia v roku 2008 sa Prvá staveb-
ná sporiteľňa, a. s., ako banka, ktorá prvá na Slovensku začala 
fi nancovať obnovu bytových domov, podujala usporiadať súťaž 
o „Najlepšie obnovený bytový dom“. Na korektné posúdenie 
realizá cií si prizvali odborného gestora – Združenie pre podporu 
obnovy bytových domov. Dnes už trinástykrát vyhlasujeme súťaž 
o najlepšie obnovený bytový dom. 

Veríme, že aj v roku 2020 a 2021 súťaž pomôže rozšíriť pove-
domie o potrebe obnovy a záujem o kvalitu realizácie aj toho 
vášho bytového domu. 

1. Podmienky súťaže Najlepšie obnovený 
bytový dom 2020
1.1.Termín konania súťaže 
Súťaž sa koná od 1. 1. 2021 do 8. 3. 2021. Do súťaže sa 
môžu prihlásiť bytové domy s ukončenou realizáciou obnovy do 

31. 12. 2020. Odoslať prihlášku s kópiou preberacieho proto-
kolu a fotodokumentáciou treba najneskôr do 8. 3. 2021 na 
e-mailovú adresu markova@obnova-domov.sk. 

1.2. Účastníci a podmienky súťaže
Do súťaže bude zaradený každý klient PSS, a. s., z okruhu práv-
nických osôb (SVB, BD, správcovia bytových domov), ktorý od 
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ukončí realizáciu aspoň jednej 
z nasledovných častí komplexnej obnovy bytového domu fi nan-
covanej aj z úspor alebo úveru (medziúveru/stavebného úveru) 
z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., a to:

zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády,
odstraňovanie systémových porúch a statických chýb,
modernizácia vykurovacieho systému,
inštalácia alternatívnych zdrojov energie, 
inštalácia termostatických ventilov,

NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2020

Stalo sa už tradíciou, že na jeseň každého roku vyhlasuje PSS, a. s., spolu s V.O.Č. Slovakia s. r. o. a ZpPOBD súťaž 
o „Najlepšie obnovený bytový dom“. Už 13. ročník sa bude týkať bytových domov, ktorých obnova bola ukončená 
v priebehu roku 2020. Aj keď hlavným ocenením pre vlastníkov je samozrejme kvalitne obnovený bytový dom, 
ktorý ako taký zvýraznil estetickú hodnotu či technický stav a zlepšil podmienky bývania, obnovené bytové domy 
majú šance získať lukratívne ceny. Hlavnými cenami sú nemalé fi nančné príspevky od PSS, a. s., ale určite potešia 
aj vecné ceny od ostatných vyhlasovateľov súťaže.

1. miesto v súťaži „Najlepšie obnovený bytový dom 2019“ získal BD Sídlis-
ko duklianskych hrdinov 6, 8, Prešov

2. miesto v súťaži „Najlepšie obnovený bytový dom 2019“ a cenu Zdru-
ženia pre obnovu bytových domov získal BD Pod hájom 955/4, Dubnica 

nad Váhom

®
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hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
rekonštrukcia balkónov a lodžií,
výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvo-
dov,
rekonštrukcia elektroinštalácie,
rekonštrukcia a obnova výťahov,
obnova vstupných vchodov,
výmena a montáž okien,
zateplenie a izolácia strechy.

Súčasťou prihlášky je fotodokumentácia pôvodného stavu stav-
by, priebežného stavu a výsledného stavu zrealizovaných prác 
v rozsahu najmenej 5 fotografi í. 

Súťažiaci uvedie aká časť fi nancií bola použitá z úspor alebo 
úveru z PSS, a. s., a z dotácie na systémové poruchy z MDVRR 
SR, ak ju využil. Ak súťažiaci obnovoval bytový dom viac rokov, je 
potrebné do súťaže zahrnúť všetky činnosti na obnove bytového 
domu a ich cenu za posledné 3 roky. 

2. Výhra 
2.1. O víťazovi rozhodne odborná hodnotiaca komisia 
zložená najmenej z 3 odborníkov z radov STU Bratislava 
a zástupcov vyhlasovateľov súťaže. 
Súťaž PSS, a. s., dotuje fi nančne sumou 2 750 €. Hodnoty troch 
hlavných výhier:
 1. miesto  1 700 €
 2. miesto  700 €
 3. miesto  350 €

Okrem fi nančných cien súťažia bytové domy aj o cenu čitateľov 
– vecná cena – od V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., pre bytový dom, 
ktorý získal najväčší počet hlasov verejnosti – od čitateľov ča-

sopisu Správca bytových domov a návštevníkov portálov www.
pss.sk, www.obnova-domov.sk a www.tzportal.sk. 

Odborný garant Združenie pre podporu obnovy bytových domov 
udeľuje vecnú cenu za najlepšie architektonické stvárnenie 
v kombinácii s komplexnou obnovou bytového domu.

2.2. Vyhodnotenie súťaže – hodnotitelia, kritériá 
hodnotenia, vylúčenie 
Odborná hodnotiaca komisia (má právo preveriť pravdivosť po-
skytnutých údajov) bude hodnotiť pomer výšky investície k do-
siahnutým projektovaným úsporám, na základe nasledovných 
kritérií:

a)  kvalita prác,
b)  kvalita použitých materiálov,
c)  lehota výstavby,
d)   dosiahnutý stupeň energetických úspor vyjadrený 

energetickou triedou, na základe energetickej certi-
fi kácie,

e)  výsledné percento úspor energií po obnove.

Ak pandemická situácia dovolí, vyhodnotenie a slávnostné odo-
vzdanie cien sa uskutoční v rámci stavebného veľtrhu CONECO 
2021 a bude zverejnené v časopise Správca bytových domov 
a aj na www.pss.sk, www.obnova-domov.sk, www.tzportal.sk.

Peňažná výhra v súťaži bude daňovo vysporiadaná v súlade 
s § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ne-
skorších predpisov.

Veríme, že sa do tejto súťaže zapojí mnoho bytových domov, kto-
rí sa radi pochvália svojimi pekne a kvalitne obnovenými bytový-
mi domami. Vyhlasovatelia súťaže budú na druhej strane radi, 
ak im budú môcť tento radostný pocit vylepšiť cenami, o ktoré 
sa do súťaže prihlásené bytové domy uchádzajú. 

M. Blanárik, E. Kurimský

3. miesto v súťaži „Najlepšie obnovený bytový dom 2019“ získal BD Stro-
járenská 1180/2,4,6 Trenčín

Cenu V.O.Č. Slovakia s.r.o. a www.tzbportal.sk v súťaži „Najlepšie obnove-
ný bytový dom 2019“ získal BD Prostějovská 107, 109, Prešov
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Odborníci odporúčajú 
nechať si vypracovať 
diagnostiku a kontrolu 
sústav ústredného kúre-
nia a teplej vody, aby ste 
zistili príčiny nežiaduce-
ho stavu a možnosti jeho 

odstránenia. Ing. Dušan Slobodník, generálny riaditeľ spoloč-
nosti ENBRA SLOVAKIA s.r.o. nám porozprával o tom, ako čo 
najviac ušetriť na teple a teplej vode.

Čo všetko je nutné kontrolovať?
Určite je potrebné zamerať sa na kontrolu parametrov dodávky 
teplej vody a vykurovania od dodávateľa. Je totiž dobré vedieť, 
za čo platíte. Bytový dom získava teplo buď z vlastného zdroja 
(vlastná kotolňa) alebo od externého dodávateľa. V zmluve s do-
dávateľom má byť okrem iného defi novaná hranica odberného 
miesta, kde dochádza k odovzdaniu a prevzatiu tepla a teplej 
vody podľa dohodnutých parametrov.

Odberné miesto určuje aj hranicu zodpovednosti. V praxi sa však 
stretávame s tým, že v zmluve o dodávke nie je presne defi nova-
né, kde sa hranica odovzdania tovaru, a teda hranica zodpoved-
nosti, nachádza.

Stáva sa aj, že dodávateľ v rámci obnovy rozvodov svojvoľne 
a bez dohody s vlastníkmi bytov túto hranicu posunie. Ak navyše 
zmluva neobsahuje všetky potrebné parametre dodávky, tak sú 
jej kontrola a podanie prípadnej reklamácie problematické.

Parametre, ktoré by určite v zmluve nemali chýbať, sú pri ÚK pa-
rametre ekvitermickej krivky a diferenčný tlak na päte budovy 
a pri teplej vode je to teplota TV, projektovaný rozdiel medzi prí-
vodom a vratkou TV a časový harmonogram dodávky.

Ktoré kontroly sú na strane bytového domu najdôležitejšie? 
Medzi najdôležitejšie kontroly, ktoré by sa mali vykonávať na 
strane bytového domu patria kontroly:

funkčnosti uzatváracích ventilov;
stavu rozvodov ÚK, SV (studená voda) a TV;
hydraulického vyregulovania ÚK;
hydraulického vyregulovania TV;
sústavy a dodávky studenej vody.

Aby boli škody na majetku pri havárii alebo úniku vody v bytovom 
dome čo najmenšie, je dôležité udržiavať uzatváracie ventily 
funkčné. Práve prvým krokom je väčšinou uzavretie najbližšie-
ho uzatváracieho ventilu. Ak je uzatvárací ventil pri havárii ne-
funkčný, predstavuje to veľký problém. Čím dlhšie nebude mož-
né systém od vody odstaviť, tým budú škody väčšie. Zároveň je 
nevyhnutné dbať na to, aby boli uzatváracie armatúry osadené 
na všetkých potrebných miestach.

Popri kontrole funkčnosti uzatváracích ventilov sa kontrolujú 
aj samotné rozvody. Kontrolujeme celkový stav, identifi kujeme 
prípadné úniky a stav tepelných izolácií. Veľké nedostatky sa 
ukazujú aj na obnovených, relatívne nových rozvodoch, ktoré sa 
však realizovali bez projektovej dokumentácie.

Stretávame sa tiež s použitím nesprávnych dimenzií rozvodov, 
nevhodného materiálu, alebo je použitá nedostatočná izolácia, 
dokonca izolácia rozvodov úplne chýba. Prax ukázala, že straty 
tepla v dôsledku nedostatočnej alebo chýbajúcej tepelnej izolá-
cie môžu predstavovať až 50 % celkových nákladov vynaklada-
ných na zabezpečenie dodávky teplej vody. Cena za teplú vodu 
sa tak môže vyšplhať naozaj vysoko.

Okrem toho je dôležité zabezpečiť správne hydraulické vyregu-
lovanie. Nefunkčné hydraulické vyregulovanie spôsobuje nerov-
nomerné vykurovanie bytov. To je často sprevádzané hlučnosťou 
systému. Funkčné hydraulické vyregulovanie bytového domu je 
základným predpokladom správneho merania tepla. Je teda ne-
vyhnutné na čo najspravodlivejšie rozpočítavanie nákladov na 
teplo v bytovom dome.

Kontrola hydraulického vyregulovania ÚK obsahuje kontrolu 
projektovej dokumentácie, jej aktuálnosti, kontrolu skutkového 
stavu vo vzťahu k projektovej dokumentácii (kontrola nastavenia 
regulačných ventilov), kontrolu diferenčných tlakov a prietokov 
hlavného vstupu a jednotlivých stúpačiek. Je potrebné poctivo 
kontrolovať všetky prvky systému, ak chceme dosiahnuť odstrá-
nenie problémov. Cieľom hydraulického vyregulovania TV je za-
bezpečiť všetkým vlastníkom bytov rovnakú kvalitu (teplotu) tep-
lej vody. Nesprávne fungujúce vyregulovanie TV má za následok 
nespravodlivosť v dodávke a samozrejme aj v platbách za tú istú 
teplú vodu. Podľa štúdie Vplyv regulácie TV na cenu a spotrebu 
(2012), môže byť rozdiel v cene za jeden 1 m3 v rámci jedného 
bytového domu až 38 %.

Kontrola funkčnosti hydraulického vyregulovania TV zahŕňa kon-
trolu projektovej dokumentácie a jej aktuálnosti, kontrolu skut-
kového stavu vo vzťahu k projektovej dokumentácii, niekoľko-
dňové meranie teploty prívodu a spiatočky ako hlavného vstupu, 
tak všetkých stúpačiek. Toto meranie je kľúčové pri zisťovaní, 
ako sústava naozaj pracuje.

Pri kontrole sústavy a dodávky studenej vody nejde v porovnaní 
s dodávkou tepla a teplej vody o takú zložitú problematiku. Aj 
v tomto prípade hovoríme o kontrole funkčnosti uzatváracích 
ventilov, o kontrole stavu rozvodov, ochrannej izolácie (aby bola 
studená voda naozaj studená), statického tlaku a dimenzií roz-
vodov.

Ako často je nutné tieto kontroly vykonávať?
Každý bytový dom a každá budova by mali mať vypracovaný vlast-
ný plán pravidelnej údržby a kontroly technického vybavenia. 

PREČO JE KONTROLA ÚSTREDNÉHO KÚRENIA 
A TEPLEJ VODY DÔLEŽITÁ?

Preventívne kontroly sústav, dodávok energie, v podobe tepla na vykurovanie, 
teplej a studenej vody, často odhalia výrazné nedostatky, o ktorých vlastníci 
bytov či budov ani netušili. Znížený komfort a zvýšené fi nančné náklady – to 
všetko sú následky, ak sústava ústredného kúrenia (ÚK) a teplej vody (TV) 
nepracuje správne.
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Niektoré z týchto kontrol sú zákonnými povinnosťami, ostatné 
je potrebné plánovať, vychádzajúc z potreby zabezpečiť komfort 
a spoľahlivosť. Kontroly sústav SV, ÚK a TV sa majú realizovať 
podľa tohto plánu. Plán by mal vypracovať odborník s dostatoč-
nou praxou a vykonať by ich mala odborne spôsobilá fi rma.

Aj keď plán má byť individuálny a šitý na mieru pre každú bu-
dovu, rád by som predsa len uviedol niektoré termíny alebo 
situácie, kedy je vhodné vykonať kontroly sústav a dodávok:
Kontrolu funkčnosti a kvality dodávok ÚK a TV je nevyhnutné 
urobiť vždy, keď dôjde k obnove, výraznému zásahu alebo zme-
ne technológie. Kontroluje sa len tá časť (ÚK, TV, SV), ktorej sa 
zmena, zásah či spustenie do prevádzky týka.

Na čo je zameraná kontrola teplej vody na strane dodávateľa?
Kľúčové je merať priebeh zmeny teploty dodávanej teplej vody 
v čase. Ideálne je niekoľkodňové meranie, ktoré nám zabezpečí 
potrebné údaje. Vhodné je zároveň s meraním na hlavnom vstu-
pe budovy vykonať aj meranie teploty prívodu a spiatočky na 
všetkých stúpačkách TV.

Zistíme, či kvalita vody zodpovedá dohodnutým parametrom 
a tiež overíme funkčnosť hydraulického vyregulovania rozvodov. 
Získame tak v súvislostiach prehľad o tom, ako sústava TV na-
ozaj funguje, a ak sa objavia nedostatky, ľahšie identifi kujeme 
ich príčiny. Ak už teda vieme, čo nám dodávateľ dodáva a v akej 
kvalite, môžeme sa sústrediť na to, či je všetko v poriadku aj na 
strane bytového domu.

Na čo sa zameriava kontrola ústredného kúrenia na strane 
dodávateľa?
Meria sa teplota prívodu a spiatočky ÚK v závislosti od vonkaj-
šej teploty v čase. Tepelnotechnické vlastnosti domu, orientácia 
v priestore a sumárne predstavy o tepelnom komforte vlastníkov 
bytov robia z každého bytového domu jedinečnú stavbu. Okrem 
toho dynamicky sa meniace poveternostné podmienky vyžadujú 
adekvátnu reakciu pri regulovaní dodávky prísunu energie.

Takúto reakciu zabezpečuje ekvitermická regulácia. Ak ju bu-
dova nemá alebo ju má zle nastavenú, spôsobuje to následne 
nedokurovanie alebo prekurovanie budovy ako celku, prípadne 
jej niektorých častí. Okrem iného je porušená aj spravodlivosť pri 
vykurovaní jednotlivých častí bytového domu (bytov). Pri nedoku-
rovaní nie je zabezpečený komfort bývania a v opačnom prípade 
trpí naša peňaženka.

Veľmi často sa v praxi stretávame s prekurovanými budovami, 
čo má za následok, že platíme za nadbytočne dodané teplo. Pre-
javujú sa aj nežiaduce účinky na hydraulické vyregulovanie bu-
dovy. Prekurovanie má zároveň negatívne dôsledky na presnosť 
merania spotreby tepla v bytoch.

Podrobnejšie sa tejto problematike venujú štúdie, ktoré nájdete 
na stránke www.enbra.sk/enbra-v-mediach (Úpravy systému 
vykurovania po zateplení objektu, 2014; Optimalizácia sústav 
a zefektívnenie prevádzky, 2013; Zásady kontroly a udržiavania 
hydraulických systémov ÚK a TV, 2011).

Ak to zhrnieme, tak pri nadmernej dodávke tepla:
platíme za to, čo nepotrebujeme;
znefunkčňujeme hydraulické vyregulovanie a distribúciu 
tepla medzi bytmi;
meranie tepla v bytoch je značne nepresné a môže dosa-
hovať rozdiel až desiatok percent.

Ako konkrétne prebieha takáto kontrola?
Na hlavnom vstupe ÚK vykonávame niekoľkodňové meranie tep-
loty v pravidelných intervaloch. Zisťujeme, akú teplotu média do-
stávame od dodávateľa tepla a pri akej vonkajšej teplote. Z ana-
lýzy získaných dát a dostupných údajov o vlastnostiach budovy 
zistíme, či dodávateľ nastavil správnu ekvitermickú krivku a či je 
dodávka optimálna.

Ak budova nemá tzv. ekvitermický uzol a nie je možné nastaviť 
pre budovu individuálnu ekvitermickú krivku, pravdepodobne sa 
nevyhneme problému prekurovania. Vtedy je riešením zriadenie 
ekvitermického uzla. Z merania priebehu teplôt je možné tiež zis-
tiť, či dôvodom hluku rozvodov (neustále sa opakujúce praska-
nie, búchanie v rozvodoch) nie je kmitanie teploty dodávky. Nej-
de len o nepríjemný hluk. Tento problém je nutné riešiť, pretože 
môže dôjsť k poškodeniu pevných bodov uchytenia rozvodov ÚK 
alebo poškodeniu dilatačných komponentov na rozvodoch ÚK.

Ak dochádza k častému zavzdušňovaniu vykurovacích telies na 
najvyšších poschodiach a problémy pretrvávajú dlhšiu dobu, je 
vhodné vykonať kontrolu statického tlaku ÚK na päte domu. 
Kolísajúci statický tlak sústavy je jedným z dôvodov, prečo opa-
kovane dochádza k zavzdušňovaniu sústavy ÚK. Vzduch vo vy-
kurovacích telesách spôsobuje nízke prietoky. V dôsledku toho 
sú radiátory studené. 

V minulosti dodávatelia tepla nastavovali jediný parameter na 
vstupe budovy, ktorým bol prietok média ÚK. Termostatizáciou 
sa začali stavby správať dynamicky a prietok sa začal prirodzene 
meniť v závislosti od pomeru otvorených a uzavretých ventilov 
na vykurovacích telesách.

Aby hydraulické vyregulovanie pracovalo správne a vykurovacie 
telesá a rozvody neboli hlučné, je potrebné, aby dodávateľ za-
bezpečil na päte budovy reguláciu diferenčného tlaku na kon-
štantnú hodnotu. Podľa typu zdroja a sústavy sa použije buď 
špeciálna regulačná armatúra, alebo obehové čerpadlo s frek-
venčným meničom (ak je zdroj v budove). Treba dbať na to, aby 
sa použitá technológia osadila a nastavila správne. Predídeme 
tak všetkým nedostatkom systému.

Aké povinnosti vyplývajú z platnej legislatívy?
Povinnosť udržiavať sústavu ÚK a TV hydraulicky vyregulovanú, 
mať rozvody správne zaizolované, udržiavať požadované para-
metre dodávky. Toto upravujú nasledovné predpisy:

hydraulické vyregulovanie tepla, teplej vody a izolácia 
rozvodov – zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efek-
tívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11;
teplota teplej vody na odbernom mieste – vyhláška MH 
SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej 
úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočíta-
vania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode 
a rozpočítavania množstva tepla, § 3;
obsah zmluvy o dodávke a odbere tepla okrem všeobec-
ných náležitostí zmluvy – zákon č. 657/2004 Z. z. o te-
pelnej energetike, § 19.

Aký je význam týchto opatrení?
Význam diagnostiky, kontroly a správneho vyregulovania je do-
stať to, za čo platíte, užívať si komfort, predchádzať škodám 
a ušetriť náklady. Určite sa to nedá dosiahnuť bez pravidelnej 
starostlivosti a kontroly, či všetko funguje tak ako má.
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NA VAŠE OTÁZKY ODPOVEDÁ

Rád by som si uzavrel časť 
vnútorného parkovacieho 
státia, ktoré je v mojom vlast-
níctve. Jedna sa o garáž kde 
mám vlastnícky podiel 1/50. 
Uzavretie by som chcel reali-
zovať z plechových častí, ktoré 
by som kotvil do obvodového 
múru garáže a jedného stĺpa. 
Nejednalo by sa teda o zásah 
do stavby, až na navŕtanie pár 

dier na ukotvenie. Je na takýto úkon nutná projektová doku-
mentácia? Potrebujem na zrealizovanie nadpolovičný súhlas 
vlastníkov bytov? Resp. nakoľko nie každý v bytovom dome 
vlastní garáž, potrebujem nadpolovičný súhlas vlastníkov gará-
ži? Ak áno, musím tento súhlas získať tak, že sa o ňom bude 
hlasovať na schôdzi vlastníkov bytov? Alebo môžem susedov 
obehať sám a ak získam súhlas na zriadenie oplotenia môžem 
ho zrealizovať. Nie je mi jasné, či je nejaký zákon, ktorý stano-
vuje pravidla s týmto súvisiace. Je nutné ohlásenie na stavebný 
úrad? 
Novelou zákona o vlastníctve bytov č. 283/2018 Z. z. do zákon-
ných defi nícií pojmov sa zaviedol nový pojem garážové stojisko, 
ktorý je v praxi dlhodobo používaný najmä v súvislosti s develo-
perskou výstavbou.

Garážovým stojiskom sa rozumie plošne vymedzená časť NP na-
chádzajúceho sa v dome, určeného na parkovanie motorových 
vozidiel (garáž v dome), s ktorým je spojené právo spoluvlast-
níctva garáže v dome užívať toto parkovacie miesto, výhradne 
pre svoje potreby. Spravidla ide o tzv. hromadné garáže, kde sú 
garážové stojiská vyznačené len vodorovnými značeniami, preto 
nespĺňajú defi níciu nebytového priestoru a zapisujú sa v kata-
stri len poznámkou.

Neviem si osobne predstaviť, aby si tieto stojiská začali vlastníci 
ohradzovať, už som teda prešla mnoho spoločných garáži a s ni-
čím podobným som sa nestretla. K takémuto zásahu by vám 
vlastníci nemali dať súhlas. Ak chcete mať samostatnú garáž, 
tak si ju kúpte mimo garážového stojiska.

Pred 12 rokmi prešiel náš bytový dom rekonštrukciou, oprava 
balkónov. Asi po dvoch rokoch mi začalo zatekať po stenách 
a oknách vždy, keď pršalo. Žiadala som bytové družstvo o opra-
vu a nakoľko začalo zatekať aj susedom, navrhli nám novú 
rekonštrukciu celého bytového domu, lebo fi rma, ktorá nám 
to robila už neexistuje. Našla sa fi rma, ale neprešlo to, lebo 
to bolo drahé. Navrhli druhýkrát menšiu sumu, ktorá nebola 
odsúhlasená. Ja už mám celé steny a okná zničené a neviem 
čo mám robiť. Chcem sa spýtať, či mi musí bytové družstvo 
opraviť balkón (teda susede, lebo od nej mi zateká) z fondu 
opráv. Chcem ešte povedať, že doteraz nemáme skolaudované 
balkóny po rekonštrukcii.
Balkón síce užíva každý vlastník sám, ale jedná sa o spoločnú 
časť domu, ktorá sa pri oprave fi nancuje z fondu opráv, pri sú-
hlase čerpania z FO musíte získať súhlas nadpolovičnej väčšiny 
hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Svoju požiadavku 
uplatníte u družstva, ktorý je správcom, avšak ten môže rešpek-
tovať vašu požiadavku až po schválení vlastníkmi na schôdzi 
alebo pri písomnom hlasovaní. 

Podľa konštrukčného typu domu ste pri opravách mohli požia-
dať o štátny príspevok, ak sa jednalo o sanáciu balkónov alebo 
lodžií a tam si zhotoviteľ nemôže dovoliť nedodržanie techno-
logického postupu. Ťažko môžem z vašej otázky posúdiť o aký 
rozsah sanácie sa jednalo. Možno by stálo za to najprv mať 
vyhotovený nejaký odborný posudok a diagnostikovať poruchu, 
a až následne sa pustiť do opravy.

Spýtali ste sa správcu, či po zhotoviteľovi nie je nejaká nástup-
nická fi rma?

Nakoľko nevieme zabezpečiť dostatočný počet účastníkov na 
schôdzi a následne ani písomne hlasovanie v dostatočnom 
počte, existuje zákonná možnosť nejakej formy elektronického 
hlasovania, ktorá by „nahrádzala“ platnosť písomného hlaso-
vania?
1.   Rozdať v dome do poštových schránok oznam, cez ktorý 

sa zistí, ktorí vlastníci v dome majú pripojenie na internet 
a súhlasili by s dodatkom zmluvy, v ktorom bude schválené 
elektronické hlasovanie.

2.   Následne, ak sa zistí dostatočný počet vlastníkov s pripoje-
ním je treba spracovať a odsúhlasiť dodatok k zmluve (o vý-
kone správy alebo o spoločenstve), tento dodatok v písom-
nom hlasovaní odsúhlasiť a následne zabezpečiť registráciu 
dodatku, ktorý podpíše odsúhlasená zodpovedná osoba.

3.   Registrovaný dodatok obdrží každý vlastník bytu a NP v do-
me, a tým sa zároveň dozvie, že hlasovanie elektronickou 
formou je v dome možné.

4.   Ak je to spoločenstvo, tak určite má aj e-mailovú adresu, ak 
je v dome správca, musí dať súhlas k použitiu svojej e-mai-
lovej adresy (nezabudnite na to!).

Postup je administratívne náročný, ale ak v dome nemáte do-
statočný počet k hlasovaniu ani na schôdzi, ani pri písomnom 
hlasovaní budete naďalej stagnovať a neprijmete žiadne roz-
hodnutie, ktoré vás pri správe domu posunie ďalej.

V BD so šiestimi bytmi a vlastnou kotolňou je už jeden vlastník 
odpojený od kúrenia. Keďže je na vrchnom poschodí boli z by-
tu odstránenie aj spoločné rozvody. Platí tento vlastník nejaké 
fi nančné prostriedky za kúrenie z kotolne domu?
V zmysle Vyhlášky č. 240/2016 Z. z. § 5 ods. 2 a s prihliadnu-
tím na § 7 ods. 3 základná zložka na dodané teplo sa vynásobí 
koefi cientom 0,0 pretože sa jedná o byt s individuálnym vykuro-
vaním na najvyššom poschodí a neprechádzajú cez neho spo-
ločné rozvody vykurovacej sústavy. Tento vlastník sa však musí 
podielať na nákladoch za vykurované spoločné priestory domu.

V 6-bytovom dome sa chce od vykurovania z vlastnej kotolne 
odpojiť ďalší vlastník bytu. Aký súhlas a rozhodnutie vlastníkov 
k tomu potrebuje?
Hlasovanie je podmienené súhlasom nadpolovičnej väčšiny hla-
sov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome § 14b, ods. 1, písm. 
m).

Dôrazne upozorňujeme na skutočnosť, že odpájaním sa od 
kúrenia vzniknú ostatným vlastníkom vyššie náklady na vyku-
rovanie. Vlastníci mali rozhodnúť a riešiť individuálne kúrenie 
vo všetkých šiestich bytoch a neriešiť postupné odpájanie od 
dodávok tepla z vlastnej kotolne.
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Vykurovanie chodieb a kočikárne v dome je z vlastnej kotolne. 
Akú sa majú správne rozpočítať náklady na jednotlivých vlast-
níkov?
Celková vykurovaná plocha spoločných priestorov v dome sa 
rozdelí medzi jednotlivých vlastníkov podľa spoluvlastníckeho 
podielu (Vyhláška č. 240/2016 Z. z. § 5, ods. 3). Na nákladoch 
sa teda podieľajú všetci vlastníci v dome (aj tí, ktorí sa odpoji-
li).

Musia o zablendovaní vykurovania v spoločných priestoroch 
rozhodnúť vlastníci, alebo stačí, ak tak urobí správca na požia-
danie vlastníkov? A ďalšia otázka je, či má vlastník s odpoje-
ným vykurovaním prispievať na opravy kotolne, ak ju nevyuží-
va?
O zablendovaní kúrenia v spoločných priestoroch opätovne roz-
hoduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov v dome 
(vo vašom prípade teda 4 hlasy). Opätovne však upozorňujeme, 
že treba zvážiť celkovú situáciu v dome, jeden vlastník je od-
pojený, druhý o to žiada, ostávajúci 4 vlastníci budú vykurovať 
a zabezpečovať tepelnú pohodu pre celý dom? Ak odpojené byty 
sú len napríklad víkendové, tzv. prestup tepla cez vykurované 
byty im nič nehovorí? V zásade sa nemá dovoliť v dome odpája-
nie od vykurovania a takéto rozhodnutie musí byť zakotvené aj 
v Zmluve o výkone správy.

Všetci šiesti vlastníci sú spoluvlastníkmi kotolne. Teda pri opra-
vách, rekonštrukcii, výmene zariadenia sa všetci šiesti podieľajú 
na nákladoch podľa spoluvlastníckeho podielu. Znovu zopakuje-
me, že spoluvlastnícky podiel predstavuje celkovú plochu bytu + 
plochu pivnice, prípadne komory, ak je umiestnená mimo bytu.

V predpise zálohových platieb mi bola účtovaná cena za pod-
lahovú plochu apartmánu + 100 % podlahovej plochy balkóna 
prislúchajúcemu k nemu. Po upozornení, že sa ma započítať 
iba 25 % plochy balkóna mi bolo predsedom spoločenstva 
oznámené, že spoločenstvo odsúhlasilo zohľadnenie miery 
využívania spoločných priestorov a teda predpis 100 % plochy 
balkóna bol účtovaný správne. 

1.  Môže sa nahradiť miera využívania spoločných priesto-
rov platbou za 100 % plochy balkóna, čo je uvedené aj 
v predpise?

2.  Ako sa vypočíta miera využívania spoločných priestorov? 
V mojom prípade sa jedna o zrekonštruovaný apart-
mán, ktorý navštevujeme cca 2x až 3x ročne. Ako sa dá 
namietať proti neúmerne vysokým platbám, nakoľko za 
apartmán 53 m2 platím zálohové platby 216 € + samos-
tatne energie, pričom ročne vyúčtovanie je vždy 0.

V zmysle zákona o vlastníctve bytov a NP č. 182/1993 Z. z. 
v znení neskorších predpisov § 10 ods. 1 vlastníci bytov vyko-
návajú úhrady do fondu opráv podľa veľkostí spoluvlastníckeho 
podielu, ak k bytu prilieha balkón, lodžia alebo terasa, pre úče-
ly tvorby FO sa započíta do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 
25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.

Pri určení preddavku do FO vlastníci bytov v dome zohľadnia 
mieru využívania spoločných častí domu, vlastníkmi NP (novela 
č. 283/2018 Z. z.).

Predseda spoločenstva nepostupoval správne, ak § 10, ods. 1 
nerozumie, nech si prečíta dôvodovú správu. Uvedený predpis 
platieb so 100 % plochou balkónu reklamujte, rozhodnutie je 
v rozpore so zákonom.

Aké sú podmienky na schválenie nebytového priestoru (koči-
kárne) na podnikanie?

1.   Ak chcete kočikáreň prenajať s právom jej kúpy po uplynutí 
dojednaného času užívania rozhodujete dvojtretinovou väč-
šinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome (neskôr 
pri predaji 100 % súhlas).

2.   Ak je to len prenájom alebo výpožička spoločných NP, spo-
ločných častí a spoločných zariadení domu, rozhodujete 
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov 
a NP v dome v zmysle § 14b, odst., 1, písm. p)

Pozor na správne znenie nájomnej zmluvy, doporučujem využiť 
služby advokáta. Zlá zmluva a nevyjasnené podmienky nájmu 
môžu neskôr spôsobiť značné komplikácie.

Chcem sa opýtať ako postupovať a ako vyriešiť problém. Býva-
me v bytovom dome, ktorý má päť bytov. Pani, ktorá tu robi-
la správcu je už asi 8 rokov odsťahovaná a odvtedy tu nefun-
guje žiadne bytové spoločenstvo, nie je založený fond údržby 
a opráv, nekonajú sa žiadne schôdze. Je nutné opraviť strechu. 
Ale jednoducho sa nedá s vlastníkmi bytov na ničom dohod-
núť. Chcem sa opýtať, čo urobiť, aby tu správcu pridelili alebo 
keď som ochotná to robiť a nesúhlasili by všetci?
Hoci ste len päťbytovka, porušujete zákon tým, že dom je bez 
správy.

Aké máte možnosti:
1.   Z jestvujúcich vlastníkov si zvoliť predsedu nadpolovičnou 

väčšinou hlasov, vo vašom prípade sú to traja vlastníci. Ne-
musíte voliť 3 členov rady v zmysle § 7c, ods. 6, kompeten-
cie rady vykonáva zhromaždenie.

2.   Druhá možnosť je zrušenie spoločenstva. K tomu je vypra-
covaný presný postup.

Prosím upozornite ostatných vlastníkov v dome, že excelentne 
porušujú zákon tým, že dom je bez správy, že sa nezabezpečuje 
tvorba fondu opráv. To všetko môže fungovať len do doby pokiaľ 
sa v dome niečo nestane. Je vôbec dom poistený? Vlastník bytu 
má práva, ale aj povinnosti.

Bývame na prízemí bytového domu. Prasklo potrubie pod byto-
vým domom. Pre jeho opravu a výmenu je potrebné vykopať 
80 cm hlbokú a asi pol metra širokú jamu cez celú dĺžku WC, 
kúpeľne a chodby, tým pádom nám bude poškodené oblože-
nie, podlaha, sanita a nebude možné vrátiť to do pôvodného 
stavu. Je možné žiadať od spoločenstva, aby na ich náklady 
boli tieto priestory zrekonštruované? Som si vedomá povinnos-
tí vlastníka bytu a som ochotná uvoľniť byť na dobu potrebnú 
na opravu.
Ak k oprave spoločných rozvodov týkajúcich sa vášho domu nie 
je možný iný prístup, ako cez váš byt a teda dôjde na základe 
opravy poruchy k poškodeniu vašich priestorov v byte, tak túto 
opravu musí hradiť spoločenstvo z fondu opráv. 

Nemyslím tým len opravu spoločných rozvodov (§ 2 ods. 4, zá-
kona č. 182/1993 Z. z.), ale aj opravu vo vašom vlastníckom 
byte, ktorú spoločenstvo musí dať do pôvodného stavu a uhra-
diť náklad z fondu opráv.

Odporúčam riadiť sa ďalej ustanovením zákona o vlastníctve 
bytov § 9, ods.4, § 11, ods. 3, ods. 8, § 13.

Odporúčam pred samotným výkonom opravy spísať so spolo-
čenstvom písomnú zmluvu, v ktorej je treba najmä: uviesť roz-
sah prác, fi rmu, ktorá bude práce realizovať, jej poistenie, záruč-
nú dobu, termín vykonania, použitý materiál a presný popis, ako 
dajú pôvodný stav podláh, dlažieb a obkladov do poriadku.
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Ak sa jedná o väčší fi nančný rozsah prác, čerpanie z FO musí 
odsúhlasiť nadpolovičná väčšina vlastníkov, ak sa jedná o akút-
ny, havarijný stav môže bez súhlasu vlastníkov rozhodnúť pred-
seda s radou a dodatočne informovať všetkých vlastníkov bytov 
v dome.

Popíšem náš problém, ktorý spočíva v písomnom hlasovaní 
o zavedení satelitného rozvodu: Sme dom s dvoma vchodmi, 
s 19 bytmi v jednom vchode. Pri prvom hlasovaní neprešlo 
v pomere 7 za/31 proti. Máme, ale v dome šiestich majite-
ľov, ktorí majú satelit. Ostatní majú príjem cez DVBT2. Náš 
zástupca majiteľov bytov nebol spokojný s pôvodným hlasova-
ním, pretože montáž satelitného rozvodu chcel nahrať svojmu 
kamarátovi a sám má satelit. Mimochodom ten mám aj ja.

Urobil nové písomné hlasovanie, ale iba v jednom vchode, kde 
je domovníčka jeho manželka. Oboznámení o hlasovaní boli 
iba podpísaní majitelia bytov. Z celkového počtu 19 podpísalo 
12 (všetko sú to jeho prívrženci, resp. majú z neho strach). Pri 
mojom zisťovaní nevedeli o hlasovaní 10 majitelia bytov, preto 
mi je podozrivé prečo súhlasilo 12. Písomné hlasovanie nebolo 
vyvesené, ani inak zverejnené a ostatní majitelia ani nemohli 
hlasovať, pretože im neboli poskytnuté hlasovacie lístky. 

Navštívil som teda správcu a pýtal som prečo nebolo pôvodné 
hlasovanie platné, odpoveď som nedostal. 

Žiadal som nahliadnuť do zápisnice z prvého aj druhého hlaso-
vania. Bolo mi to zabránené s odôvodnením že na to nemám 
právo z dôvodu utajovania osobných údajov.

Prosím o odpoveď na tieto otázky:
1. Je platné prvé písomné hlasovanie?
2. Je platné druhé písomné hlasovanie?
3.  Mám právo ako majiteľ jedného z bytov nahliadnuť do 

zápisnice z hlasovaní?
4. Je povinný správca mi poskytnúť kópie z hlasovaní?

Každý vlastník v listinnej podobe musí mať doručenú pozvánku 
na písomné hlasovanie. Pozrite si svoju zmluvu ako máte schvá-
lené doručovanie. Pri uznesení, ktoré sa neodsúhlasilo sa do 1 
roka o tom istom hlasuje už tak, že musí súhlasiť 2/3 vlastníkov 
z domu.§ 14, ods.5

Celé hlasovanie je nejaké divné? Neviem, či mám dostatok in-
formácii.

Do 30 dní od hlasovania môžete ako vlastník podať podnet na 
súd, inak vaše právo zaniká. V žalobe je treba zdokumentovať 
neplatnosť celého písomného hlasovania. Súhlasila 2/3 väčši-
na s novým uznesením pri druhom písomnom hlasovaní?

Doplnenie: 
1.   K písomnému hlasovaniu: Prvé hlasovanie je platné, zú-

častnila sa ho nadpolovičná väčšina vlastníkov v dome za 
satelit bolo 7, proti bolo 31 vlastníkov. Zápisnica mala byť 
vyvesená do 7 dní od hlasovania a podpísaná overovateľ-
mi. Ak tento postup nebol dodržaný, potom je hlasovanie 
neplatné. Písomne ste neplatnosť mohli oznámiť správcovi 
a ak nereagoval, potom máte možnosť len riešenie cez SOI 
a naposledy súdnou cestou.

2.   Pri druhom hlasovaní bolo za satelit 12 vlastníkov, proti 
7. Ak prvé hlasovanie bolo za dom, teda za 38 vlastníkov, 
prečo druhé hlasovanie bolo len v jednom vchode? Tento 
postup je nesprávny, neviem či mám od vás správne infor-
mácie V zmysle § 14 ods. 2, písm. n) sa malo hlasovať už 

pri prvom písomnom hlasovaní. Pri opakovanom bol potreb-
ný súhlas 2/3 vlastníkov.

3.   Fungovanie spoločnej televíznej antény musí správca zabez-
pečiť pre každého vlastníka, pretože sa jedná o spoločné 
rozvody. To, že si niektorí vlastníci dajú nainštalovať iného 
provajdera je len nadštandard a je to vecou vlastníka. Ako 
je to vo vašom dome neviem posúdiť, zrejme je tel. signál 
zmluvne zabezpečený cez systém, ktorí vlastní OSBD. Vôbec 
nepíšete, čo satelitný systém bude znášať za fi nančný ná-
klad z FO, ako sa upravia mesačné poplatky pre vlastníkov, 
aká je zmluva s dodávateľom, vchádza do vašich súkrom-
ných priestorov domu, ako budú riešené rozvody v dome, 
zvyčajne keďže ide o podnikateľský subjekt za užívanie spo-
ločných priestorov v dome prispievajú provajderi jednorazo-
vou čiastkou do FO. Jeden satelit bude umiestnený na stre-
che a rozvody riešené v spoločných priestoroch ku každému 
bytu? O zmluve s novým podnikateľským subjektom vôbec 
nepíšete, ale on sa do vášho súkromného objektu dostane 
za účelom podnikania a zisku, a vlastníci budú mať z jeho 
podnikania aký osoh? Potom ho už z domu nedostanete 
pretože bude preukazovať verejný záujem v zmysle zákona 
o telekomunikáciách, to je problém, ktorý sa momentálne 
rieši cez ombudsmanku. No nie je to jednoduché a vlastníci 
aj pri hlasovaní tieto súvislosti nepoznajú, riešia len to, aby 
mali signál na TV.

4.   Pri uznesení, ktoré sa neodsúhlasilo, je možnosť ďalšieho 
hlasovania v priebehu 1 roka, ale súhlasiť musí už zvýšené 
kvórum, t. j. 2/3 hlasov všetkých vlastníkov bytov v dome.

5.   Právo nahliadať do zápisnice máte. A musí vám to správca 
umožniť. Hlasovacie lístky už obsahujú osobné údaje, takže 
už vám ich zrejme nahliadanie neumožní.

Odporúčam, preštudujte si § 14a zákona, porovnajte ho s po-
stupom správcu. Napíšte, kde správca porušil zákon a z toho 
dôvodu, že považujete písomné hlasovanie za neplatné a odstú-
pite reklamáciu na posúdenie nielen OSBD, ale aj SOI.

Ak sa preukáže, že správca nejednal pri hlasovaní v súlade so 
zákonom, môžete riešiť problém neplatného hlasovania aj súd-
nou cestou.

Náš bytový dom prešiel na začiatku leta obnovou fasády, zo 
zdravotných dôvodov (bola odobratá vzorka fasády a boli zis-
tené plesne, huby a riasy). Z tohto dôvodu náš bytový dom roz-
hodol, aby sa fasáda očistila. Voda na čistenie fasády sa, ale 
použila zo spoločného (komora, kde je kohútik na teplú a stu-
denú vodu, ktorá slúži na uskladnenie čistiacich prostriedkov, 
náradia a použitie vody na údržbu spoločných priestorov). Moja 
otázka je či je možné spotrebovanú vodu na očistenie fasády 
zaplatiť z fondu opráv nakoľko sa to týkalo bytového domu 
alebo spotrebovaná voda sa musí rozúčtovať na byt, resp. na 
osobu?
Je na rozhodnutí vlastníkov, ako sa zúčtuje fi nančný náklad za 
vodu pri obnove fasády. Musíte vedieť koľko m3 sa spotrebo-
valo, ak je tam merač, tak by sa to dalo zistiť, aký je stav od 
posledného odpočtu, lebo spotreba vody na upratovanie sa dá 
vypočítať. 1 m3 vody predstavuje 1000 litrov. Vedomosť o spot-
rebe môže mať aj fi rma, ktorá fasádu čistila.

A teraz náklad:
1.   Spotreba sa môže rozrátať na byty podľa spoluvlastníckeho 

podielu, zdĺhavé a neprehľadné.
2. Celú spotrebu vody uhradiť z FO.
3.   Fakturovaná spotreba SV za dom v roku 2020 bude znížená 

o m3 vody, ktoré boli spotrebované na fasádu, teda spoloč-
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nú časť domu, až tak sa rozpočíta SV podľa bytových mera-
čov + koefi cient.

Na riešenie úhrady potrebujete súhlas nadpolovičnej väčšiny 
hlasov všetkých vlastníkov bytov v dome. Ale samotné čistenie 
fasády už bolo vlastníkmi odsúhlasené, takže spotreba vody 
zrejme nebude podstatnou čiastkou za čistenie. V zmysle § 14 
ods. 1, písm. i má oprávnenie disponovania s prostriedkami FO 
(buď správca alebo predseda SVB) a len oznámi vlastníkom 
rozhodnutie o zúčtovaní spotrebovanej vody z FO (neviem o aký 
druh správy ide vo vašom dome). Odporúčam teda riešenie cez 
FO.

Chcela by som sa informovať o postupe našej pani zástupkyne 
vlastníkov. Koná tak, ako by jej patril celý 12-poschodový dom. 
Pri bývalej zástupkyni bola zvyknutá nahliadať do všetkých lis-
tín, podsúvala jej fi rmy, ktoré nám zabezpečovali opravy atď. 
bez výberových konaní. 

Po nástupe nového správcu túto možnosť nemá a nový správ-
ca „neskáče“ ako chce pani zástupkyňa, tak sú podľa nej zlí, 
nepohodlní a najhorší. Konečne sme mali fi rmu, ktorá nám 
dala prístupové hesla na portál, kde sú všetky zmluvy a všetky 
potrebné informácie. Pani zástupkyňa nie je technicky zdatná. 
Na druhej stráne požiadala správcu o pasívny prístup na účet 
a tu je problém, správca jej ho nemôže dať nakoľko je vraj nový 
zákon o ochrane osobných údajov a my máme podozrenie, že 
pani by požiadala tretiu osobu o nahliadnutie. Dokonca v svo-
jom mobile má záznamy z kamerových systémov, ktoré dostá-
va od správcu kamerového systému. Veď tento sa má vymazá-
vať podľa zákona po 15 dňoch! 

Na poslednej schôdzi pani zástupkyňa požiadala prítomných 
vlastníkov, aby sme odvolali správcu. Dôvodom bolo zamietnu-
tie prístupu na pasívny účet. Toto hlasovanie sa následne usku-
točnilo písomným hlasovaním, ktoré schválilo 14 vlastníkov 
z 44. Čo bolo zarážajúce, pani zástupkyňa chodila po bytoch 
sama bez druhého zástupcu ani inej poverenej osoby. Predpo-
kladáme, že toto hlasovanie bolo zmanipulované. Zápisnicu 
z písomného hlasovania vyvesili vo vestibule, hárky s podpismi 
tam nie sú a zápisnicu podpísali dvaja overovatelia, ktorí sa 
schválili na schôdzi. Ako to mohli overiť, keď neboli prítomní? 
Je to hlasovanie platné? 

Dnes prišiel ďalší šok, pani zástupkyňa večer vyvesila vo výťa-
hoch a na vstupných dverách oznam rukou písaný: Stretnutie 
vlastníkov bytov za účelom prejednania návrhu novej zmluvy 
o výkone správy. Zvoláva ľudí na 16. 9. 2020 o 17.30, tým 
porušuje zákon. Podľa všetkého oznámenie o schôdzi spolu 
s programom musí byť v písomnej forme doručené každému 
vlastníkovi bytu v dome minimálne 5 pracovných dní pred 
dňom konania schôdze. Výsledok písomného hlasovania by 
mal oznámiť ten, kto schôdzu zvolal teda správca? Pani správ-
kyňa už si našla aj nového správcu bez výberového konania! 
Otázok je veľa, pokúsim sa teda v stručnosti odpovedať.
1.   Zástupca vlastníkov, ako volený orgán si v dome môže do-

voliť len to, čo mu vlastníci schválili. Teda s voľbou je vždy 
potrebné odsúhlasiť aj odmenu a povinnosti. Drobné opravy 
sa spravidla u zástupcu odsúhlasujú do 300 eur a následne 
musí o týchto opravách výveskou informovať všetkých vlast-
níkov bytov v dome.

2.   Typické výberové konania podľa zákona vlastníci bytov ne-
vykonávaju, ale ak odsúhlasujú nejaké práce na obnove, re-
konštrukcii domu vždy sa musí vychádzať aspoň z troch po-
núk, z ktorých si vlastníci výberu konkrétneho dodávateľa.

3.   Pasívny prístup na účet môže mať len ten, koho vlastníci na 
schôdzi odsúhlasili, teda to vôbec nemusí byť volený zástup-
ca, tobôž, ak nie je technický typ a nevie narábať s počíta-
čom.

4.   Po inštalácii kamerových systémov v dome je treba na schô-
dzi schváliť smernicu, podľa ktorej vždy musí byť záznam, 
kto do systému vstúpil, kedy a z akého dôvodu. Záznam 
z kamery sa v prípade potreby môže poskytnúť len polícii 
a prokuratúre. Záznam v mobile u zástupcu vlastníkov ne-
smie byť!

5.   Pasívny prístup schválilo 14 vlastníkov zo 44, teda prístup 
k účtu v banke správca tejto pani nemôže poskytnúť. Hlaso-
vanie je neplatné a postup písomného hlasovania je v roz-
pore so zákonom č. 182/1993 Z. z. 

6.   Schôdza vlastníkov 16. 9. 2020 je zvolaná v rozpore so zá-
konom. § 14a, ods. 1 Schôdzu môže zvolať správca alebo 
1/4 vlastníkov bytov v dome, ak na jej žiadosť do 15 dní ne-
reaguje správca. Neviem, aký spôsob doručovania pozván-
ky na schôdzu ste si odsúhlasili v Zmluve o výkone správy, 
ale termín, miesto a program schôdze musia byť vlastníkom 
oznámené 7 dní vopred.

7.   Kto z vlastníkov požadoval zmenu správcu? Aké sú výhrady 
k jeho práci ?

8.   Odporúčam hneď na začiatku hlasovať o zrušení schôdze 
vlastníkov, nakoľko je zvolaná v rozpore so zákonom a teda 
akékoľvek prijaté uznesenie je neplatné.

9.   Keď už sa zídete skúste sa porozprávať o práci volenej zá-
stupkyne a či jej prístup k povinnostiam je pre väčšinu vlast-
níkov vyhovujúci. Či nenastal čas na zmenu.

Chcel by som sa informovať ako by mal správca bytového 
domu (OSBD) komunikovať s dodávateľmi prác v nasledovnej 
veci. V tomto prípade sa jedná o atypický bytový dom s vlast-
ným pozemkom-dvorom a oplotením. Aktívni vlastníci bytov 
si s problémami v júni tohto roka našli dodávateľov prác na 
rekonštrukciu murovanej časti plota o dĺžke cca 9 m na vybu-
dovanie plochy pod koše na komunálny odpad. Cenová ponuka 
dodávateľa bola okolo 4300 EUR.  Druhý dodávateľ/fi rma mala 
dodať kovaný plot, samonosnú vstupnú bránu a elektroinšta-
lačné práce. Cenová ponuka bola na sumu 3800 EUR. Správ-
covi (OSBD) sme ohlásili, že máme dodávateľov na vykonanie 
vyššie uvedených prác. Hneď na to bolo zo strany OSBD inici-
ované hlasovanie vlastníkov bytov, ktorí jednoznačne vyjadrili 
súhlas s vykonaním prác a cenovými ponukami. Hlasovanie 
bolo ukončené ešte koncom júna tohto roka. Po odhlasovaní 
prevzal celú vec do rúk náš správca. Správca požadoval rôzne 
podklady, komunikácia prebiehala zdĺhavo. Koncom augusta 
správca predstavil dodávateľom návrhy Zmlúv o dielo k pod-
pisu.  Jednania o zmluve o dielo boli zdĺhavé čoho výsledkom 
bolo, že spoločnosť, ktorá mala vykonať stavebné práce z da-
ného projektu odstúpila. Chcem sa opýtať či práce tohto typu 
by mohli byť zo strany OSBD objednané na základe objednávky 
prác čo by výrazne zjednodušilo celý proces?
Objednávkou riešiť práce neodporúčam. Pri prácach spojených 
s opravami, rekonštrukciou, údržbou spoločných časti a spo-
ločných zariadení domu a pozemku nad 1000 € by vždy mala 
byť uzatvorená ZoD, v ktorej máte dohodnuté napríklad: dátum 
zhotovenia, poistenie dodávateľa prác, možnosť reklamácie vy-
konaných prác, pokuty za nedodržanie termínu, zádržné a pod. 
To všetko si pri objednávke neviete dojednať a možno fi rma aj 
zanikne a kde budete uplatňovať reklamáciu, ak práce budú 
nekvalitné? Potom sa znôška pripomienok znesie na správcu. 
Viem, že fi nančné prostriedky vo FO sú majetkom vlastníkov 
a teda vlastníci nadpolovičnou väčšinou rozhodujú o možnosti 
ich čerpania.
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Ak ste napriek všetkému odsúhlasili svoje riešenie objednáv-
kou, potom ste mali odsúhlasiť aj zodpovednosť za vykonanie 
prác, dozor nad výkonom prác a správcu z tejto činnosti vyne-
chať prijatím uznesenia, že zodpovednosť, priebeh prác, kvalitu 
prác bude preberať napríklad trojica určených vlastníkov.

Správca postupoval správne, ak žiadal problém riešiť ZoD, výh-
rady mám len k dĺžke prípravy – 3 mesiace.

Dostali sme sa do stavu, keď správca pri novelizácii zmluvy 
o výkone správy predložil vlastníkom návrh zmluvy bez toho, 
aby bola obojstranná dohoda o jej konečnom znení a ku ktorej 
sme mali v pripomienkovom konaní pripomienky, ale aj dopln-
ky k úprave výkonu správy vychádzajúc z doterajších negatív-
nych skúseností. Správca ju predložil vlastníkom vopred nepre-
rokovanú v konečnom znení a dokonca v texte s podmienkou, 
že ak nebude odsúhlasená, tak platí pôvodná, čo považujeme 
okrem iného za vydieranie a zmluva takýto text rozhodne  
nemôže obsahovať. Sme toho názoru, že správca hrubým spô-
sobom porušil zákon 182/1993 Z. z. 
Každá zmluva je zmluvou dvoch alebo viacerých strán, teda aj 
vaša Zmluva o výkone správy je dvojstranný akt. Vlastník a/a 
správca.

Každopádne máte ako vlastníci právo pripomienkovať zmlu-
vu. Až po pripomienkovaní a zapracovaní pripomienok 
(neodporujúcich  zákonu) možno túto zmluvu zo strany vlastní-
kov podpísať. Znenie § 8b na ktoré poukazujete, by mal rešpek-
tovať aj správca.

Momentálne prebieha v našom bytovom dome písomné hla-
sovanie. Správca nám zaslal písomne vec, o ktorej sa hlasuje. 
S hárkom chodia 2 zástupcovia vlastníkov. Na hárku ale vidieť 
osobné údaje iných vlastníkov. Hárok nie je vôbec zrozumiteľ-
ný a jasne formulovaný. V prípade písomného hlasovania je 
potrebné, aby obišli každého jedného vlastníka? Alebo to nie 
je potrebné? Ako sa rieši napr. to, keď je vlastník odcestovaný, 
alebo je napr. v karanténe. 
Zákon presne určuje v § 14a, ods. 1 a 2 . postup pri písomnom 
hlasovaní. Chodenie a zbieranie podpisov v bytoch pri písom-
nom hlasovaní zákon nedovoľuje. Takto organizované písomné 
hlasovanie je neplatné. Dôležité je, aby sa niekto z vlastníkov 
obrátil na súd, inak vaše právo zanikne a tam, kde nie je ná-
sledná kontrola ostane takéto hlasovanie, ako platné. Ľahostaj-
nosť a neznalosť zákona tak využije správca.

Je správca bytového domu oprávnený vystaviť faktúru vlastní-
kom bytového domu za archiváciu dát s DPH? V zmluve o vý-
kone správy nebola takáto zmluvná podmienka odsúhlasená 
a ani cenník výkonov neobsahuje takýto druh poplatku. Mys-
lím, že toto správcovi domu vyplýva zo zákona ako administra-
tívne činnosť (t. j. v poplatku za správu).
Ak nie je vo vašom dome spoločenstvo, ostáva aj pri zmene 
správcu celá dokumentácia u neho, teda jeho ekonomická čin-
nosť sa riadi jeho spracovanou dokumentáciou o archivovaní 
písomnosti.

Ak je v dome spoločenstvo a ekonomická činnosť je riešená 
mandátnou zmluvou, pri jej ukončení celá ekonomická doku-
mentácia je v archíve spoločenstva a SVB musí mať preto vy-
pracovaný archívny a skartačný plán. Ešte som sa nestretla 
s takouto požiadavkou správcu.Preto si vyžiadajte vysvetlenie. 
Považujem to za neoprávnenú požiadavku správcovskej fi rmy.

Pred niekoľkými rokmi sa v bytovke patriacej bytovému druž-
stvu menili elektrické rozvody. Súčasťou bytovky sú aj garáže. 
V garáži, ktorá patrí k nášmu družstevnému bytu, sa ale roz-
vody nemenili, nakoľko bola zaprataná hromadou nábytku po 
predchádzajúcom nájomníkovi a my sme si nemohli dovoliť 
dať ju v tej dobe vypratať. Garáž už je vyprataná, ale elektri-
na v garáži nefunguje, nebola pripojená na nové rozvody. Moja 
otázka je, či je možné obrátiť sa na bytové družstvo, aby dalo 
rozvody dodatočne vymeniť, alebo sa musím súkromne obrátiť 
na elektrikára? Ako sa bude takáto výmena rozvodov fi nanco-
vať? Z fondu opráv, alebo si to budem musieť zaplatiť? 
Z otázky vyplýva, že sa jedná o družstevný byt a o družstevné 
garáže. To znamená, že ste stále družstevníkom a nemáte byt 
v osobnom vlastníctve. Ak sa jedná teda o družstevný byt, je 
tento byt vo vlastníctve družstva a takisto aj garáž. Požiadajte 
družstvo, aby boli vymenené rozvody elektriny aj v garáži. Nákla-
dy pôjdu z fondu opráv, pretože vy osobne nemôžete investovať 
do cudzieho majetku.

Správca porušil §14a odst.6 cit. Zákon č. 182 / 1993 o vlast-
níctve bytov a nebytových v znení neskorších predpisov a to 
v časti: „Zápisnicu a výsledok alebo písomného hlasovania 
musí zverejniť ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal alebo vyhlásil 
písomné hlasovanie, a to do siedmich dní od skončenia písom-
ného hlasovania spôsobom v dome obvyklým; oznámenie o vý-
sledku hlasovania musí obsahovať dátum jeho zverejnenia.“ 
Na podpisy boli overovatelia zvolaní až 24. 9. 2020 a hlaso-
vanie sa konalo od 8. 8. do 30. 8. 2020. Od 31. 8. 2020 sa 
odpočítava 7 dní. Zápisnicu zverejnil správca až 25. 10. 2020. 
Je to dôvod na podanie určovacej žaloby, aby súd určil toto 
písomné hlasovanie uskutočnené v dňoch 8. 8. – 30. 8. 2020 
za neplatné v sporných bodoch 1 až 9, nakoľko tieto body vzá-
jomne súvisia, vyplývajúce z uvedenej Zápisnice z písomného 
hlasovania vlastníkov bytov spísanej dňa 23. 9. 2020. a že 
pri vyhodnocovaní písomného hlasovania bol porušený Zákon 
182/1993?
Dátum zverejnenia výsledkov hlasovania 25. 10. 2020 bude až 
skoro za 3 týždne. Je to celé nejako domiešané. V čase písom-
ného hlasovania boli zrejme platní ešte predtým zvolení overo-
vatelia. Tí čo ste ich zvolili 24. 9. 2020 nemali čo overovať.

Ak je skutočnosť taká ako ju opisujete, potom by malo byť 
písomné hlasovanie neplatné. Ale zákon ustanovuje, že sa 
vlastník môže odvolať do 30 dní od oznámenia výsledku na 
súd, inak jeho právo zaniká. Jednoznačne bol porušený zákon 
tým, že výsledky hlasovania neboli oznámené do 7 dní, t. j. do 
6. 9. 2020.

Celé to je nejaké zmätočné, ešte raz si skontroľujte dátumy. 
Zrejme vypršala lehota podania žaloby na súd o neplatnosti pí-
somného hlasovania podľa zákona, avšak o výsledku hlasova-
nia ak ste sa dozvedeli 23.9.2020, teda až od tejto doby plynie 
čas 30 dní. 

Nedávno som ako druhá vlastníčka kúpila byt v bytovom dome 
s 5 bytmi. Dva mesiace po odkúpení bytu som zistila na LV, 
že priestor o výmere 7 m2, ktorý slúži ako technická miestnosť 
a je v nej aj kotol pre ohrev vody a pre podlahové kúrenie má 
na liste vlastníka zapísaná s.r.o., ktorá je naším správcom ako 
nebytový priestor. Je to vôbec možné? Veď takáto miestnosť je 
spoločným zariadením majiteľov bytov a majú mať na nej pri-
meraný vlastnícky podiel. Nebola povinnosť investora zohľad-
niť zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových pries-
torov s ohľadom na paragraf 2 bod (5)? Žiaľ, predpokladám, že 
ide o nefér zámer správca/investor, ktorí dali zavkladovať na 
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kataster reálne fungujúcu kotolňu ako nebytový priestor... Ako 
možno túto skutočnosť zmeniť v prospech vlastníkov bytov?
Predpokladám, že sa jedná o novú výstavbu BD. Už som sa ve-
ľakrát stretla s tým, že každý m2 NP si developeri nechávajú vo 
svojom vlastníctve aj keď ide o spoločné zariadenia domu.

Treba vidieť projektovú dokumentáciu a  na základe toho po-
sudzovať či sa jedná o skladový priestor § 2 ods. 15. Odporú-
čam po preštudovaní PD poradiť sa s advokátom, ktorý je znalý 
problematiky BD a ktorý vám poradí, či bude úspešné riešenie 
súdnou cestou.

Chcem sa opýtať v akom rozsahu je potrebný súhlas vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov, ak mám záujem o „výstavbu“ 
závesného balkóna? Viem, že už tu podobná otázka bola zod-
povedná dňa 12. 4. 2019. Ale keďže zákon 182/1993 Z. z. 
prešiel aktualizáciou (dňa 1. 2. 2020) mohli nastať zmeny.
V zmysle zákona o vlastníctve bytov a NP § 14b, ods. 2 k súhla-
su  výstavby balkóna je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny 
hlasov všetkých vlastníkov bytov v dome.

Balkón alebo lodžia je spoločnou časťou domu. Po zrealizovaní 
výstavby balkóna ste povinná platiť 25 % z plochy do FO. Novela 
č. 476/2019 v tejto problematike zmeny nepriniesla.

Budeme zvolávať schôdzu vlastníkov bytov, už vieme, že nebu-
de uznášaniaschopná, nepríde nadpolovičná väčšina vlastní-
kov. Máme tam bod Voľba overovateľov podpisov pre písomné 
hlasovanie. Ak schôdza nebude uznášaniaschopná – ako ich 
máme teda zvoliť?
Hlasovanie týkajúce sa voľby overovateľov bude platné, ak ho 
uskutoční nadpolovičná väčšina prítomných na schôdzi vlastní-
kov. Teda, nie je podstatné, či bude schôdza vlastníkov uznáša-
niaschopná.

Zdenka Jurčáková, 
odborný konzultant ZSaUN

Ďakujem členom a sympatizantom združenia za 
prejavenú priazeň počas 10-ročného konzultovania 
problémov spojených so správou bytových domov.

Svoju činnosť končím v tomto roku a prajem 
všetkým veľa zdravia a trpezlivosti pri správe 
svojich bytových domov aj v budúcnosti.

Firma KACZER je výhradným zástupcom 
pre Slovenskú republiku.

KACZER s.r.o.
Stred 421, 023 54 Turzovka, SK

Tel.: +421 903 924 153

Rybářská 996, 379 01 Třeboň, CZ Tel.: +420 605 153 700 | www.pekstra.cz

HLADK Ý PLECH

KOMBINOVANÁ V ÝPLŇ

ZASKLENIE BALKÓNOV

ZASTREŠENIE A ZASTENY

ROZŠÍRENIE LODŽIE

VÝROBCA BALKÓNOV A LODŽIÍ

w w w . k a c z e r . s k

SKLENENÁ V ÝPLŇ
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Vymeniť merače? Však fungujú!
Presvedčiť vlastníkov bytov na výme-
nu starých pomerových rozdeľovačov 
tepla nie je jednoduché. Argument je 
jasný – však fungujú!

Hovoríme o odparovacích a digitálnych 
pomerových rozdeľovačoch tepla bez 
rádiového modulu, ktoré sa inštalovali 
ešte v 90. rokoch. V porovnaní s naj-
novšími prístrojmi sú menej presné, 
vyžadujú vstup do bytov a prístup k dá-
tam je limitovaný. Vlastníci aj správca 
majú informáciu o spotrebe iba jeden-
krát ročne, a to ku dňu odpočtu, ktorý 
je nutné realizovať v krátkom čase na 
rozhraní rokov. Spracovanie dát a ich 
manuálny prepis do správcovských 
a rozúčtovacích programov je prácny 
a menej spoľahlivý. Naviac, digitálne 
prístroje, ktoré už roky presluhujú svo-
ju desaťročnú životnosť, môžu kedy-
koľvek vypovedať funkčnosť a náklady 

nebude možné rozdeliť na základe skutočnej spotreby. Preto je 
rozumnejšie prístroje vymeniť, i keď fungujú.

Ďalším dôvodom na modernizáciu meracích zariadení sú aj ne-
predvídateľné okolnosti, akými sú núdzový stav či karanténne 
opatrenia, ktoré budú pravdepodobne súčasťou nášho života 
aj v budúcnosti. Už v čase spracovávania minuloročného vyúč-
tovania sa potvrdila výhodnosť automatizovaných diaľkových 
odpočtov prostredníctvom zberníc, ktoré údaje z meracích prís-
trojov odpočítavajú priebežne, úplne automaticky a bez vstupu 
do budov či bytov.

Investovať do technológií sa oplatí
Digitalizácia neobišla ani správu budov. Čoraz viac správcov-
ských spoločností investuje do prehľadných správcovských 
programov, aplikácií pre energetický manažment či elektronic-
kej komunikácie s vlastníkmi budov, ktorá zvyšuje kvalitu po-
skytovaných služieb a v neposlednom rade šetrí aj náklady... 
Ako sa hovorí, všetko nájdete na nete. Rýchlo a pohodlne. 

Témou týchto dní je inštalácia meradiel a pomerových rozdeľo-
vačov tepla s diaľkovým odpočtom, ktoré majú byť technickým 
predpokladom pre poskytovanie častejších informácií o spot-

MODERNÁ A EFEKTÍVNA SPRÁVA BUDOV 
JE PRIDANOU HODNOTOU
Koncoročné odpočty meračov tepla a vody, ktoré sú podkladom pre ročné vyúčtovanie, sa blížia. So zhoršujúcou 
sa pandemickou situáciou narastajú aj obavy správcovských spoločností a dodávateľov odpočtov, či budú schopní 
evidovať všetky potrebné dáta z meracích prístrojov včas. Týka sa to hlavne bytových domov, ktoré sú vybavené 
zastaralými pomerovými rozdeľovačmi tepla bez funkcie diaľkového odpočtu a odčítajú sa odpočtovou službou. 
Práve sprístupnenie bytov môže byť problém.

Pomerový rozdeľovač 
doprimo® 3 radio ukladá 
do pamäte denné stavy, 
ktoré sú pravidelne odčí-
tané zbernicou dát. Dáta 

o spotrebe sú pre správcu 
aj vlastníkov prístupné 

online.

Bytový vodomer
modilys® R160

Zbernica dát
memonic® 3

Plynomer
s komunikačným

modulom
pulsonic +

Merač tepla
sensonic® II
s komunikačným modulom
optosonic® 3

Pomerový
rozdeľovač tepla
doprimo® 3

Ultrazvukový
merač tepla
ultego® 3 ytový vodomer

modilys® R160

Bytový vodomer
istameter® m

Bytový vodomer
domaqua® m

domaqua® m R100

Ultra
mera

Zbernica dát memonic® odčíta merače energií a vody, ktoré sú v dosahu až 50 m. 
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rebe. Práve vďaka novým technológiám, ktoré sú založené na 
digitálnom základe, bude možné doručiť vyúčtovanie alebo in-
formácie o spotrebe konečnému spotrebiteľovi tak často, ako 
bude potrebné. Pripravte sa aj vy na deň, kedy odpočet raz 
ročne už stačiť nebude. Modernizácia merania energií je jedno-
duchšia, ako si možno myslíte.

K meraniu na diaľku máme najbližšie
Spoločnosť ista je svetovou špičkou v obore merania, odčíta-
nia a rozpočítania spotreby energií, a to predovšetkým vďaka 
špičkovej a inovatívnej technológii diaľkových odpočtov, ktorá 
správcom aj vlastníkom prináša maximálny užívateľský komfort 
a významne pomáha pri znižovaní energetickej náročnosti bu-
dov. Smart riešenie diaľkových odpočtov je pri prenose i spra-
covaní dát rýchle a vysoko spoľahlivé. Pohodlný online prístup 
k dôležitým dátam o energetickom hospodárení v budovách vo 
vašej správe vám dá rýchlo zabudnúť na prácne zhromažďova-
nie, analýzy a prepisy údajov do externých programov. 

Viac ako len diaľkový odpočet
Systém odpočtov inteligentnou zbernicou prepája koncové me-
racie prístroje do spoľahlivej automatizovanej siete na prenos 
dát. Jadrom systému je zbernica dát memonic®, ktorá zhromaž-
ďuje denné údaje z koncových meracích prístrojov a prenáša 
ich na server. Systém zabezpečuje elektronické spracovanie 
dát a ich prenos do systému rozúčtovania a aj do iných softvé-
rových aplikácií. 

Na odčítanie všetkých meračov energií a tepla zo štandardné-
ho bytového domu stačí jedna, maximálne dve zbernice. Nie 
je potrebné inštalovať ďalšie prídavné zariadenia, vykonávať 
stavebné úpravy, odoberať elektrinu navyše alebo byť pripoje-
ný na internet, čo minimalizuje náklady na obstaranie. Denné 
údaje o spotrebe a stave meračov sú prístupné online. Majite-
lia a správcovia bytových domov môžu na internetovom portáli 
www.ista24.sk sledovať a sťahovať informácie o spotrebe, po-

rovnávať ich s minulými 
obdobiami, s referenč-
nými spotrebami. Na-
vyše sú varovaní pred 
neobvyklými javmi, ako 
je únik vody, neštan-
dardné spotreby alebo 
poruchy na meračoch.

Technológia overená 
zákazníkmi
Vďaka digitálnej infra-
štruktúre má spoloč-
nosť ista vynikajúcu 
pozíciu na to, aby mohla 
správcov a vlastníkov 
budov podporovať inte-
ligentnými riešeniami. 
Dnes má ista v 22 kra-
jinách inštalovaných 
vyše 480 000 zberníc, 
ktoré navzájom spájajú 
viac ako 28 miliónov prístrojov. Digitalizácia procesov odpoč-
tov a rozúčtovania nákladov na energie významne prispieva ku 
kvalite poskytovaných energetických služieb. ista je svetovým 
výrobcom spoľahlivej meracej techniky a špecialistom na roz-
počítanie nákladov na teplo a vodu, ktoré vykonáva pre viac 
ako 180 000 slovenských domácností.

Viac informácií o produktoch a službách spoločnosti ista nájde-
te na www.ista.sk.

ista Slovakia, s. r. o.
Podunajská 25, 821 06 Bratislava
+421 (2) 402 409 99
ista@ista.sk

Na Slovensku zbernice dát 
memonic® odčítavajú vyše 
370 000 meracích prístrojov.

OSBD Michalovce:
130 zberníc
5 493 bytov
34 254 prístrojov

TOMA s. r. o. Topoľčany
69  zberníc  
4 409  bytov
21 150  prístrojov

SBD Kežmarok
110 zberníc 
2 535 bytov
13 158 prístrojov

    

    

Váš partner pre meranie
a rozpočítanie energií

 rádiové merače tepla a vodomery

 odpočty a správa dát o spotrebe

 rozpočítanie nákladov

 online monitoring spotrieb
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Zákon o vlastníctve bytov a NP
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových pries-
torov nadobudol účinnosť 1. septembra 1993. Platí už 27 rok 
a 22 krát bol novelizovaný. Naposledy zákonom č. 476/2019 
Z. z. s účinnosťou od 01.02.2020.

Podľa dôvodovej správy aj keď uvedený zákon prešiel rozsiah-
lou zmenou prijatím zákona č. 283/2018 Z. z., nevyriešil mno-
hé v praxi sa objavujúce problémy. Navrhované zmeny sledujú 
snahu vyriešiť spoločensky nežiadúce otázky pri výkone správy 
bytového fondu a prispieť k zdravej fi nančnej kondícií bytových 
domov na Slovensku. Priznáva si to aj sám zákonodarca, že 
zákon nevie reagovať na problémy v praxi, neustále záplaty 
však v zákone vytvárajú nové diery, preto systém novelizácii ne-
postačuje pre túto oblasť. Otázka bývania v bytových domoch, 
ktorá je na Slovensku tak rozšírená, si zaslúži väčšiu pozornosť 
a ucelený zákon.

A.
Poslednou zmenou zákona sa od 01.02.2020 zmenila suma, 
pri ktorej je možné vlastníka uviesť v zozname dlžníkov, zverej-
nenom v dome. Pôvodne mohol správca alebo spoločenstvo 
v zozname dlžníkov uviesť vlastníka bytu alebo NP v dome, ak 
dlžil na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu 
a na úhradách za plnenie najmenej konkrétnu sumu 500 EUR, 
teraz to správca alebo spoločenstvo pred zverejnením zoznamu 
dlžníkov musí prepočítať a vlastníka môže zverejniť ako dlžníka, 
ak tento nezaplatil na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby 
a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň trojnásobok ich 
aktuálneho mesačného určenia. 

B.
Do právnej úpravy sa zaviedol pojem domového poriadku, ako 
aj kvórum na hlasovanie o domovom poriadku.

Podľa dôvodovej správy k novele zákona aktuálna legislatíva 
domovému poriadku nepriznávala právny význam, dohodnuté 
pravidlá mali pre konkrétnych vlastníkov len odporúčací cha-
rakter a v prípade porušenia dohodnutých pravidiel sa sankcie 
stávali takmer nevymožiteľné. Zavedením kvóra potrebného na 
jeho prijatie sa z domového poriadku má stať záväzný doku-
ment pre každého vlastníka bytu a nebytového priestoru, prí-
padne pre ich užívateľov.

Schválený súbor pravidiel a zásad ako záväzný dokument znie 
síce príjemne, no aká je reálna stránka jeho uplatnenia a vynú-
titeľnosti si dodržiavania pravidiel voči tým osobám, ktoré ho 
nedodržia?

Domový poriadok schvaľujú vlastníci bytov a NP v dome nadpolo-
vičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome.

Platí pre vlastníkov bytov a NP v dome, nájomcov, pre s nimi 
žijúce osoby, ako aj pre osoby zdržiavajúce sa v dome.
K dodržiavaniu učitej povinnosti je zvyčajne právom priradená 

určitá sankcia, najčastejšie ich poznáme vo forme – závaž-
nejšej ako trest za trestný čin, menej závažnej ako sankcia za 
priestupok alebo zmluvná pokuta za porušenie zmluvy. Za ne-
dodržanie alebo porušenie povinnosti v týchto prípadoch hrozí 
sankcia, ktorá je upravená priamo právnym predpisom alebo 
zmluvou. Vždy je však v týchto prípadoch jasné, kto zisťuje po-
rušenie povinnosti a uloženie sankcie. V prípade trestného činu 
či priestupku sú to určené orgány PZ alebo úrady. V prípade 
zmluvnej pokuty či už podľa Občianskeho alebo Obchodného 
zákoníka je to jedna zo zmluvných strán zmluvy.

Kto však môže byť oprávnený posudzovať porušenia a vyvodzo-
vať sankcie v prípade domového poriadku?

Napr. domový poriadok stanoví, že užívateľ bytu a osoby, ktoré 
s ním žijú v spoločnej domácnosti sú povinní správať sa tak, aby 
nikoho v dome nerušili hlukom… No ak sa váš sused rozhodne 
naučiť hrať na husle a bude cvičiť od 17.00 do 22.00, pre vás to 
bude strašný hluk, no dodrží nočný kľud, preto to obec zaujímať 
nebude, a bude to porušenie domového poriadku?

Ďalší príklad, ak si v domovom poriadku vlastníci upravia, že na 
balkóne, lodžii alebo v okne môžu byť uložené alebo vyvesené 
len bežne používané veci. No niektorý z vlastníkov sa rozhod-
ne na balkón alebo za okno umiestniť plagátik politickej strany 
alebo plagát náboženského vyznania, neporušia tým žiadne 
právne predpisy, ale iným vlastníkom v dome sa to nebude pá-
čiť a budú tvrdiť, že bol porušený domový poriadok.

Podľa Občianskeho zákonníka – § 544 je možné dojednať 
v zmluve zmluvnú pokutu. Ak strany dojednajú pre prípad po-
rušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, 
ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď 
oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne ško-
da. V prípade zmlúv je to práve druhá zmluvná strana, ktorá 
preukazuje, že k porušeniu zmluvnej povinnosti došlo a má sa 
platiť zmluvná pokuta. Predpokladom je však správne určenie 
povinnosti a toho, kedy nastane jej porušenie, a zároveň kon-
krétne určenie sankcie (najčastejšie presnou sumou). Ak medzi 
zmluvnými stranami nedôjde k dohode, zvyčajne spor skončí na 
súde, keď dotknutá strana žaluje druhú zmluvnú stranu o za-
platenie zmluvnej pokuty.

Z ustanovení zákona č. 182/1993 Z. z. však vyplýva, že stra-
nami domového poriadku sú vlastníci bytov a NP, ktorí ho sch-
vaľujú. Platí aj pre iné osoby (nájomcovia v dome, osoby, ktoré 
žijú v spoločnej domácnosti, osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome) 
ale tie nie sú jeho „zmluvnými“ stranami, pretože sa nemôžu 
podieľať na jeho schvaľovaní. Stranou domového poriadku nie 
je ani správca, pretože platné rozhodnutia sú záväzné pre všet-
kých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, preto 
správca nie je oprávnený ukladať sankcie, upravené v domo-
vom poriadku za vlastníkov voči „porušujúcim“ vlastníkom. Pre 
správcu je záväzná zmluva o výkone správy, v ktorej je priamou 
zmluvnou stranou, a právne predpisy, správca však nesmie za 

PRÁVNE ÚSKALIA SPRÁVY BUDOV
Pre veľký záujem účastníkov k právnym problémom týkajúcich sa správy budov, uverejňujeme tézy a problémy, 
ktoré boli právničkou ZSaUN, JUDr. Zuzanou Adamovou Tomkovou, odprednášané v posledný deň konferencie 
Správa budov 2020. Na rozdiel od niektorých právne poradenstvo poskytujeme účastníkom konferencie bezplatne 
a veríme, že nasledujúce riadky vám pomôžu vo vašej práci.
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vlastníkov vystupovať v rámci uplatnenia ochrany vlastníckeho 
práva vlastníka. Prípadná úprava v domovom poriadku, že po-
rušenie ustanovení domového poriadku zakladá správcovi prá-
vo účtovať pokutu alebo zvýšiť príspevok do fondu opráv vlast-
níkovi, kým porušenie neodstráni, neprichádza do úvahy, pre 
chýbajúci právny základ takejto sankcie a osoby uplatňujúcej 
sankciu. Ak by takúto sankciu daný vlastník dobrovoľne neup-
latnil, kto by podával žalobu (správca nie je osoba oprávnená 
z domového poriadku, či by žaloval jeden hociktorý vlastník) 
a proti komu (proti porušujúcemu vlastníkovi?), kto by znášal 
prípadné trovy konania? Za tohto právneho stavu s množstvom 
základných otázok, ktoré právny predpis neupravuje, a vzhľa-
dom na krátkosť času, kedy sa nevytvoril žiadny súdny právny 
názor k vymožiteľnosti sankcií z dokumentu, akým má byť do-
mový poriadok, možno tvrdiť, že pravidlá domového poriadku 
voči vlastníkom sú nevynútiteľné. Okrem prípadov keď je kona-
ním vlastníka okrem domového poriadku zároveň porušený aj 
právny predpis (napr. zákon o priestupkoch – Priestupky proti 
občianskemu spolunažívaniu).

Stanovisko Ministerstva fi nancií Slovenskej republiky k prob-
lematike právnej úpravy domového poriadku, zverejnené na 
stránke ministerstva (https://www.mfsr.sk/sk/ministerstvo/
legislativa-majetkove-pravo/majetkove-pravo/vlastnictvo-by-
tov-nebytovych-priestorov/stanovisko-k-domovemu-poriadku/) 
v podstate len potvrdzuje takýto názor.

§ 2 ods. 16 – Domovým poriadkom sa rozumie vlastník-
mi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor 
pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone 
práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových 
priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami 
v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú 
v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných za-
riadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.

§ 11 ods. 10 – Vlastníci bytov a nebytových priestorov, ná-
jomcovia, osoby, ktoré žijú s uvedenými osobami v domác-
nosti a osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome, sú povinné dodr-
žiavať domový poriadok schválený vlastníkmi podľa § 14b 
ods. 1 písm. s). Za tým účelom je správca alebo spoločen-
stvo povinné zverejniť domový poriadok na mieste obvyk-
lom na oznamovanie informácií v dome.

§ 14b ods. 1 písm. s - Vlastníci bytov a nebytových priesto-
rov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou 
hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v dome, ak hlasujú o prijatí, zmene alebo zrušení domové-
ho poriadku.

Zo zákona č. 476/2019 Z. z., ktorým sa zmenil zákon o vlast-
níctve bytov a NP vyplynuli nasledovné povinnosti:

správca a spoločenstvo mali povinnosť upraviť zverej-
nené zoznamy vlastníkov podľa § 9 ods. 3 do 29. feb-
ruára 2020, tak aby v zozname boli uvedení už len tí 
vlastníci, ktorých nedoplatok bude najmenej vo výške 
trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia.
správca alebo spoločenstvo sú povinné zverejniť do-
mový poriadok na mieste obvyklom na oznamovanie 
informácií v dome, ak bude domový poriadok vlastník-
mi schválený. Správca nemá povinnosť vytvoriť domový 
poriadok a zaradiť ho do programu zvolávanej schôdze, 
ale môže vlastníkov informovať o možnosti vlastníkov 
schváliť pre bytový dom domový poriadok, napríklad 
práve pri najbližšej schôdzi.

Zoznam dlžníkov ako aj domový poriadok sa zverejňujú na 
mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome. Pojem 
spôsob v dome obvyklý nie je v zákone konkretizovaný. Súdna 
prax skúma okolnosti pre každý prípad, ale všeobecne akceptu-
je že ak v bytovom dome používajú určitý spôsob oznamovania 
už dlhšiu dobu (na výťahových, alebo vstupných dverách a p.) 
tak sa považuje za obvyklý spôsob, ak sa jedná o novostavbu 
potom sa prihliada na postupy v podobných domoch. Súdna 
prax nevyžadovala, aby bol tento „spôsob v dome obvyklý“ na 
schôdzi odhlasovaný. Nakoľko súdna prax tento výklad podáva 
s ohľadom na prax, aká sa vytvorila v bytovom dome, aj správ-
ne orgány ho takto preberajú, najmä ak už boli účastníkmi súd-
nych sporov, v ktorých už bolo rozhodnuté. Napr. rozsudok Ok-
resného súdu Lučenec, 2012, sp. zn. 21C/3/2010, obsahuje 
k tejto otázke obvyklého spôsobu vyčerpávajúce zdôvodnenie. 

Podľa § 14a ods. 6 druhá veta zákona č. 182/1993 Z. z.: 
Spôsob zverejňovania, ktorý sa považuje v dome za obvyklý, si 
vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome upravia v zmlu-
ve o spoločenstve alebo zmluve o výkone správy. Táto úprava 
platí od novembra 2018. Neupravenie si tohto spôsobu, nie je 
však zákonom sankcionované. Zverejnenie napr. oznámenia 
o výsledku hlasovania určitým spôsobom, akým sa vykonáva-
lo v bytovom dome dovtedy, nebude spôsobovať nezákonnosť 
hlasovania, len kvôli tomu, že takýto „spôsob v dome obvyklý“ 
nebol po novembri 2018 upravený v zmluve. Musíme vychá-
dzať z toho, že ak si vlastníci takýto spôsob do zmluvu nedopl-
nia a neschvália, aj tak – sa budú súdy (rovnako ako doteraz) 
zaoberať výkladom a zisťovaním či daný spôsob, akým bola in-
formácia v dome zverejnená, možno považovať za obvyklý. 

A aj spôsob zverejňovania, ktorý si vlastníci v zmluve dohodnú 
a schvália potrebnou väčšinou, môže podliehať súdnemu výkla-
du, aj napriek tomu že bude uvedený v zmluve, či sa nevymy-
ká bežnému rámcu a či nie je na úkor niektorej osoby (hlavne 
vzhľadom na ochranu spotrebiteľa). 

Od 01.02.2020 je ustanovenie § 25a zákona o vlastníctve by-
tov a NP doplnené o odsek 2, ktorý upresňuje pojem vlastník 
budovy, používaný inými zákonmi, vo vzťahu k pojmu vlastníci 
bytov a NP a s tým súvisiacu zodpovednosť. Ak osobitný predpis 
(napr. zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurova-
cích systémov a klimatizačných systémov, zákon č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi alebo zákon č. 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti budov) priznáva práva alebo usta-
novuje povinnosti vlastníkovi budovy, za vlastníka budovy sa pri 
domoch považujú všetci vlastníci bytov a nebytových priesto-
rov v dome. Plnenie týchto povinností vlastníkov sa vykonáva 
prostredníctvom spoločenstva alebo správcu a ak vlastník bytu 
alebo NP v dome neumožní spoločenstvu alebo správcovi plniť 
povinnosti, bude vlastník zodpovedať za vzniknutú škodu.

Touto novelou zákona účinnou od 1.2.2020 bolo pôvodne na-
vrhnuté aj zavedenie jednotného rovného pravidla pre prípad 
zákonného záložného práva – aby nebolo možné dražiť byt ale-
bo nebytový priestor, ak hodnota nedoplatkov na preddavkoch 
do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za 
plnenie neprevyšuje pätnásť násobok ich mesačného určenia, 
avšak táto úprava zákona neprešla. Preto naďalej zostáva § 3 
ods. 6 zákona o dobrovoľných dražbách s limitujúcou sumou 
2000 Eur. Teda dražiť možno nehnuteľné veci, ak hodnota po-
hľadávky bez jej príslušenstva zabezpečenej záložným právom 
ku dňu oznámenia o začatí výkonu záložného práva prevyšuje 
2000 eur.
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Súhrn k dražobnému postupu
Na tomto mieste by bolo vhodné v súvislosti s výkonom zálož-
ného práva stručne zhrnúť postup, ktorý pre výkon záložného 
práva upravuje nielen zákon o vlastníctve bytov a NP, ale aj Ob-
čiansky zákonník a zákon o dobrovoľných dražbách, a ktorý je 
záväzný aj pre vlastníkov bytov a NP v bytovom dome. V rámci 
postupu uvádzaj aj pripomienky, čo tento postup môže skom-
plikovať.

1.   určenie výšky nedoplatku vlastníka (či presahuje sumu 
2000 Eur),

2.   zápis zákonného záložného práva v katastri nehnuteľ-
ností v zmysle § 15 zák. č. 182/1993 Z. z.,

3.   rozhodnutie vlastníkov bytov a NP v dome o schvále-
ní podania návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby 
bytu alebo NP v dome, nadpolovičnou väčšinou hlasov 
všetkých vlastníkov na schôdzi alebo v písomnom hla-
sovaní,

4.   návrh prehlasovaného vlastníka na určenie neplatnos-
ti hlasovania. Prehlasovaný vlastník bytu alebo neby-
tového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 
dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo 
veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Resp. do troch 
mesiacov od oznámenia výsledku hlasovania, ak sa 
nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť). Prehlaso-
vaný vlastník sa môže zároveň na príslušnom súde do-
máhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

5.   písomné oznámenie záložného veriteľa (t. j. vlastníkov 
bytov a NP zastúpených napr. správcom) pre dlžníka aj 
pre príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, o začatí 
výkonu záložného práva s uvedením spôsobu uspo-
kojenia – predaj bytu alebo NP dobrovoľnou dražbou, 
podľa § 151l Občianskeho zákonníka.

6.   podľa § 151m OZ predať záloh na dražbe môže zálož-
ný veriteľ najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa ozná-
menia o začatí výkonu záložného práva dlžníkovi a od 
registrácie začatia výkonu záložného práva v registri 
záložných práv.

7.   podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby 
dražobníkovi a uzatvorenie zmluvy o vykonaní dražby 
s osobou, oprávnenou vykonávať dobrovoľné dražby. 
Zmluva o vykonaní dražby musí obsahovať označenie 
navrhovateľa dražby, dražobníka, predmetu dražby, 
najnižšie podanie, predpokladané náklady dražby 
a výšku odmeny dražobníka alebo spôsob jej určenia 
alebo dohodu o tom, že dražba bude vykonaná bez-
platne. Prílohou zmluvy je aj písomné vyhlásenie na-
vrhovateľa dražby, že predmet dražby je možné dražiť.

8.   oznámenie o dražbe zasiela už dražobník podľa § 17 
zákona o dobrovoľných dražbách, toto oznámenie 
však nenahrádza oznámenie o výkone záložného prá-
va, ktoré vyžaduje Občiansky zákonník ešte pred uzat-
vorením zmluvy o vykonaní dražby,

9.   vykonanie dražby – úspešné alebo neúspešné s prí-
padným ďalším kolom dražby,

10.   podanie žaloby o určenie práva domáhať sa určenia 
neplatnosti dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní 
do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, 
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním 
trestného činu a zároveň ide o dražbu bytu, v ktorom 
má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase 
príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpi-
su; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti 
dražby aj po uplynutí tejto lehoty. Účastníkmi súdne-
ho konania o neplatnosť dražby musia byť všetky na-

sledujúce osoby, inak je žaloba procesne nesprávna: 
 navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádza-
júci vlastník a osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá 
na svojich právach, ak podáva žalobu.

11.   Len pripomienka v prípade stretu dražby a konkur-
zu – Ak je na vlastníka – fyzickú osobu, ktorého byt 
sa draží, vyhlásený konkurz, bežne povedané osobný 
bankrot – Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva 
záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v konaní 
dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odo-
vzdá správcovi konkurznej podstaty a tvorí súčasť kon-
kurznej podstaty dlžníka. Ak predmet dražby pred ude-
lením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník 
upustí od konania dražby; na prípadný udelený príklep 
sa v tomto prípade neprihliada. Zabezpečený majetok 
sa v zásade nestáva súčasťou konkurznej podstaty. 
Momentom prihlásenia zabezpečenej pohľadávky 
v konkurze sa zabezpečený majetok stáva súčasťou 
konkurznej podstaty a podlieha speňaženiu správcom 
konkurznej podstaty.

Zmena zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii
Osobný bankrot je veľmi často používaný pojem. Je to označe-
nie pre konkurz fyzickej osoby. S konkurzmi fyzickej osoby ste sa 
mohli za posledné obdobie stretávať aj v rámci správy bytových 
domov. Inštitút osobného bankrotu bol zavedený v marci 2017 
a ľudom ponúka nové dve možnosti, ktorými sa môžu zbaviť sta-
rých dlhov. Dlhov sa môže po novom dlžník zbaviť konkurzom 
alebo pomocou splátkového kalendára. Podľa štatistík bolo len 
v októbri 2019 podaných 1500 žiadostí o osobný bankrot.

V predchádzajúcej úprave stačilo ak voči fyzickej osobe bolo 
vedené jedno exekučné konanie, mohla požiadať o oddlženie, 
teda o zbavenie dlhov, a to aj v prípade ak nevlastnila už žiaden 
majetok. Po 1.1.2020 (§ 166 ods. 3) je fyzická osoba oprávne-
ná podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba vtedy, ak sa voči nej 
vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie; 
aspoň jeden rok od jeho začatia.

Písomné hlasovanie a zvolenie overovateľov
V predchádzajúcej právnej úprave pred zmenou ustanovení 31. 
októbra 2018 bolo výslovne uvedené, že podpis vlastníka môže 
overiť aj notár alebo obec, čo bolo umožnené namiesto potvr-
denia podpisu zvolenými overovateľmi. Pri zmene ustanovenia 
sa táto formulácia neprebrala v rovnakom znení, ale znenie 
bolo upravené. Aktuálne znenie umožňuje v zmluve určiť, kedy 
je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisov pri hlasova-
ní. Pri porovnaní potvrdenia podpisu overovateľmi a úradného 
osvedčenia pravosti podpisu je nutné poznamenať, že právna 
istota je nepochybne na vyššej úrovni pri úradnom osvedčení.

V § 14a ods. 4 zák. č. 182/1993 Z. z. sa vyžaduje, aby podpis 
vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome na hlasovacej lis-
tine potvrdili najmenej dvaja overovatelia prítomní pri podpise, 
ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov; zmluva o spoločenstve 
alebo zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné 
úradné osvedčenie pravosti podpisov pri hlasovaní.

Čo v prípade ak v danom bytovom dome neboli na schôdzi zvo-
lení overovatelia, ktorí by mohli overovať podpisy na písomnom 
hlasovaní? Aj tento pojem v zákone nie je jednoznačne určený. 
Ak je v bytovom dome dostupná osoba, ktorá bola v minulosti 
na schôdzi vlastníkov zvolená za overovateľa s uvedením, že je 
zvolená na dobu neurčitú, resp. nesmie byť pri jej zvolení uvá-
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dzané nejaké obmedzenie (napr. na túto schôdzu, ale na ove-
rovanie písomného hlasovania pre daný rok a p.), môže takáto 
osoba vystupovať ako overovateľ na písomnom hlasovaní. Ak 
však takúto osobu v danom bytovom dome nenájdeme, pred 
uskutočnením písomného hlasovania sa musí uskutočniť schô-
dza, ktorá zvolí potrebný počet overovateľov (min. 2) na overo-
vanie písomného hlasovania. Ak by osobu overovateľa niekto 
spochybňoval, musí to urobiť kvalifi kovaným spôsobom teda 
v rámci návrhu prehlasovaného vlastníka na určenie neplat-
nosti hlasovania. V rámci súdneho konania býva posudzovaný 
každý jednotlivý prípad podľa konkrétnych okolností.

§ 14a ods. 4 druhá a tretia veta zák. č. 182/1993 Z. z.
Podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome na hlaso-
vacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia prítomní pri 
podpise, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov; zmluva o spo-
ločenstve alebo zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je po-
trebné úradné osvedčenie pravosti podpisov pri hlasovaní. Ak 
vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj 
názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný. 

§ 14 v znení pred zmenou ustanovení 31. októbra 2018
ods. 4
… Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním podľa tohto odseku, 
podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome na hlaso-
vacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvo-
lení na schôdzi vlastníkov; podpis vlastníka bytu a nebytového 
priestoru v dome môže overiť aj notár alebo obec. …

ods. 7
… Súhlas alebo nesúhlas vyjadrujú vlastníci bytov a nebytových 
priestorov v dome vlastnoručným podpisom s uvedením dátu-
mu podpisu na hlasovacej listine; zmluva o spoločenstve alebo 
zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné 
overenie podpisov pri hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo nebyto-
vého priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listi-
ne, je hlas neplatný. …

Režim DPH v rámci stavebných prác v dome
FR SR zastáva názor, že ak správca bytového domu koná pri 
zabezpečovaní stavebných prác podľa § 8b ods. 1 zákona č. 
182/1993 Z. z. v mene vlastníkov bytov a nebytových priesto-
rov v dome a na ich účet, tak správca nie je v postavení príjem-
cu stavebných prác a z uvedeného dôvodu nie je osobou povin-
nou platiť daň podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH.T.j. 
dodávateľ stavebných prác vyhotoví v takomto prípade faktúru 
s uplatnením DPH.

Finančná správa SR neberie správcu bytového domu ako opráv-
nený subjekt na odpočítanie DPH alebo uplatenenie prenosu 
DPH, umožňuje to však v prípade vlastníkov ak je plnenie rozpo-
čítané pre jednotlivých vlastníkov.

Bez ohľadu na to, či správca bytového domu je alebo nie je plat-
ca DPH, režim ohľadom možnosti uplatnenia DPH je pre neho 
rovnaký: Podľa názoru MF SR, ak správca bytového domu koná 
v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov, tak 
by nemal vystupovať pri objednávaní akýchkoľvek plnení ako 
platiteľ dane, ak má pridelené IČ DPH ako platiteľ dane z dô-
vodu vykonávania správy bytov a nebytových priestorov, ale len 
ako správca bytov zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov.

Ak je však správca bytového domu platcom DPH, musí odplatu 
vlastníkom účtovať a uvádzať s DPH.

h t t p s : / / p o d p o r a . f i n a n c n a s p r a v a . s k / 2 6 2 1 4 8 -
U p l a t % C 5 % 8 8 o v a n i e - - 6 9 - o d s - 1 2 - p % C 3 % A D s m - j -
z%C3%A1kona-o-DPH-v-pr%C3%ADpade-spr%C3%A1vcov-
bytov%C3%BDch-domov 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_
PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2016/2016_10_06_
Fakturacia_stavebnych_prac_pre_spravcov_bytovych_domov.
pdf 

Zo súdnej praxe:
Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 31. marca 2020, 
sp. zn. 2Obdo/7/2020 
Z ustanovenia § 8a ods. 2 Zákona o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov vyplýva, že správca domu, ktorý končí svoju čin-
nosť nemal povinnosť vykonať to, čo žalobca navrhuje predmet-
ným neodkladným opatrením a to „vyhotoviť vyúčtovanie úhrad 
za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory 
v bytovom dome č. XY v K. za obdobie jeho výkonu správy od 
1.1.2017 do 30.6.2017”. Z tohto zákonného ustanovenia vyplý-
vala iba povinnosť bývalého správcu „odovzdať novému správ-
covi všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu, 
vrátane vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv 
a úhrad za plnenia”. Teda mal uvedenú iba zákonnú povinnosť 
tak ako to správne uviedol žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu 
žalobcu. Ani novela Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve by-
tov a nebytových priestorov účinná od 1.11.2018 v ustanove-
ní § 9 ods. 6 neuložila takúto povinnosť bývalému správcovi 
domu vykonať vyúčtovanie úhrad za jednotlivé byty a nebytové 
priestory v novom dome.

V predmetnej veci sa nejedná ani o jeden z vyššie uvedených 
prípadov. Z povahy konania o neodkladnom opatrení, ako aj 
z obsahu napadnutého uznesenia odvolacieho súdu je potreb-
né vyvodiť záver, že tieto považovali konanie o navrhovanom 
neodkladnom opatrení za konanie, v rámci ktorého by nariade-
né neodkladné opatrenie nekonzumovalo vec samu. Súd prvej 
inštancie v uznesení z 29.04.2019, č. k. 33Cb/2/2019-85, 
konštatoval, že v podanom návrhu žalobca žiadnym spôsobom 
neosvedčil potrebu bezodkladnej a teda naliehavej úpravy po-
merov. Predmetom návrhu je nesplnenie povinnosti žalované-
ho vypracovať vyúčtovanie za obdobie 01-06/2017. Uloženie 
povinnosti žalovanému vypracovať vyúčtovanie je takého cha-
rakteru, že by malo byť predmetom žaloby vo veci samej a spo-
rového konania, v ktorom je potrebné dať priestor na vyjadrenie 
aj žalovanému. Z podaného návrhu nie je zrejmé a ani preuká-
zané, v čom spočíva potreba bezodkladnosti úpravy pomerov. 
Uvedené konštatovanie navádza žalobcu na možnosť podať 
voči žalovanému žalobu vo veci samej.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, zo dňa 23. apríla 2019, 
sp. zn. 6Cdo/133/2018
Právna veta: Keďže predmetom konania je návrh prehlasované-
ho vlastníka nebytového priestoru na určenie neplatnosti hlaso-
vania, ktorého predmetom bolo udelenie súhlasu na vykonanie 
dobrovoľnej dražby (§ 14 zák. č. 182/1993 Z. z. v znení platnom 
v čase uskutočnenia predmetného právneho úkonu) v takom-
to prípade pasívna vecná legitimácia v spore svedčí všetkým 
vlastníkom bytov a nebytových priestorov v predmetnom dome, 
v ktorých Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
môže iba zastupovať, resp. konať v ich mene a na ich účet. Mož-
no preto uzavrieť, že žalovanému spoločenstvu v predmetnom 
spore chýbala pasívna vecná legitimácia.
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Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom z 9. októbra 2014 č. k. 
15 C 1/2014-182 rozhodol, že rozhodnutie žalovaného prijaté 
na písomnom hlasovaní konanom v dňoch od 07. 03. 2014 do 
09. 03. 2014 od 18,00 hod do 20,00 hod, ktorého predmetom 
bolo udelenie súhlasu na vykonanie dobrovoľnej dražby na ne-
bytový priestor č. M. vo vchode č. XX v bytovom dome XX. M. I. 
G. G., je neplatné a žalobkyni priznal náhradu trov konania. Súd 
sa na základe vykonaného dokazovania stotožnil s názorom 
žalobkyne, že vlastníci bytov a nebytových priestorov nemajú 
v predmetnej veci pasívnu legitimáciu, lebo si zriadili žalova-
ného ako spoločenstvo v zmysle ustanovenia § 6 ods. l zákona 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
Rozhodnutia prijíma ako spoločenstvo, a nie jednotliví vlastníci 
bytov a nebytových priestorov. Rozhodnutia spoločenstva sú roz-
hodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré zaväzu-
jú nielen spoločenstvo, ale aj jednotlivých vlastníkov. Z rozhod-
nutia zhromaždenia vlastníkov potom vznikajú právne následky 
a teda pasívnu legitimáciu má žalované spoločenstvo. Dôvodil, 
že náležitosťou žaloby prehlasovaného vlastníka nie je preuká-
zanie naliehavého právneho záujmu. Ďalej súd prvej inštancie 
konštatoval, že žalobkyňa sa riadne a včas nedozvedela o otáz-
kach, o ktorých sa bude hlasovať pri hlasovaní, ako i o termíne 
samotného hlasovania, a to v zákonnej lehote sedem dní pred 
dňom hlasovania. V danom prípade žalované spoločenstvo ne-
preukázalo, že žalobkyni oznámilo hlasovanie a jeho výsledok 
spôsobom obvyklým v dome a čas oznámenia. Uzavrel preto, že 
rozhodnutie, ktorého platnosť je predmetom tohto konania, je 

neplatné. Krajský súd v Banskej Bystrici na odvolanie žalované-
ho rozsudkom z 20. decembra 2016 sp. zn. 13 Co 125/2015 
uvedený rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil.

Názor Najvyššieho súdu SR: V otázke pasívnej legitimácie (v ta-
kýchto sporoch) má pomerne jasno tá odborná literatúra, ktorá 
na Slovensku bola k predmetnej téme vydaná. Uvádza sa v nej 
(okrem iného), že „žalobcovia si však pritom neuvedomujú, že 
hoci spoločenstvo z povahy veci združuje a zastupuje všetkých 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ide o samotný 
právny subjekt majúci nielen vlastnú právnu subjektivitu, ale 
aj samostatnú procesnú spôsobilosť. Ide teda vždy o subjekt 
odlišný od ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v dome. Z tohto dôvodu musí byť žaloba podaná podľa ust. § 14 
ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. smerujúca voči spoločenstvu 
vlastníkov súdom nevyhnutne zamietnutá pre nedostatok pasív-
nej vecnej legitimácie. Tvorcom prejavu vôle, ktorý sa transfor-
muje do podoby uznesení prijatých na schôdzach vlastníkov, sú 
totiž samotní vlastníci bytov a nebytových priestorov prítomní na 
schôdzi alebo zhromaždení vlastníkov. Len oni teda môžu byť 
žalovanými subjektmi v spore podľa ust. § 14 ods. 4 zákona č. 
182/1993 Z. z., lebo len ich rozhodnutia ich právne zaväzujú, 
t. j. vyplývajú z nich práva a povinnosti.“ 

Za spracované témy ďakujeme pani advokátke JUDr. Zuzane 
Adamovej Tomkovej zo ZSaUN.

Vážení priaznivci konferencie Meranie a rozpočítanie tepla,Vážení priaznivci konferencie Meranie a rozpočítanie tepla,

absencia programu tohto odbornou verejnosťou rešpektovaného a obľúbeného podujatia na webe SSTP Vám naznači-absencia programu tohto odbornou verejnosťou rešpektovaného a obľúbeného podujatia na webe SSTP Vám naznači-
la, že epidemiologická situácia zasiahne aj do konania jubilejného 20. ročníka.la, že epidemiologická situácia zasiahne aj do konania jubilejného 20. ročníka.

Je nám neskutočne ľúto, že sa podujatie neuskutočnilo v plánovanom termíne 15. – 16. 10. 2020, ale opatrenia prijaté Je nám neskutočne ľúto, že sa podujatie neuskutočnilo v plánovanom termíne 15. – 16. 10. 2020, ale opatrenia prijaté 
Úradom verejného zdravotníctva vylučovali uskutočnenie konferencie.Úradom verejného zdravotníctva vylučovali uskutočnenie konferencie.

Veríme, že konferencia sa bude môcť uskutočniť v novom termíne, možno na inom mieste, po zlepšení epidemiologic-Veríme, že konferencia sa bude môcť uskutočniť v novom termíne, možno na inom mieste, po zlepšení epidemiologic-
kej situácie a uvoľnení dnes platných opatrení. Zodpovednosť za zdravie všetkých účastníkov nás vedie k takémuto kej situácie a uvoľnení dnes platných opatrení. Zodpovednosť za zdravie všetkých účastníkov nás vedie k takémuto 
postupu. postupu. 

Uskutočnenie podujatia formou webinára, alebo za účasti obmedzenej na 50 účastníkov by nemalo zmysel pre odbor-Uskutočnenie podujatia formou webinára, alebo za účasti obmedzenej na 50 účastníkov by nemalo zmysel pre odbor-
nú verejnosť, prednášateľov, ani fi rmy podnikajúce v tejto oblasti. Silnou stránkou podujatia je práve osobný kontakt nú verejnosť, prednášateľov, ani fi rmy podnikajúce v tejto oblasti. Silnou stránkou podujatia je práve osobný kontakt 
zúčastnených, vzájomný dialóg, konfrontácia názorov. zúčastnených, vzájomný dialóg, konfrontácia názorov. 

Všetkých potenciálnych účastníkov, vrátane partnerov, generálnych partnerov a prednášateľov, budeme včas informo-Všetkých potenciálnych účastníkov, vrátane partnerov, generálnych partnerov a prednášateľov, budeme včas informo-
vať o novom termíne a mieste konania. Stále je otvorený priestor pre fi rmy v odbornom programe ako i tých partnerov, vať o novom termíne a mieste konania. Stále je otvorený priestor pre fi rmy v odbornom programe ako i tých partnerov, 
ktorí vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v posledných týždňoch boli opatrní s prihlásením na podujatie.  ktorí vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v posledných týždňoch boli opatrní s prihlásením na podujatie.  

Veríme, že jubilejný 20. ročník sa bude konať v blízkej budúcnosti, a okrem tradične silnej odbornej stránky si pripo-Veríme, že jubilejný 20. ročník sa bude konať v blízkej budúcnosti, a okrem tradične silnej odbornej stránky si pripo-
menieme jeho vznik, zrekapitulujme krátku históriu a pripomenieme tých, vďaka ktorým patrí Meranie a rozpočítanie menieme jeho vznik, zrekapitulujme krátku históriu a pripomenieme tých, vďaka ktorým patrí Meranie a rozpočítanie 
tepla medzi špičkové odborné podujatia v oblasti komunálnej energetiky.tepla medzi špičkové odborné podujatia v oblasti komunálnej energetiky.

Vážení priaznivci konferencie Meranie a rozpočítanie tepla, všetkým Vám prajeme veľa zdravia, s nádejou na čo naj-Vážení priaznivci konferencie Meranie a rozpočítanie tepla, všetkým Vám prajeme veľa zdravia, s nádejou na čo naj-
skorší návrat k normálnemu spoločenskému a pracovnému životu.skorší návrat k normálnemu spoločenskému a pracovnému životu.

Prípravný výbor konferenciePrípravný výbor konferencie

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2020MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2020
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V.I.Trade s.r.o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra

www.vit.sk
+421 918 733 918  

vit@vit.sk

Spoločnosť je držiteľom cer fi kátov 
kvality ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, ktoré sú pre zákazníkov zárukou 
kvality a odbornos   vo všetkých 
oblas  ach ponúkaných služieb.

Pobočka Košice:

merače tepla a chladu,
bytové vodomery, 
pomerové rozdeľovače vykurovacích 
nákladov,
rozpočítavanie nákladov na teplo 
a vodu,
poradenstvo.

•
•
•

•

•

Oddelenie montáží:

dodávka a montáž technologických 
celkov, kotolní, výmenníkových staníc,
rozvodov TÚV, SV, plynu a kanalizácie,
rozvodov ÚK,
vyhotovenie projektovej dokumentácie 
ÚK, vody, plynu,
poradenstvo, projekcia,
realizácia hydraulického vyregulovania 
ÚK a TÚV.

•

•
•
•

•
•

Oddelenie merania energií:

jediný autorizovaný distribútor 
meracej techniky  
na Slovensku,
merače tepla a chladu,
vodomery – bytové, objektové 
a priemyselné,
pomerové rozdeľovače
vykurovacích nákladov,
moduly objektového merania,
poradenstvo.

•

•
•
•

•

•
•

„KAŽDÁ KVAPKA SA POČÍTA“

„DÁVAME ENERGII TVAR“

Od svojho založenia v roku 1993 patrí spoločnosť V.I.Trade s.r.o. 
medzi popredných dodávateľov systémov vykurovania, chladu, 
vody a plynu na Slovensku.

V roku 2019 sa stala dcérskou spoločnosťou STEFE SK, a.s., čím
získala zázemie a stabilitu jedného z najväčších dodávateľov tepla 
na Slovensku a v Rakúsku.



www.voc.sk/spravca-bytovych-domov46

Kontajnerové stojiská získavajú stále väčší význam. Vhodným 
riešením sú uzamykateľné prístrešky pre kontajnery na kontaj-
nerových stanovištiach. Svojím vzhľadom tiež dopĺňajú kvalitu 
nášho bývania. Prístrešky s rozlohou do 25 m2 sú defi nované 
ako drobná stavba, na jej realizáciu nie je potrebné staveb-
né povolenie, ale je nutné vykonať Ohlásenie drobnej stavby 
– podáva sa na stavebnom úrade príslušnej mestskej časti. Pri 
kontajnerových stojiskách s rozlohou nad 25 m2 sa už jedná 
o jednoduchú stavbu, ktorá si vyžaduje územné rozhodnutie, 
stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie. 

Dôležitým aspektom je funkčnosť a vzhľad prístrešku. Obidve 
požiadavky spĺňajú prístrešky od fi rmy Gerhardt Braun, ktorá sa 
už dlhé roky zaoberá ich realizáciou. V portfóliu má okrem kon-
tajnerových stojísk na mieru aj modulové prístrešky so širokým 
výberom modulových rozmerov, čím sa vďaka faktoru opakova-
nia modulov optimalizuje materiál a čas potrebný na výrobu, čo 
znamená aj cenovú výhodu. 

Konštrukcia prístreškov Gerhardt Braun je rozoberateľná, bez 
nutnosti použitia zváracích stavebných procesov na mieste 
jeho umiestnenia. Ako štandardnú povrchovú úpravu oceľových 
materiálov zvolila fi rma už vyššieho štandardu s dvojnásobnou 
ochranou proti korózii, a to vďaka zinkovaniu a práškovému la-

kovaniu. Práškové lakovanie je typom lakovania bez potrebnej 
údržby, farba zostáva dlhé roky na konštrukcii, čím nie sú po-
trebné žiadne ďalšie nátery = úspora fi nancií. Zastrešenie je 
riešené pultovou strechou, bez/s atikou, dažďovým odkvapom. 
Zároveň ponúka aj realizáciu vegetačnej strechy s extenzívnou 
zeleňou bez potrebnej starostlivosti. 

Prístrešky sú v ponuke s voliteľnými výplňami: drevené smre-
kovcové profi ly (bez potrebnej povrchovej úpravy), dierovaný 
plech so štvorcovými alebo kruhovými otvormi, plný plech, kom-
paktné HPL dosky. 

Na webovej stránke www.gerhardtbraun.sk nájdete fotogra-
fi e rôznych realizácií na Slovensku a ďalšiu informácie. Firma 
Gerhardt Braun má vlastnú výrobu na Slovensku, poskytuje 
kompletný servis v rámci prístreškov: poradenstvo, zamera-
nie, návrh rozmeru podľa počtu kontajnerov, výrobu, dodávku 
a montáž. Zákaznícky servis na západnej úrovni. To je fi rma 
GERHARDT BRAUN.

KONTAJNEROVÉ STOJISKO
Tak ako sa dnes staráme o svoje bývanie, obnovu a vzhľad bytového domu, tak by sme sa mali postarať aj o svoje 
okolie. Príjemné a čisté okolie spríjemňujú náš každodenný život, preto by sme nemali zabudnúť na prostredie 
okolo kontajnerov. Nie zriedkavo postávajú na kraji cesty, príp. parkoviska.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020
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Značka ČSOB je na Slovensku dobre etablovaná. Z veľkých fi -
nančných skupín ako jediná na našom trhu disponuje bankou 
aj poisťovňou. Toto jej dáva jedinečné postavenie v modernom 
koncepte bankopoistenia. Súčasťou skupiny je aj stavebná 
sporiteľňa, leasingová spoločnosť a správca aktív. Vďaka takto 
širokému pôsobeniu má väčšina z nás osobnú skúsenosť so 
službami ČSOB.

Služby vytvárajú a poskytujú ľudia, a preto považujeme za naj-
lepšie predstaviť nový produkt poistenia bytových domov pros-
tredníctvom jeho tvorcu Petra Čahoja, ktorý vedie tím poistenia 
podnikateľov v ČSOB Poisťovni.

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Pán Čahoj, mohli by ste v stručnosti 
predstaviť fi nančnú skupinu ČSOB a Vašu pozíciu v poisťovni?

P. Čahoj/ČSOB Poisťovňa, a.s.: Jedinečná pozícia našej banko-
poistnej skupiny na Slovensku, prináša množstvo výhod v oblas-
ti distribučných kanálov, združeného vývoja on-line portálu, ale 
hlavne pri vývoji produktov, za ktoré som zodpovedný pre seg-
ment podnikateľov. Filozofi ou skupiny je byť vďaka inováciám 
o krok vpred. Výsledkom koordinovaného pôsobenia fi nančnej 
skupiny je ekonomická sila, inovatívne produkty a komplexné 
služby. Tieto skutočnosti sa premietli do viacerých ocenení, 
napríklad ČSOB Poisťovňu už štyrikrát vyhlásil týždenník Trend 
za poisťovňu roka. 

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Novinka poistenia bytových domov 
pre rok 2021 prináša viacero nových krytí na slovenský trh. 
Prejdime si postupne jednotlivé novinky. Čo ponúkate v oblasti 
poistenia majetku vlastníkov bytových domov?

P. Čahoj/ČSOB Poisťovňa, a.s.: Vlastníkom bytového domu 
poskytujeme komplexnú ochranu vrátane bytov a nebytových 
priestorov. Kryjeme nielen samotný bytový dom, ale aj:

vedľajšie stavby ako sú stojiská pre kontajnery, spevne-
né plochy, detské ihriská, osvetlenia,
stavebné súčasti ako sú vonkajšie žalúzie, vstavaný ná-
bytok/kuchynská linka atď.,

Okrem štandardných rizík ako sú živelné riziká, atmosférické 
zrážky, nepriamy úder blesku, odcudzenie a vandalizmus, kryje 
náš produkt automaticky ďalšie riziká s limitmi až do 10 000 € 
bez dodatočného poistného:

škody spôsobené rekonštrukčnými prácami,
strata vody, kvapaliny, plynu a iných médií,
hasiace zariadenia vrátane ich znovu naplnenia,
sprejerstvo,
náklady na výmenu zámkov a provizórne zabezpeče-
nie po odcudzení alebo na provizórnu opravu rozbitého 
skla,
vlastníci bytov majú u nás kryté aj náklady na zistenie 
príčiny a rozsahu škody,

ušlý zisk z prenájmu spoločných priestorov a prerušenia 
prevádzky vlastníkov nebytových priestorov podnikajú-
cich v bytovom dome,
náklady na náhradné ubytovanie pre vlastníkov a ich do-
máce zvieratá, dočasné uskladnenie zariadenia domác-
nosti a taktiež mesačné náklady spojené s užívaním 
bytu vrátane príspevkov do FPÚaO (fond opráv).

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: V rozširovaní majetkového krytia ste 
zrejme priekopníkom na trhu. Dnešné bytové domy, a nielen 
novostavby, sú plné strojov a elektronických zariadení. Čo nové 
prináša krytie škôd na súbore technického vybavenia bytových 
domov?

P. Čahoj/ČSOB Poisťovňa, a.s.: Ďakujem veľmi pekne. Sami 
sme zvedaví na názor vlastníkov a správcov bytových domov na 
tieto novinky. Poistenie strojov a elektrotechnických zariadení 
kryje akékoľvek náhodné škody na súbore technického vybave-
nia budovy (výťahy, klimatizácie, elektronický vrátnik, kotolne...), 
spôsobené skratom, prepätím, nepriamym úderom blesku, chy-
bou obsluhy, pretlakom, lomom stroja a podobne.

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Myslím, že vlastníci môžu byť spo-
kojní. Je to zachytenie trendu škôd, ktoré riešime na bytových 
domoch. Ako je to s poistením zodpovednosti? Ponúkate aj 
v tejto oblasti niečo nové?

P. Čahoj/ČSOB Poisťovňa, a.s.: Áno, okrem už klasickej zodpo-
vednosti vlastníkov, za škody spôsobené z držby nehnuteľnosti 
tretím osobám a krížovej zodpovednosti je krytá aj:

zodpovednosť z bežného občianskeho života/z pre-
vádzky domácnosti, napríklad spôsobenie požiaru, vy-
topenie susedov z poškodenej práčky alebo umývačky 
riadu,
zodpovednosť za škody pri výkone drobných svojpomoc-
ných stavebných prácach.

Okrem toho kryjeme tiež náklady na právne zastupovanie v sú-
vislosti s poistnou udalosťou. Štatutárov a spoločenstvá vlast-
níkov bytov (SVB) môže zaujať automatické pripoistenie zod-
povednosti za škodu vyplývajúcu z výkonu správy poisteného 
bytového domu až do výšky 5 000 € ročne. Automatické krytie 
sa vzťahuje aj na:

čistú fi nančnú škodu,
škodu na prenajatých nehnuteľnostiach a 
zodpovednosť za škodu v dôsledku vykonávania derati-
zácie, dezinfekcie a úniku média.

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Dobrý poistný produkt je jedna vec, 
aj keď dôležitá, ale rozhodujúce pre správcov a vlastníkov je 
riešenie poistných udalostí. Ako ste nastavili procesy v oblasti 
likvidácie škôd?

NOVINKY V POISTENÍ – ČSOB POISTENIE 
BYTOVÝCH DOMOV 2021
Ako fi nančný agent, ktorý má ambíciu skvalitňovať poistenie bytových domov na Slovensku, považujeme za svoju 
povinnosť, prinášať správcom a predsedom Spoločenstiev vlastníkov bytov informácie o aktuálnych novinkách 
na trhu poistenia bytových domov. Významnou novinkou záveru roku 2020 v oblasti poistenia bytových domov, je 
komplexná aktualizácia produktu ČSOB Poisťovne, ktorú pripravil tím pod vedením Petra Čahoja, riaditeľa odboru 
upisovania rizík a produktového manažmentu.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020
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P. Čahoj/ČSOB Poisťovňa, a.s.: V ČSOB Poisťovni si uvedomu-
jeme, že na presadenie sa medzi správcami musí byť likvidácia 
čo najjednoduchšia. Preto pri likvidácií poistných udalostí pre 
väčšinu škôd do 500 € nevyžadujeme obhliadku poisťovňou. 
Škodu likvidujeme na základe fotodokumentácie, pripadne inej 
vyžiadanej dokumentácie.

Zároveň poskytujeme pre bytové domy non-stop technické 
a právne asistenčné služby na odstránenie havarijnej situácie 
do limitu 500 € respektíve 300 € ročne pre bytový dom.

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Chceli by ste ešte niečo doplniť na 
záver?

P. Čahoj/ČSOB Poisťovňa, a.s.: Rád by som spomenul dva be-
nefi ty pre vlastníkov poistených domov. V prípade ak sa správca 
rozhodne pre poistenie bytových domov, vlastníci poistených 
bytov získajú nárok na extra zľavu vo výške 15 % na poistenie 
domácnosti alebo motorových vozidiel, ktoré si môžu komfortne 
uzavrieť prostredníctvom webového portálu ČSOB. ČSOB pois-
ťovňa ako jediná poisťovňa na Slovensku poskytne vlastníkom 
bytového domu v prípade rozsiahlej živelnej poistnej udalosti 
EKO BONUS až do výšky 10 000 € na dodatočné investície do 

ekologických riešení pri obnove ako sú solárne panely, systém 
recyklácie dažďovej vody a iné ekologicky šetrné zariadenia. 
ČSOB poisťovňa aj týmto prístupom vytvára priestor na zvýšenie 
spoločenskej zodpovednosti k životnému prostrediu. 

B. Sedlák/FlexaFIN s.r.o.: Pán Čahoj, ďakujem vám za pred-
stavenie noviniek v produkte poistenia bytových domov. Želám 
vám, aj tímu ČSOB poisťovne, veľa tvorivej energie a dobrých 
nápadov, ako skvalitniť poistenie bytových domov a služby 
s tým spojené. Je to náš spoločný cieľ spolu so stovkami správ-
cov a zhruba miliónom vlastníkov bytov a nebytových priesto-
rov. 

Ing. Branislav Sedlák, PhD.
FlexaFIN s.r.o., člen skupiny Respect Slovakia, s.r.o.
sedlak@respect-slovakia.sk
0911 12 40 50

Právne a technické predpisy
Podľa prílohy I. predmetného nariadenia „Stavby musia byť ako 
celok a vo svojich častiach vhodné na zamýšľané použitie, a to 
najmä vzhľadom na zdravie a bezpečnosť ľudí počas ich celé-
ho životného cyklu. Stavby musia pri bežnej údržbe spĺňať zá-
kladné požiadavky na stavby počas ekonomicky primeraného 
obdobia životnosti.“ 

Zavedením smernice 2002/91/ES o energetickej hospodár-
nosti budov sa určuje členským štátom (ČŠ) povinnosť prijať 
opatrenia na stanovenie minimálnych požiadaviek na energe-
tickú hospodárnosť budov, pričom sa majú brať do úvahy nor-
my uplatňované v ČŠ (teda napr. aj národná technická norma 
stanovujúca požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti sta-
vebných konštrukcií a budov). Prepracovaným znením smer-
nice 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov (EHB) 
sa spresňuje, že ČŠ prijmú potrebné opatrenia na stanovenie 
minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť pre 
budovy alebo jednotky budov s cieľom dosiahnuť nákladovo 
optimálne úrovne minimálnych požiadaviek. Zmenou smerni-
ce 2018/844/EÚ o energetickej hospodárnosti sa požaduje 
transformácia existujúcich budov na budovy s takmer nulovou 
potrebou energie, a to najmä zvýšením počtu uskutočnenia ich 
hĺbkovej obnovy. Cieľom je dosiahnuť vysoko energeticky efek-

tívny a dekarbonizovaný fond budov. Postupnosť zabezpečova-
nia a zavádzania opatrení zameraných na energetickú efektív-
nosť sa má uskutočniť s cieľom dosiahnuť krátkodobé (do roku 
2030), strednodobé (do roku 2040) a dlhodobé ciele (do roku 
2050). Emisie CO2 by v porovnaní s rokom 1990 mali do roku 
2050 poklesnúť o 80 až 95 %.

Dosiahnutie cieľov v oblasti energetiky a zmeny klímy súvisí 
s úsilím o obnovu fondu budov uprednostňovaním energetickej 
efektívnosti, ako aj využívania obnoviteľných zdrojov energie. 
Zvýšenie energetickej hospodárnosti existujúcich budov prispe-
je k zlepšeniu tepelnej pohody a k dosiahnutiu zdravého vnú-
torného prostredia. Pozornosť sa má venovať tomu, aby teplota 
na žiadnom z vnútorných povrchov budovy neklesala pod teplo-
tu rosného bodu a teplotu rizika rastu plesní.

Základným predpokladom na dosiahnutie cieľov je splnenie 
požiadaviek na nízku potrebu tepla a energie na vykurovanie 
vplyvom efektívnej tepelnej ochrany. Postupné sprísňovanie po-
žiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštruk-
cií a budov uvádzala STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana 
budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií 
a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky, ktorá od 1. júla 2019 platí 
v konsolidovanom znení STN 73 0540-2/Z1+Z2: 2019.

ENERGETICKÉ HODNOTENIE NOVÝCH 
A OBNOVOVANÝCH BUDOV
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Systémové riešenie stavebných konštrukcií a budov vyplýva zo zavedenia požiadaviek na stavby a na stavebné 
výrobky podľa Nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011 (CPR) o harmonizovaných podmienkach uvádzania stavebných 
výrobkov na trh so stanovením základných požiadaviek na stavby, medzi ktorými sú požiadavky súvisiace 
s tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií a budov. 

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020
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Energetická hospodárnosť budov
Energetická hospodárnosť budov je predpokladom a teda vý-
počtom predpokladanej potreby energie. Meraním spotreby 
energie sa určuje energetická náročnosť a vyjadruje energetic-
kú efektívnosť budovy. EHB sa stanovuje výpočtom, ktorý má 
podľa § 3 ods. 3 zákona zohľadniť charakteristiky stavebnej 
konštrukcie budovy. Tepelnotechnické vlastnosti obalu budovy 
významne ovplyvňujú potrebu tepla na vykurovanie a súčas-
ne zabezpečenie požiadaviek na vnútorné prostredie v miest-
nostiach budovy. Zohľadniť sa majú technické systémy budo-
vy alebo jej samostatnej časti na vykurovanie, na chladenie 
a vetranie, na prípravu teplej vody, na osvetlenie alebo na ich 
kombináciu, na automatizáciu a riadenie budovy a na výrobu 
elektrickej energie na mieste, vrátane systémov, ktoré využíva-
jú energiu z obnoviteľných zdrojov. 

Pre každé miesto spotreby energie v budove a pre každý 
energetický nosič (plyn, elektrina, biomasa atď.) v budove 
sa vypočíta a hodnotí potreba energie (§ 1 ods. 2 vyhlášky č. 
364/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčet hodnôt 
potreby energie pre jednotlivé miesta spotreby energie (v byto-
vých budovách iba na vykurovanie a prípravu teplej vody, v ne-
bytových budovách aj na vetranie, chladenie a osvetlenie) na 
zabezpečenie normalizovaného užívania vnútorného priestoru 
vymedzeného obalovými konštrukciami teplovýmenného oba-
lu budovy, čiže hranicou budovy, je celková potreba energie 
budovy. 

Potreba energie na vykurovanie je v bytových domoch približne 
78 %, v rodinných domoch 67 %, v administratívnych budovách 
45 % a v školách 65 % z celkovej potreby energie budovy.

Celkovou potrebou energie budovy je všetka energia, ktorú 
potrebuje budova v priestoroch vymedzených hranicou budo-
vy, čiže teplovýmenným obalom budovy. Do potreby energie 
budovy sa zahŕňa aj vlastná energia technických systémov, 
napríklad potreba energie ventilátorov, klimatických zariadení, 
čerpadiel atď. umiestnených v budove. Zahŕňa vplyv spätne 
získateľného tepla zo zdrojov tepla, chladenia a prípravy teplej 
vody, ak sa tieto zdroje nachádzajú v budove. Do potreby ener-
gie budovy sa nezahŕňajú straty zdrojov umiestených v budo-
ve. Tieto sa zohľadňujú pri výpočte dodanej energie rovnako 
ako pri zdrojoch umiestených mimo budovy.

Celková potreba energie budovy závisí od energetickej úrovne 
výstavby, čo ovplyvňuje požiadavky na kvalitu zabudovaných 
stavebných výrobkov, stavebných konštrukcií, technických sys-
témov, ale aj na orientáciu budovy (zasklených plôch). Požia-
davky môžu byť rozdielne pre jednotlivé kategórie budov (ro-
dinné alebo bytové domy, školy, administratívne budovy atď.). 

Požiadavky právnych predpisov o EHB
V procese navrhovania a zhotovovania budov požiadavky na 
EHB súvisia s podmienkami a požiadavkami zavedenými sta-
vebným zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpi-
sov. Požiadavky vyplývajú pre projektanta, zhotoviteľa, ale aj 
stavebníka. Znamená to, že v prenesenej povinnosti má správ-
ca budovy poznať povinnosti vlastníka, ale aj poznať aj požia-
davky, ktoré majú splniť ostatní účastníci výstavy.

Projektant je povinný podľa § 4 ods. 4 zákona č. 555/2005 
Z. z. o EHB v znení neskorších predpisov splnenie minimálnych 
požiadaviek na EHB podľa technických predpisov a technic-
kých noriem zahrnúť do projektovej dokumentácie na staveb-
né povolenie alebo povolenie zmeny stavby a výsledok ener-

getického hodnotenia uviesť v technickej správe projektovej 
dokumentácie.

Vlastník budovy je povinný ku dňu začatia kolaudačného ko-
nania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po vý-
znamnej obnove, mať energetický certifi kát (zákon 555/2005 
Z. z.). Podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení ne-
skorších predpisov §81b sa kolaudačné zrozhodnutie nevydá, 
ak nie je predložený energetický certifi kát a ide o bytovú budo-
vu podliehajúcu povinnej energetickej certifi kácii. 

Podľa § 82 ods. 2 stavebný úrad môže v kolaudačnom rozhod-
nutí určiť primeranú lehotu ak ide o nedostatky, ktoré neohro-
zujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne 
riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel; Pod-
ľa § 82 ods. 3, ak ide o nebytovú budovu, stavebný úrad určí 
lehotu, do ktorej je stavebník povinný predložiť energetický 
certifi kát kolaudovanej budovy; táto lehota nesmie byť dlhšia 
ako šesť mesiacov.

Energetické hodnotenie a jeho rozsah
Podľa § 4a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o EHB v znení neskorších predpisov na výpo-
čet energetického hodnotenia sa používa:

a)  projektové energetické hodnotenie
b)  normalizované energetické hodnotenie
c)  prevádzkové energetické hodnotenie 

Na jednotlivé výpočtom stanovené energetické hodnotenie 
sa rozlišuje úroveň a spôsob získavania vstupných údajov. 
Na projektové posúdenie, ktoré je súčasťou projektovej do-
kumentácie na stavebné povolenie sa používajú návrhové 
hodnoty vstupných údajov pre projektovanú budovu a nor-
malizované klimatické údaje. Na energetické hodnotenie, 
spracovávané s cieľom vydať energetický certifi kát skutočné 
údaje o ukončenej stavbe/budove a normalizované klimatic-
ké údaje. Zistenie mnohých vstupných údajov k spracovaniu 
energetického certifi kátu je možné iba prehliadkou budovy 
pred jej kolaudáciou. 

Projektové posúdenie na preukázanie predpokladu splnenia 
minimálnych požiadaviek alebo normalizované hodnotenie 
súvisiace so zaradením budovy do energetickej triedy sa do-
kumentuje spolu s uvádzaním vstupných údajov použitých na 
čiastkové výpočty. Vstupné údaje sú potrebné, aby bol výpočet 
kontrolovateľný a reprodukovateľný. Mal by poskytnúť dosta-
čujúcu informáciu a porovnateľnosť aj stavebníkovi.

Rozsah energetického posúdenia/hodnotenia je podľa prílo-
hy 1 vyhlášky č. 364/2012 Z. z. v znení vyhlášky MDV SR č. 
35/2020 35/2020 Z. z. nasledovný:

1. Tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných 
konštrukcií a budovy

a)   Základné údaje o stavebných konštrukciách a bu-
dove; 

b)   Geometrická schéma budovy, orientácia podľa sve-
tových strán, tepelné zónovanie;

c)   Požiadavky a kritériá na konštrukcie teplovýmenné-
ho obalu budovy a vnútorné deliace konštrukcie;

d)  Navrhované riešenie stavebných konštrukcií;
e)   Posúdenie tepelnotechnických vlastností staveb-

ných konštrukcií
posúdenie kritéria na minimálne tepelnoizolačné 
vlastnosti stavebných konštrukcií (výpočet súčinite-
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ľa prechodu tepla všetkých druhov (skladieb) plných 
stavebných konštrukcií, všetkých druhov a veľkostí 
otvorových konštrukcií podľa orientácie);
posúdenia kritéria na najnižšiu teplotu vnútorného 
povrchu (posúdenie detailov metódou plošného tep-
lotného poľa), rizika rastu plesní a rosného bodu (za-
sklené konštrukcie);
posúdenie kritéria na minimálnu priemernú výmenu 
vzduchu vrátane stanovenia objemu vzduchu výme-
nou spätným získavaním tepla (rekuperáciou); 
posúdenie energetického kritéria (mesačnou alebo 
hodinovou metódou, informatívne sezónnou metó-
dou);
posúdenie potreby tepla na vykurovanie a preukáza-
nie predpokladu splnenia energetickej hospodárnos-
ti budovy (podľa kategórie budovy);
posúdenie kondenzácie vodnej pary v stavebných 
konštrukciách

2. Energetické posúdenie technických systémov budovy 
podľa miest spotreby energie 
Posúdenie sa vykoná v závislosti na technickom riešení a roz-
sahu zabudovania technických systémov budovy so stano-
vením potreby tepla/energie pre jednotlivé miesta spotreby 
a energetický nosič (napr. plyn, elektrina), t.j. pre miesto spo-
treby energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, na chlade-
nie a vetranie, na osvetlenie.

3. Posúdenie globálneho ukazovateľa 
a)   výpočet potreby dodanej energie podľa energetic-

kých nosičov,
b)   výpočet primárnej energie, 
c)  výpočet emisií oxidu uhličitého (CO2),
d)  stanovenie podielu energie obnoviteľných zdrojov. 

Rozsah závisí od toho, či ide o významnú obnovu, prípadne 
hĺbkovú obnovu alebo o novú výstavbu budovy, ale aj od účelu 
spracovania.

Podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. §1 ods. 5 pri pro-
jektovom hodnotení významne obnovovanej budovy projektová 
dokumentácia podľa § 4 ods. 4 zákona obsahuje splnenie po-
žiadavky na tepelnotechnické vlastnosti:

a)   stavebných konštrukcií a na potrebu tepla na vyku-
rovanie podľa STN 73 0540-2+Z1+Z2: 2019, ak 
sa má uskutočniť významná obnova celého obalu 
existujúcej budovy, alebo 

b)   stavebných konštrukcií podľa uvedenej STN, ak sa 
má uskutočniť významná obnova len stavebných 
konštrukcií tvoriacich časť obalu existujúcej budo-
vy.

Požiadavky na nové budovy majú splniť aj významne obnovo-
vané budovy, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky usku-
točniteľné. Splniť požiadavky platné v čase prípravy projektovej 
dokumentácie majú tie stavebné konštrukcie, ktoré sú navr-
hnuté na obnovu; už obnovené sa nemusia opäť obnovovať.

Požiadavky na tepelnú ochranu obalových konštrukcií
Efektívnosť tepelnej ochrany, uvádzaná v defi nícii budovy 
s takmer nulovou potrebou energie, je základným predpok-
ladom na splnenie sprísnených požiadaviek na energetickú 
hospodárnosť jednotlivých kategórií budov. Od roku 2021 sa 
vyžaduje zabezpečenie výstavby nových a obnova existujúcich 
budov v úrovni budov s takmer nulovou potrebou energie.

Okrem normalizovaných požiadaviek na hodnotu súčiniteľa 
prechodu tepla stavebných konštrukcií požiadavky na potre-
bu tepla na vykurovanie zohľadňujú aj vplyv tepelných mostov 
a požadovanú výmenu vzduchu v miestnostiach.

Vnútornú povrchovú teplotu pri pôsobení normalizovanej vnú-
tornej teploty ovplyvňuje súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie. 
Tento má aj dominantný vplyv na tepelné straty uskutočňova-
né stavebnou konštrukciou. Dosiahnuť teplotu na vnútornom 
povrchu aspoň 14 °C vylučujúcu pocit negatívneho sálania 
vyžaduje, v závislosti na pôsobení vonkajšej teploty -11 až -
20 °C, dosiahnuť hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U od 1,5 
po 1,2 W/(m2.K). 

Ak by sa na celom povrchu (plných a transparentných staveb-
ných konštrukcií) mala dosiahnuť priemerná teplota 18 °C 
zabezpečujúca pri vnútornej teplote tai = 20 °C tepelnú poho-
du, pri pôsobení vonkajšej teploty -11 až -20 °C, je potrebné 
zabezpečiť hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U od 0,5 po 0,4 
W/(m2.K). Zníženie priemernej teploty na povrchu stavebnej 
konštrukcie pod 18 °C vyžaduje príslušne zvýšiť vnútornú 
teplotu nad 20 °C. Uvedená skutočnosť nepriaznivo ovplyvní 
potrebu energie na vykurovanie. Vplyvom konštrukčnej tvorby, 
materiálovej skladby, ale aj nákladovej efektívnosti je potrebné 
rozlišovať v prísnosti stanovenia požiadaviek na hodnotu súči-
niteľa prechodu tepla. 

Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla otvorových konštrukcií 
v úrovni U = 0,4 a 0,5 W/(m2.K) sa v súčasnosti nedajú do-
siahnuť. Na stavebný trh sa uvádzajú otvorové konštrukcie 
s najlepšími vlastnosťami v úrovni súčiniteľa prechodu tepla 
U = 0,61 (0,62) W/(m2.K). 

Z uvedeného vyplýva, že na zabezpečenie priemernej teploty 
na vnútornom povrchu stavebných konštrukcií obklopujúcich 
vykurovaný priestor musia ostatné konštrukcie (najmä obvo-
dový a strešný plášť) dosiahnuť hodnoty lepšie ako je U = 0,4 
a 0,5 W/(m2.K), v závislosti od podielu jednotlivých konštruk-

Tab. 1 Energetické úrovne výstavby a ich zabezpečenie obnovou budov

ÚROVEŇ VÝSTAVBY PLATNOSŤ 
POŽIADAVIEK ROZSAH STAVEBNÝCH ÚPRAV

ZNÍŽENIE POTREBY TEPLA 
NA VYKUROVANIE VOČI 

PÔVODNÉMU STAVU

Úsporné budovy od 1.1.2002 Zmena hodnoty súčiniteľa prechodu tepla jednotlivých 
stavebných konštrukcií – splnenie hygienického kritéria o 60 %

Nízkoenergetické budovy od 1.1.2013 Významná obnova a hydraulické vyregulovanie systému 
vykurovania o 70 %

Ultranízkoenergetické budovy od 1.1.2016 
Hĺbková obnova (významná obnova stavebných konštrukcií 

a významná obnov a technických systémov vrátane spätného 
získavania tepla

o 85 % 

Budovy s takmer nulovou 
potrebou energie od 1.1.2021 Hĺbková obnova vrátane zavedenia regulácie a automatizácie 

technických systémov a obnoviteľné zdroje o 90 %
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cií na celkovej ploche obalových konštrukcií budovy. Uvedený 
princíp sa rešpektuje pri stanovovaní požiadaviek na hodno-
tu súčiniteľa prechodu tepla podľa STN 730540-2+Z1+Z2: 
2019. 

Zlepšenie EHB existujúcich budov ich obnovou 
Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov na 
nové budovy musia splniť aj obnovované existujúce budovy, ak 
je to funkčne technicky a ekonomicky uskutočniteľné (Tab. 1). 

Splniť požiadavky na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby 
a úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie je 
možné iba uskutočnením hĺbkovej obnovy budovy. 

Hĺbkovou obnovou budovy podľa zákona č. 378/2019 Z. z. je 
významná obnova budovy a významná obnova technického 
zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zatriedenie budovy do 
energetickej triedy požadovanej pre kategóriu budovy, pri kto-
rej sa zohľadní ekonomický životný cyklus jednotlivých prvkov 
budovy. Prvkom budovy sa rozumie najmä technický systém 
budovy alebo stavebná konštrukcia tvoriaca časť obalových 
konštrukcií budovy. 

Dodaná energia
Pri výpočte dodanej energie sa do úvahy berú všetky stra-
ty pri výrobe tepla a všetky straty distribúcie, akumulácie, 
odovzdávania a regulácie mimo hranice budovy/systémovej 
hranice (pokiaľ sa nezohľadnili napr. pri určení faktora pri-
márnej energie CZT). Dodaná energia sa určuje podľa jed-
notlivých energetických nosičov (napr. plyn, elektrina, teplo 
atď.), ktorými sa cez systémovú hranicu zásobujú technické 
zariadenia na vykurovanie, prípravu teplej vody, chladenie, 
vetranie a na osvetlenie. Dodanú energiu na vykurovanie 
a prípravu teplej vody ovplyvňujú aj tepelné straty vonkajšími 
rozvodmi a účinnosť zdroja (uvedené v prílohe 2 vyhlášky č. 
364/2012 Z. z. v znení vyhlášky 324/2016 Z. z.). Znamená 
to, že vplyvom potreby pokrytia tepelných strát vonkajších 
rozvodov a účinnosti zdroja, musí byť dodaná energia vyššia, 
ako je potreba energie budovy (napr. zásobovaním z CZT ale-
bo zo zdrojov, ktoré sú umiestené v iných budovách na tom 
istom pozemku alebo na inom pozemku). Tepelné straty von-
kajších rozvodov sú v závislosti na ich dĺžke a kvalite tepelnej 
ochrany rozvodov. 

Účinnosť zdroja závisí od druhu zdroja (napr. kondenzačný ko-
tol má účinnosť 98 %, starý kotol na zemný plyn 83 %, kotol 
na drevné peletky 86 %, zdroje CZT na zemný plyn 86 %). Ak 
je zdrojom tepelné čerpadlo (TČ), množstvo dodanej energie 
závisí od sezónneho výkonového čísla (SPF), napr. pre tepel-

né čerpadlo vzduch-voda je SPF = 2,9 (ale môže byť aj vyššie, 
napr. 5). Energetický nosič je elektrina. 

Na zabezpečenie celkovej potreby energie v budove (100 %) je 
pri SPF = 2,9 potrebných iba 34,5 % elektrickej energie. Čiže 
na zabezpečenie potreby energie budovy (energetický nosič: 
elektrina) je množstvo dodanej elektrickej energie zo siete 
v kWh/(m2.a) nižšie. Pokiaľ sa časť elektrickej energie vyrobí 
na mieste z fotovoltického zdroja (PV), zohľadní sa elektrická 
energia dodaná z obnoviteľného zdroja (pozri graf na obrázku 
nižšie). V súčasnosti je v SR stanovené legislatívne obmedze-
nie na veľkosť malých fotovoltických elektrární s vlastným vý-
konom 10 kWp. Potreba elektrickej energie sa tak napr. v by-
tovom dome (45 bytov) pokryje max. v 10 % podiele potreby 
elektriny na vykurovanie a prípravu teplej vody. Pri určovaní 
faktor primárnej energie energetického nosiča pri konkrétnom 
zdroji CZT je dôležité určiť podiel obnoviteľných zdrojov využi-
tých pri výrobe tepla a príprave teplej vody.

Záver
Postupné znižovanie (sprísňovanie) požiadaviek na hodnotu 
súčiniteľa prechodu tepla vytvára priaznivé podmienky na za-
bezpečovanie postupného znižovania potreby tepla na vykuro-
vanie, splnenie energetického kritéria podľa STN 73 0540-2, 
ale aj požiadaviek na EHB, tried energetickej hospodárnosti 
podľa úrovní výstavby stanovených v zákone č. 555/2005 
Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDVRR SR č. 
364/2012 Z. z. v znení č. 324/2016 Z, z,. ale aj ostatnej nove-
ly vyhlášky MDV SR č. 35/20020 Z. z. 

Sprísňovanie požiadaviek vytvára podmienky na zabezpečenie 
tepelnej pohody, splnenie požiadaviek na vnútorné prostredie 
a významné zníženie potreby tepla na vykurovanie. Podmien-
kou je správne uvažovanie vstupných údajov výpočtov a kvalit-
né zhotovenie stavby. 

Vplyv zdroja tepla a energetického nosiča na potrebu 
dodanej a primárnej energie

Ilustračný obr.
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Príspevok sa zameria viaceré aspekty sanácie rozvodov TZB v ak-
tuálnej situácii poznačenej pandémiou. Jednak to budú zvláštne 
opatrenia spojené s pomerne háklivým vstupom do bytov, ktorý je 
pri sanácii zvislých rozvodov nevyhnutný, okrem toho však príspe-
vok naznačí aj iné technické a organizačné možnosti sanácií TZB, 
pri ktorých sa do bytov nevstupuje. Sú to ležaté rozvody v suteréne 
bytových domov ako aj vonkajšie rozvody tepla z CZT.

Bežný život a ekonomika po korone
Už začiatkom roka 2020 som vo viacerých mediálnych príspevkoch 
uviedol, že korona sa nechystá na totálny ústup, to je vzhľadom 
na charakter vírusu a dnešný vysoko prepojený globalizovaný svet 
nepravdepodobné, až nemožné. Až do momentu uvedenia vakcíny 
alebo spoľahlivého liečiva uplynie pravdepodobne viac ako 12 me-
siacov, dovtedy sa budeme učiť s koronou „tancovať“. Žiaľ realita 
tento predpoklad potvrdila. Čo mám tým na mysli? Skrátka riziko 
nákazy nepominie úplne, avšak pri zmysluplných opatreniach a vy-
sokej disciplíne ho vieme minimalizovať tak, aby sa naše životy čo 
najviac priblížili k normálu. Ľudia budú opatrnejší a zodpovednejší, 
budeme si musieť zvyknúť na rúško a sociálny dištanc. 

Prečo je to dôležité? Média a vlády krajín úplne otvorene hovoria 
o najväčšej ekonomickej kríze, akú si žijúce generácie pamätajú. 
Jej dopady na naše životy a dokonca aj zdravie môžu byť veľmi 
vážne, avšak neprepadajme pesimizmu. Pre zotavenie ekonomiky 
existuje viacero scenárov: najrýchlejší v tvare „V, resp. aktuálne 
skôr W“, stredný v tvare „širokého U“ a dlhodobo negatívny v tvare 
„L“. Mnohé závisí na nás – pre ekonomiku je výhodné rýchle priblí-
ženie sa bežnému životu, naštartovanie výroby, exportu a služieb, 
avšak v nových podmienkach pri dodržaní maximálnej opatrnosti 
a zodpovednosti. Spotreba domácností teda tovaru a služieb je 
hlavnou hnacou silou našej ekonomiky. Spotreba sama o sebe vy-
soko prevyšuje možnosti štátnych podpôr ekonomiky počas krízy, 
i keď sa zdajú aktuálne podporné prostriedky extrémne vysoké. 
Rozumný návrat spotreby domácností (tovarov aj služieb) smerom 
k normálu bude pre nás v súčasnej situácii mimoriadne užitočný.

A keďže k spotrebným službám môžeme radiť aj výmenu rozvodov 
vody, plynu a kanalizácie v bytových domoch, zacieľme sa teda rov-
no na túto oblasť. Je to iste téma háklivá, keďže pracovníci mon-

tážnych fi riem vstupujú do bytov a spoločných priestorov bytových 
domov. Výmenu rozvodov, žiaľ, pracovníci montážnej fi rmy nevedia 
vykonať z domu (tzv. home offi ce). Ako nájsť uskutočniteľný spô-
sob v novej realite počas najbližších 12 mesiacov? Samozrejme až 
po utlmení najakútnejšej pandemickej špičky na rozumnejšiu úro-
veň. Odpoveďou je dlhodobý „tanec“ s koronou, teda uplatnenie 
zodpovedných opatrení a maximálnej disciplíny na oboch stranách 
– u zhotoviteľov aj u obyvateľov bytového domu. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia
Najširšou skupinou otá-
zok a opatrení je bez-
pečnosť a sprísnenie 
hygienických opatrení, 
ktoré zabezpečia ochra-
nu obyvateľov aj mon-
tážnych pracovníkov. 
Pre fi rmy zaoberajúce sa 
výmenou rozvodov v by-
tových domoch nie je 
táto téma ničím novým, 
keďže napr. pri práci 
s azbestom používajú 
širokú škálu špeciálneho vybavenia, zariadení, ochranných oble-
kov alebo respirátorov. Zvýšená miera a disciplinované využívanie 
ochranných oblekov, rukavíc, okuliarov a ochranných masiek je 
dôležitým opatrením na strane zhotoviteľov, ktoré zabezpečí oboj-
strannú ochranu voči infekcii. Už bežné rúško pri správnom využití 
dramaticky redukuje možnosť prenosu vírusu. Podmienkou je, aby 
ho mali nasadené obaja účastníci osobného kontaktu. Na trhu 
však pribúdajú mnohé inovatívne produkty, ktoré sú mimoriadne 
účinné a fungujú obojstranne (napr. maska Gevorkyan slovenské-
ho výrobcu z Vlkanovej).

Ďalšími možné opatreniami na strane zhotoviteľa počas montáže, 
ktoré zvýšia bezpečnosť sanácie pre všetky zúčastnené strany:

Meranie teploty pracovníkov zhotoviteľa bezkontaktným 
teplomerom vždy pred nástupom na montáž a protokolár-
ne odovzdanie zástupcovi vlastníkov. 
Realizovateľné je aj pravidelné testovanie pracovníkov 

BEZPEČNÁ SANÁCIA VNÚTORNÝCH AJ VONKAJŠÍCH 
ROZVODOV TZB V BYTOVÝCH DOMOCH
Aktuálne v čase písanie tohto príspevku (začiatok novembra 
2020) prežívame veľmi turbulentné obdobie. Druhá vlna 
pandémie Covid-19 a s ňou spojený lockdown nám prináša 
nielen zdravotné, ale aj výrazné ekonomické výzvy. Ako každá 
pandémia v histórii, aj táto zanedlho pominie. Naznačujú 
nám to nielen naše skúseností z našej prvej vlny, ale aj 
zotavenie oveľa viac postihnutých krajín zo začiatku roka 
a samozrejme množstvo pandémii v histórii ľudstva. Druhá 
vlna je, žiaľ, výrazne silnejšia ako tá prvá, postupne však 
isto odznie. Čo príde potom, tušia snáď len v klube veštcov. 
Návrat do normality, ako ju sme ju poznali pred koronou, sa 
však podľa názoru autora nebude konať, aspoň nie hneď. 
Kým sa pandémia úplne nestratí, budeme nútení sa naučiť 
s ňou vychádzať, a to čo najlepšie v náš prospech čo sa týka 
zdravia a tiež ekonomiky. No a dlhodobé efekty pandémie na 
hospodársky a spoločenský život budú isto tiež zásadné, nie 
je však zámerom tohto článku zamerať sa práve na ne. 

Tradičný ochranný odev stupačkárov 
pri demontáži azbestu
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rýchlotestami (protilátkovými, za asistencie zdravotníka 
možné aj presnejšie antigénové), podobne ako v športo-
vých súťažiach. Toto opatrenie môže výrazne zvýšiť dôvery-
hodnosť na strane zhotoviteľa.
Po montáži odporúčame pracovníkom zhotoviteľa postu-
povať podľa vopred defi novaného zoznamu úkonov pre 
dezinfekciu priestorov. Dezinfekcia kľučiek, zábradlí a sa-
motných priestorov bytu ako aj spoločných priestorov je 
realizovateľná klasickými dezinfekčnými prostriedkami. 
Inovatívne riešenia napr. s generátormi ozónu alebo ultra-
zvukovými parnými generátormi pre dezinfekčné prostried-
ky je nutné overiť v praxi bytových domov.
Vytvorenie bariér v bytoch (napr. z ochranných fólií a lepia-
cich pások), ktoré minimalizujú kontakt obyvateľov a pra-
covníkov. 
Zvýšená miera ochrany a dezinfekcie rúk je rovnako dôle-
žitá ako ochrana úst a nosa. Opäť je nutné zodpovedné 
využívanie na oboch stranách. Aplikácia ochranných ruka-
víc je možná nielen u zhotoviteľov, ale aj u obyvateľov. Mi-
moriadne účinné sú tiež dezinfekcie rúr na báze alkoholu 
alebo špeciálne vyvinuté prostriedky. Okrem individuálne-
ho zabezpečenia prostriedkov na dezinfekcie rúr možno zo 
strany zhotoviteľa dodať tzv. dezinfekčné veže alebo stĺpi-
ky (známe napr. z prevádzok rýchleho občerstvenia).
Výhodné je vybavenie pracovníkov zhotoviteľa dezinfekč-
nými prostriedkami, ktoré majú stále pri seba a vedia po 
sebe pravidelne čistiť kľučky, zábradlia a pod. 
Umývanie a dezinfekciu rúk odstávka tečúcej vody počas 
sanácie komplikuje, avšak neznemožňuje. Predzásobenie 
sa vodou do nádob, vaní alebo bandasiek odporúčame 
zaviesť do praxe. V istých typov bytových domov je možné 
dočasne zapojiť tečúcu vodu a umývadlo, napr. v suteréne, 
ako dočasné opatrenia počas rekonštrukcie.
Zabezpečenie zvýšeného počtu chemických WC. Bežnou 
praxou bolo zabezpečiť jedno mobilné chemické WC pre 
pracovníkov fi rmy. Aktuálne odporúčame posilniť počet 
o jedno až dve navyše podľa veľkosti domu pre potreby 
obyvateľov.

Uvedené opatrenia nepredstavujú defi nitívny vý-
počet, vždy je priestor na efektívne inovatívne 
opatrenie navyše, ktoré nezruinuje zhotoviteľa 
ani obyvateľov, a zároveň zvýši bezpečnosť. Na 
vyváženie situácie pripomínam, že mnohé uvede-
né opatrenia odporúčame dodržiavať a aplikovať 
aj obyvateľom rekonštruovaných bytov, či je to 
nosenie rúšok, dezinfekcia, disciplína a pod. Pre 
zlepšenie povedomia odporúčame zhotoviteľom 
pripraviť pred realizáciou infografi ky a inštrukcie, 
ktoré budú viditeľne vyvesené, prípadne rozpos-
lané aj na virtuálne domové nástenky alebo ko-
munikačné skupiny na sociálnych sieťach

Organizácia sanácie
Popri zhotoviteľovi to majú v súčasnej situácii náročnejšie aj správ-
covia či zástupcovia vlastníkov. Platí to všeobecne, a zvlášť so zre-
teľom na organizáciu rekonštrukcií. Krátkodobo počas lockdownu 
ne je možné zhromažďovanie osôb, t. j. aj domové schôdze, čo vý-
razne sťažuje komunikáciu s obyvateľmi a rovnako schvaľovanie 
dôležitých rozhodnutí o bytovom dome. Tento stav však pominie 
v krátkej dobe. Výhľadovo sa ponúka možnosť výrazne posilniť pí-
somné hlasovanie s aplikáciou špeciálnych hygienických opatrení 
(prednostne vo vonkajšom prostredí, použitie rúšok, vlastného 
pera, rukavíc a zachovanie odstupov min. 2 m). Podmienkou na-
vyše samozrejme je, aby mal bytový dom schválených overovate-

ľov. Tým pádom možno rozhodovať o operatívnych otázkach, ako 
aj o otázkach v súvislosti s rekonštrukciou bytového domu a napr. 
stihnutím termínu podania žiadosti o fi nancovanie cez ŠFRB.

Pred realizáciou výmeny rozvodov odporúčame zo strany správcu 
alebo zástupcu vlastníkov overiť (prednostne telefonicky alebo 
elektronicky), či sa niektorý z obyvateľov nenachádza v karanté-
ne v súvislosti s Covid 19, prípadne nie je iná zásadná prekážka 
pre uskutočnenie výmeny rozvodov. Zvýšená potreba komunikácie 
s obyvateľmi a informovanosti zo strany zhotoviteľa, správcu alebo 
zástupcu vlastníkov je nevyhnutnou podmienkou hladkého prie-
behu výmeny.

Výmena ležatých rozvodov v bytovom dome
Táto oblasť predstavuje súčasne najbezpečnejší úsek rozvodov, 
keďže pri ich výmene nie je nutné vstupovať do bytov, ale len do 
spoločných priestorov. Pri dodržaní zvýšených hygienických opatre-
ní nie je zásadný dôvod túto sanáciu rušiť alebo odkladať, naopak 
možno využiť aktuálne krátkodobo voľné kapacity zhotoviteľov.

Sanácia vonkajších rozvodov tepla z CZT 
Pôvodné siete CZT z chabo izolovanej ocele sú dnes už často za hra-
nicou svojej morálnej aj fyzickej životnosti. Poruchy a neočakávane 
opravy strašia správcov sietí aj obyvateľom bytových domov. Spra-
vidla sa tieto javy hromadia v najmenej vhodnom čase napr. počas 
vianočných sviatkov. Sanácia je nevyhnutná a prináša tiež nemalé 
úspory tepla v dôsledku kvalitnejších materiálov a modernejších 
koncepcií CZT. Zároveň je ich výhodou, že hľadiska Covid pandémie 
nepredstavujú takmer žiadne riziko pre obyvateľov domov. 

Pri rekonštrukcii starších sietí je veľmi dôležitá kooperácia me-
dzi výrobcom rozvodov a montážnou fi rmou. Flexibilita pri výrobe 
neštandardných tvaroviek ako aj skladovanie materiálu v sklade 
v sídle firmy na území Slovenska sa ukázalo ako jedna z hlavných 
výhod. Taktiež výhodou kombinovanej inštalácie pri sanácii je blíz-
kosť výrobného závodu. Portfólio spoločnosti Rehau zahŕňa kom-
pletnú škálu riešení pre predizolované rozvody z hi-tec plastu 
PE-Xa ako aj ocele, ktoré najmä v kombinácii riešia všetky dôleži-
té technické výzvy a požiadavky moderných sietí CZT.

Ekonomika versus zdravie
V žiadnom prípade ekonomika nie je dôležitejšia než ľudské životy. 
Sú to však spojené nádoby. Eventuálny ekonomický kolaps alebo 
vypnutie hospodárstva by malo veľký dopad aj na kolaps zdravot-
níctva a prudko môže narásť počet tzv. odvrátiteľných úmrtí. Preto 
odporúčam hľadať zlatú strednú cestu medzi postupným spúšťa-
ním ekonomiky a udržaním šírenia vírusu pod kontrolou. Aktuálne 
považujem vo väčšine prípadov za možné nájsť pri uplatnení via-
cerých opatrení spôsob, ako výmenu k spokojnosti a bezpečnosti 
oboch strán uskutočniť. Samozrejme žiadne z opatrení nie je pre 
zúčastnených úplne komfortné. Prajem obyvateľom, správcom aj 
stupačkárom veľa zdravia, disciplíny a inovatívnych riešení, ako sa-
nácie najbližšie mesiace bezpečne previesť. Sme tu pre vás.

Ing. Igor Krajčovič 
REHAU, s.r.o., Kopčianska 82 A, Bratislava 
e-mail: igor.krajčovič@rehau.com
www.rehau.sk, www.stupacky.sk

Dezinfekčná 
veža
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„Naším hlavným cieľom je vyzdvihnúť expandovaný polysty-
rén ako výnimočný materiál, ktorý má široké využitie v takmer 
všetkých sférach života. Vyvíjame aktivity smerom k ochrane 
spotrebiteľa a zdravia ľudí, podporujeme zvyšovanie kvali-
ty EPS pri úsporách energie či spolupracujeme pri tvorbe 
noriem a zákonov v danej oblasti. Jednou z hlavných výziev 
najbližšieho obdobia bude zabezpečenie úplnej obehovosti 
expandovaného polystyrénu do roku 2030, k čomu sme sa 
zaviazali v Dobrovoľnom záväzku Združenia EPS SR voči Eu-
rópskej asociácii spracovateľov EPS (EUMEPS) a EÚ,“ hovorí 
Marta Strapková, predsedníčka Zduženia EPS SR.

Vznik Združenia EPS SR
Slovenské Združenie EPS SR bolo založené v roku 2005. Pr-
vým predsedom a zároveň jedným z jeho zakladateľov bol Ing. 
Jozef Sáraz. Hlavným dôvodom vzniku tohto zoskupenia bolo 
združiť výrobcov expandovaného polystyrénu a spoločne tak 
podporovať rozvoj EPS na slovenskom trhu. V priebehu rokov 
sa združenie postupne rozširovalo o ďalšie spoločnosti spraco-
vávajúce EPS. Aktuálne ho tvorí 11 členov a na jeho čele stojí 
už deväť rokov Ing. Marta Strapková. Združenie EPS SR je od 
januára 2006 zároveň súčasťou EUMEPS v Bruseli.

Pravidelný monitoring kvality EPS
Medzi hlavné priority slovenského združenia patrí dlhodobo 
monitoring kvality EPS predávaného na Slovensku, následná 
ochrana spotrebiteľa, ale aj nastavenie rovnakých podmienok 
pre všetky subjekty zaoberajúce sa výrobou, predajom alebo 
aplikáciou EPS. Zároveň je jeho snahou zabrániť distribúcii 
expandovaného polystyrénu tým výrobcom, ktorých výrobky 
nezodpovedajú platným normám. 
Združenie EPS SR zaviedlo značku 
„kvalitný výrobok“, ktorá bežným 
spotrebiteľom uľahčuje identifi káciu 
kvalitných výrobkov z EPS. Značku 
kvality sú oprávnení používať všetci 
členovia združenia, ktorí spĺňajú kri-
tériá kontroly kvality EPS výrobkov, 
ktorých plnenie sa preveruje mini-
málne jedenkrát ročne. 

Spolupráca s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky
V rámci svojho pôsobenia podniká združenie viaceré kroky na 
preukázanie toho, že EPS priemysel môže byť environmentál-
ne, ekonomicky a sociálne prínosný a udržateľný. Na Sloven-
sku už aj v súčasnosti existuje viacero príkladov dobrej praxe 
pre efektívne nakladanie s EPS odpadom. Z toho dôvodu za-
čalo združenie spolupracovať s Inštitútom cirkulárnej ekono-
miky (INCIEN). Prvotným cieľom neziskovej organizácie bolo 
zabezpečiť transparentnosť údajov a informácií o množstvách 
odpadového EPS, o množstvách vyrobeného i zrecyklovaného 
materiálu a stanovenie potenciálu splnenia cieľa obehovosti 

na slovenskom trhu. Súčasťou spolupráce je aj príprava novej 
web stránky www.recyklujempolystyren.sk, ktorej cieľom je 
zvýšiť povedomie ľudí o EPS odpade a informovať o možnos-
tiach správneho nakladania s polystyrénom. „Prostredníctvom 
webu chceme zdôrazniť, že polystyrén je 100 % recyklovateľ-
ný, zdraviu neškodný a bezpečný materiál. Zároveň máme 
záujem širokej verejnosti vysvetliť, akým spôsobom možno 
polystyrén recyklovať, kam ho treba odovzdať a ako možno 
recyklovaný polystyrén ďalej využiť,“ vysvetľuje M. Strapková.

Kampaň na zvýšenie povedomia o EPS
Propagáciu EPS smerom k laickej verejnosti podporilo združe-
nie spustením kampane „Polystyrén men – Hviezdy tepelnej 
izolácie“. Jej cieľom je upozorniť širokú verejnosť na výhody, 
ktoré expandovaný polystyrén prináša v prípade jeho použitia 
na zateplenie stavby. Hlavnými postavami kampane sú per-
sonifi kácie samotného produktu: Polystyrén Biely, Polystyrén 
Sivý, Polystyrén Vodoodolný, Polystyrén Tvrdý a Polystyrén vo 
vonkajšom  kontaktnom tepelnoizolačnom systéme (ETICS). 
Každá z postáv reprezentuje najdôležitejšie vlastnosti polys-
tyrénu. Hrdinov „Polystyrén men“ je možné vidieť a počuť na 
sociálnych sieťach YouTube a Facebook i na špecializovanej 
stránke www.polystyren.men.

Viac informácií získate na www.epssr.sk. 

ZDRUŽENIE EPS SR OSLAVUJE 15 ROKOV 
SVOJEJ EXISTENCIE

Združenie výrobcov, spracovateľov a používateľov expandovaného polystyrénu úspešne pôsobí 
na Slovensku už 15 rokov. Vyvíja rôzne aktivity vo viacerých  záujmových oblastiach, ktoré 
súvisia s expandovaným polystyrénom patriacim v rámci zatepľovania budov k najčastejšie 
používaným materiálom s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Pre zaujímavosť 
Viete, ako vznikol expandovaný polystyrén? Podobne ako 
rad iných materiálov – v podstate náhodou. V roku 1949 
skúšal vývojový pracovník nemeckej spoločnosti BASF 
s českými koreňmi, Fritz Stastny, rôzne zmesi materiálov. 
Dával ich do prázdnych škatuliek od krémov na topán-
ky. Na druhý deň bol veľmi prekvapený, keď našiel jednu 
z krabičiek otvorenú a v nej napenenú bielu hmotu. Nový 
materiál si vďaka svojim výnimočným izolačným vlastnos-
tiam čoskoro našiel svoje uplatnenie aj v stavebníctve. 
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Ultrazvukové vodomery 

MULTICAL®21 a  fl owIQ® 2200 

nová generácia vodomerov,
akus  cká detekcia úniku vody 
v rozvodoch,
vysoká presnosť,
nízky počiatočný prietok (2 l/h),
integrovaná komunikácia,
meranie teploty,
informačné kódy pomáhajú so 
správou majetku a službami 
zákazníkom,
spravodlivá a presná  fakturácia, 
zníženie plytvania vodou,
výdrž batérie až 16 rokov.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

V.I.Trade s.r.o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra

www.vit.sk
+421 918 733 918  

vit@vit.sk

Spoločnosť V.I.Trade s.r.o. je výhradným distribútorom ultrazvukových 
meračov Kamstrup na Slovensku

Ultrazvukové merače tepla a chladu 

Pla  orma 3 generácie MULTICAL® 

jedna pla  orma – nekonečné
možnos  ,
bezkonkurenčná presnosť
a spoľahlivosť merania,
vysoká fl exibilita merania,
zdieľaná pla  orma pre merače tepla, 
chladu a ich kombinácia,
kompaktné merače MULTICAL® 302 
a  MULTICAL® 403,
kombinované merače MULTICAL® 603 
a MULTICAL® 803,
inovácie sa vykonávajú bez zásahu 
do legálnych registrov,
možnosť pridávať alebo prepínať
komunikačné moduly podľa
požiadaviek na komunikáciu,
efek  vna príprava pre budúce 
riešenia

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Svoje využi  e si nachádzajú nielen 
v priemysle, ale aj v bytových domoch 
a biznis priestoroch.
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Akreditovaný kurz Správa bytového fondu, ktorý organizuje 
spoločnosť V. O. Č. Slovakia s. r. o., sa konal v septembri 2020 
v Košiciach. Opäť to bol intenzívny kurz, kde prednášky boli od 
rána do večera s prestávkou na obed, počet 90 hodín v zmysle 
zákona 246/2015 Z. z. o správcoch musel byť dodržaný. Náš 
kurz má 96 hodín prednášok vrátane testov.

Účastníci kurzu boli prevažne správcovia z Košíc, ale aj účastní-
ci z Piešťan, Popradu, Stupavy, Bardejova či Liptovského Jána. 
Aj na tomto kurze sa stretol príjemný kolektív aktívnych ľudí, kto-
rí mali záujem o získanie nových vedomostí z oblasti správy. 

Na tomto kurze sa potvrdilo, že nie kvantita, ale kvalita účastní-
kov kurzu rozhoduje o príjemnej atmosfére, aktívnej spolupráci 
a túžbe po vedomostiach. Tohto kurzu sa zúčastnili výnimoční 
ľudia, z ktorých sa za krátky čas vytvorila vynikajúca partia na-
vzájom sa doplňujúcich osobností po vedomostnej, odbornej, 
ale najmä ľudskej stránke. 

Na začiatku kurzu boli obavy zo skúšok a testov, ale prednáša-
telia sú spravidla vysokoškolskí profesori a ľudia s dlhoročnou 
skúsenosťou z praxe. Obavy po vypočutí prednášok zmizli. Všet-
ci pozitívne hodnotili ich úroveň. Účastníci mali možnosť získať 
v rámci seminárov aj odpovede na otázky, ktoré súviseli s od-
prednášanou témou. Túto formu si účastníci všetkých kurzov 
veľmi pochvaľovali, nakoľko medzi účastníkmi boli aj nováči-
kovia – správcovia, ktorí nepracujú ešte v oblasti správy dlhší 
čas.

Ako na začiatku pri vzájomnom zoznamovaní sa účastníci vyjad-
rili, že prišli hlavne kvôli „papieru“, tak po ukončení kurzu všetci 
konštatovali, že aj napriek tomu, že keď robia správu poväčšine 
dlhšiu dobu, bol kurz pre nich prínosom. 

Uvádzame vyjadrenie niektorých účastníkov kurzu

Organizácia kurzu v neľahkom období bola určite výzvou aj 

pre takú zabehnutú organizáciu, akou V.O.Č Slovakia s.r.o. 

určite je. Rodinný prístup a fl exibilné plnenie požiadaviek 

účastníkov hodnotím na jednotku. Oceňujem tiež vysokú 

erudovanosť a skúsenosti prednášajúcich. Zároveň aj ich 

schopnosť jednoducho interpretovať preberané problémy 

doplnené praktickými príkladmi. Svoje poslanie splnili.

Ing. Anton Ančic

Kurz bol výborný, ďakujem vám všetkým.

Ing. Erik Majerník

Záverom by sme sa chceli zablahoželať všetkým novým absol-
ventom kurzu Správa bytového fondu a popriať mnoho úspe-
chov v práci správcu, pevné nervy a dobré zdravie.

NIE KVANTITA, ALE KVALITA ROZHODUJE 
O ÚROVNI KURZU
Prijatím zákona 246/2015 Z. z. vznikla povinnosť odbornej spôsobilosti pre všetkých správcov. Jedným z dokladov, ktorý 
je potrebné doložiť, aby správca mohol byť zapísaný do Zoznamu správcov na MDaV SR, je Osvedčenie o absolvovaní 
akreditovaného kurzu Správa bytového fondu. Tento doklad chýbal ešte niektorým správcom alebo tým, ktorí so správou 
začínajú. 

Všetkým obchodným partnerom Všetkým obchodným partnerom 
a spolupracovníkom ďakujeme a spolupracovníkom ďakujeme 
za doterajšiu spoluprácu za doterajšiu spoluprácu 
a v roku a v roku ²º²¹²º²¹ želáme pevné zdravie,  želáme pevné zdravie, 
veľa radostných dní a mnoho chuti  do práce.veľa radostných dní a mnoho chuti  do práce.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020





www.voc.sk/spravca-bytovych-domov60

Základnou primárnou energiou pre PTČ je zemný plyn, LPG ale-
bo biometán. Pri využití biometánu sa zariadenie dostáva do 
kategórie zariadení dosahujúcich uhlíkovú neutralitu. Hlavnou 
výhodou zariadenia je odpadné teplo produkované motorom 
a spalinami, ktoré dokáže zariadenie distribuovať do samostat-
ného vysokoteplotného vykurovacieho okruhu vody, ktorou sa 
dá ohrievať pitná voda na požadované normové parametre. Vý-
stupná teplota 50 °C v režime vykurovania je maximálne využi-
teľná pre nízkoteplotné vykurovacie systémy a predohrev OPV. 
Tie môžu byť vo forme podlahového vykurovania, alebo strop-
ného a stenového vykurovania a chladenia. Taktiež je možné 
využiť aj pre ostatné vykurovacie systémy pracujúce s maximál-
nou teplotou v špičke do 50 °C. 

PTČ je možné využiť aj pre vzduchotechnické jednotky pre ohrev 
privádzaného vzduchu do vetraného priestoru. Pre VZT jednotky 
pracujú v režime VRV/VRF vzduch/vzduch. V režime vzduch/
voda, s vnútorným hydroboxom AWS, je možné zariadenie využiť 
aj ako doplnkový zdroj tepla pre jestvujúci zdroj inštalovaný pre 
vysokoteplotný vykurovací systém fungujúci na základe výpočto-
vej výstupnej teploty na základe ekvitermickej krivky. Zariadenie 
zabezpečí požadovanú teplotu až po svoju hranicu možnej do-
siahnutej a následne dopomôže kotol alebo iný doplnkový zdroj. 
Zariadenie dokáže v takomto systéme pracovať až do vonkajšej 
teploty -5 °C. 

Pri režime chladenia dokáže zariadenie popri výrobe chladnej 
vody odvádzať prebytočné teplo z motora, ktoré na jednom za-
riadení dokáže dosiahnuť potenciál až 40 kW vyrobeného tepla. 
Pri potrebe použitia väčšieho výkonu, plynové tepelné čerpadlo 
AISIN TOYOTA, je možné zariadenia kaskádne radiť do spoločné-
ho potrubia a tým vytvoria ucelený výkon bez obmedzenia veľ-
kosti daného systému. Veľkou výhodou je aj možnosť inštalova-
nia TWIN jednotiek kde do jednej vnútornej jednotky je možné 
pripojiť až dve vonkajšie jednotky čo výrazne šetrí na ostatných 
investičných nákladoch zdvojenia čerpadiel, spotreby pomocnej 
elektrickej energie. V neposlednom rade zjednodušuje nadra-
denú reguláciu a šetrí priestor v strojovni. Týmto pádom nie je 
potrebný veľký vnútorný priestor v novej alebo už jestvujúcej 

strojovni. Praxi sa stretávame s čoraz častejším použitím v sys-
témoch CZT, kde plynové tepelné čerpadlo dopĺňa strojovňu 
odovzdávacej stanice tepla zásobovanie teplom od centrálne-
ho zásobovateľa teplom a zvyšuje štandard dodávanej energie 
o možnosť využitia chladenia a zároveň výrazne znižuje pre-
vádzkové náklady na primárnu energiu. Jednoduché porovna-
nie úspory voči plynovému kotlu je zrejmé z tabuľky nižšie. Ako 
vzorový objekt slúži novobudovaný bytový dom s ročnou potre-
bou tepla 330 000 kWh, s ročnou potrebou chladu 8400 kWh 
a ročnou spotrebou OPV 160 400 kWh. Inštalovaný výkon zdro-
ja je cca 180 kW pre vykurovanie a 175 kW pre chladenie. Ako 
prvý vzorový príklad sme si vzali kombináciu plynovej kotolne 
s kondenzačným kotlom a elektrickým vzduchovým chillerom. 
Do porovnania sme dali jednu strojovňu tvorenú plynovým te-
pelným čerpadlom s doplnkovým malým plynovým kotlom pre 
dohrev OPV na vyššiu tepotu ako 50 °C. Plynové tepelné čer-
padlá tvoria aj zdroj tepla a chladu. 

Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že úspora na prevádzkových ná-
kladoch činí 4750 Eur ročne. To znamená, že úsporou len pri-
márnej energie je návratnosť vyššej investície do 4 rokov. Ne-
treba ale zabúdať na to, že pri tejto zámene dochádza aj ku 
zníženiu prevádzkových nákladov na servis a údržbu. V tomto 
prípade je pri plynových tepelných čerpadlách potrebné uva-

PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO AISIN TOYOTA 
A JEHO PRÍNOSY PO NASADENÍ
Plynové tepelné čerpadlo AISIN TOYOTA je plnohodnotný obnoviteľný zdroj zabezpečujúci vykurovanie, chladenie 
a ohrev pitnej vody. Zariadenie využíva ako obnoviteľnú energiu okolitý vzduch, ktorý prúdi výparníkom vonkajšej 
jednotky. Pomer obnoviteľnej energie tvorí až 40 % celkových nárokov na primárnu energiu. 

PLYNOVÁ 
KOTOLŇA 

+ EL. CHILLER

PLYNOVÉ TEPEL-
NÉ ČERPADLÁ 

AISIN

COP VYK 1 1,42

COP CHL 3 1,25

Vykurovanie

Spotreba prim. energie vyk 330 000 kWh 232 394,4 kWh

Chladenie

Spotreba prim. energie chlad 28 000 kWh 67 200 kWh

OPV

pomer z OZE 0,7

Spotreba pre OPV 112 244,3 kWh

konvenčný zdroj 1 0,3

Spotreba pre OPV 160 349,1 kWh 48 104,72 kWh

spotreba prim. energie KK 490 349,1 kWh 48 104,7 kWh

spotreba prim. energie z OZE 344 639 kWh

Spolu 392 743 kWh

Úspora 0,00 % 24,85 %

cena za kW 0,046 € 0,046 €

Náklad 22 556,06 € 18 066,20 €

Chladenie

Spotreba prim. energie 28 000 kWh 67 200 kWh

cena za kW 0,12 € 0,05 €

Spolu za rok 3 360,00 € 3 091,20 €

Investičné náklady cca 70 000,00 € cca 85 000,00 €
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žovať so servisom iba jedného zariadenia. Zároveň budova 
získa možnosť zníženia pripojovacej kapacity trafostanice, čo 
sa odrazí taktiež na prevádzkových a v neposlednom rade aj 
investičných nákladoch. 

Jednoduchý rozpis správnych aplikácií plynových 
tepelných čerpadiel
Nový bytový dom: 

inštalácia dvojrúrového vykurovacieho a chladiaceho 
systému temperovaného jadra alebo „mokrého“ sys-
tému vykurovaného a chladeného stropu, prípadne 
podlahového vykurovania
inštalácia obnoviteľného zdroja – plynového tepelné-
ho čerpadla pre vykurovanie a chladenie s využitím 
predohrevu OPV a využitia odpadového tepla z moto-
ra a spalín – možná dosiahnutá úspora voči konvenč-
nému zdroju predstavu cca 25 %

Existujúci bytový dom:
inštalácia obnoviteľného zdroja a po zateplení zníže-
nie teploty vykurovacieho média.
možnosť doplnenia celoplošne v celom BD chladenie 
pre potreby vychladenia priestorov v lete
využitie obnoviteľného zdroja na predohrev OPV
využitie odpadového tepla z motora pre ohrev OPV 
v režime chladenia
možnosť náhrady za jestvujúcu plynovú kotolňu, prí-
padne doplnenie zdroja ako decentralizovaného zdro-
ja s dohrevom UK z CZT. Úspora môže v tomto prípa-
de dosiahnuť až 45 % prevádzkových nákladov

Administratívna budova:
využitie obnoviteľného zdroja pre vykurovanie a chla-
denie kancelárskych priestorov
využitie odpadového tepla pre centrálny ohrev OPV

Verejná budova (škola, kultúrny dom, obecný úrad):
doplnenie jestvujúceho zdroja tepla o plynové tepel-
né čerpadlo
kompletná rekonštrukcia zdroja tepla o plynové tepel-
né čerpadlo
plné využitie obnoviteľného zdroja do možnej teploty 
v zmysle ekvitermickej krivky

Pre bližšie informácie ohľadne plynových tepelných čerpa-
diel, ich výhody a referencie navštívte stránku www.yzamer.
sk alebo www.aisinheatpump.com

Daniel Izakovič, obchodný riaditeľ
ESM-YZAMER energetické služby a monitoring s.r.o.
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Pomerne často sa na mňa obra-
cajú vlastníci a užívatelia bytov 
s požiadavkou na určenie správ-
neho pomeru základnej a spot-
rebnej zložky (ZZ a SZ) pri rozpo-
čítaní nákladov na vykurovanie. 
Problematika sa týka BD, ktoré 
majú meranú spotrebu tepla na 
vykurovanie dodaného do objektu 
(CZT, vlastná kotolňa) a pomerové 
merače tepla v bytoch. Skôr ako 
vysvetlím základné princípy urče-
nia „správneho pomeru“ ZZ a SZ, 
uvediem niektoré všeobecné in-
formácie.

Rozpočítavanie nákladov za vykurovanie
V článku Úspory tepla – mýty a fakty 3. časť, ktorý bol uverejnený 
v časopise Správca bytových domov č. 3/2020 som spomenul, 
že existujú dva základné spôsoby rozúčtovania nákladov

1.  Sociálny model – paušálna platba za službu.
2. Obchodný model – platba za meranú spotrebu. 

Prvý spôsob určenia platby sa používa všade tam, kde by pres-
né meranie bolo komplikované a neefektívne. Preto sa paušálna 
platba používa napríklad pri poplatkoch za odvoz a likvidáciu od-
padu, používanie výťahu, spotrebu elektriny v spoločných priesto-
roch. Ale aj pri poplatkoch za použitie diaľnic, havarijnom poiste-
ní motorových vozidiel...

Výhodami tejto metódy sú jednoduchá aplikácia a nízke náklady. 
Nie je potrebné inštalovať žiadne merače tepla v objektoch ani 
v bytoch, nie sú potrebné kontroly a overovania týchto meračov 
ani žiadne odpočty. Nevýhodou tejto metódy je hlavne to, že od-
beratelia tepla nie sú motivovaní k znižovaniu spotreby a snažia 
sa systém zneužívať. Správajú sa podľa zásady „keď mám platiť 
rovnako nech mám z toho čo najviac“. Výsledkom je nadmerná 
spotreba tepla na vykurovanie celého domu. Takýto systém ro-
zúčtovania nákladov na vykurovanie teda nie je vhodný ani pros-
pešný pre tie BD, ktoré majú záujem o úspory tepla a znižovanie 
nákladov.

Ak majú vlastníci záujem o zníženie spotreby tepla a nákladov 
na vykurovanie, mali by pre to vytvoriť vhodné podmienky. Zá-
kladnou podmienkou je inštalácia termoregulačných ventilov, ich 
správne používanie a úprava prevádzkových parametrov vykuro-
vacieho systému. Všetky uvedené požiadavky sú veľmi dôležité. 
Nestačí len nainštalovať nejaké, zvyčajne najlacnejšie TRV, a ča-
kať na zázrak. Je dôležité si uvedomiť, že inštalovanie TRV vý-
razne mení spôsob prevádzkovania vykurovacích telies v bytoch. 
Otváranie alebo zatváranie TRV umožňuje užívateľom rozhodovať 
o spotrebe tepla. Ak je cieľom BD znižovanie spotreby tepla, po-
tom treba použiť taký spôsob rozúčtovania, ktorý bude motivačný 
pre tých, ktorí vykurujú svoje byty správne a na druhej strane by 
mal postihovať tých, ktorí svoje byty prekurujú. Vhodným spôso-

bom je rozúčtovanie nákladov na základe merania spotreby tepla 
dodaného do objektu aj merania na vykurovacích telesách. 

Hlavná výhoda takéhoto spôsobu rozúčtovania nákladov, v porov-
naní s paušálnou platbou, je v presnom určení nákladov podľa 
spotreby tepla jednotlivých bytov. Súčasne však treba spomenúť 
aj určité nevýhody tohto systému, ktoré spočívajú jednak v snahe 
znižovania nákladov za cenu neprimeraného obmedzenia spotre-
by (vypínanie radiátorov a nedokurovanie bytov) a tiež vo výraz-
nom navýšení platieb za teplo pri nadmernej spotrebe. Pripomí-
nam, že ani jeden z uvedených extrémov nie je správny, preto by 
bolo potrebné takéto správanie užívateľov eliminovať.

Porovnaním dvoch základných spôsobov rozúčtovania nákladov 
na vykurovanie je zrejmé, že každý z nich má svoje výhody aj nevý-
hody. Ak chceme využiť výhody ktoréhokoľvek systému, musíme 
čo najviac obmedziť jeho nevýhody. Je potrebné si uvedomiť, že 
žiadny iný systém medzi týmito dvoma možnosťami neexistuje! 

Tak ako je koleso okrúhle preto, aby sa dobre kotúľalo, tak je teh-
la hranatá preto, aby bola stabilná. To je zároveň dôvod toho, 
prečo nikto nevyrába hranaté kolesá ani okrúhle tehly. Aj keď pri 
kolesách a tehlách to je myslím každému jasné, pri rozpočítaní 
nákladov na vykurovanie to už neplatí. Výhodou paušálnych pla-
tieb za vykurovanie sú rovnaké platby a nevýhodou vysoká spot-
reba. Pri obchodnom modeli je výhodou obmedzenie spotreby 
a nevýhodou rozdiely v platbách. Ako to už na Slovensku býva, 
chceli by sme len to dobré. Teda v tomto prípade taký systém 
rozúčtovania nákladov, ktorý nám zabezpečí zníženie spotreby 
tepla (preto zatepľujeme a inštalujeme TRV) pri rovnakých plat-
bách. Na tento účel sme vynašli rôzne koefi cienty a systém rozúč-
tovania cez ZZ a SZ a pritom si neuvedomujeme, že v skutočnosti 
vymýšľame hranaté koleso. 

Aký je najlepší pomer ZZ a SZ?
Na Slovensku používame TRV viac ako 25 rokov, zatepľovanie 
a pomerové merače viac ako 20 rokov. Za ten čas nebol zreali-
zovaný ani jeden pilotný projekt, výskumná úloha, alebo „vzorový 
BD“, v ktorom by bol prezentovaný správny spôsob zateplenia, ter-
moregulácie, merania a rozúčtovania nákladov. A hlavne jedno-
značne preukázané úspory v spotrebe tepla, pre ktoré to všetko 
vlastne robíme. Namiesto toho sa stále snažíme objaviť kameň 
mudrcov v podobe správneho pomeru ZZ a SZ. O tom, ako sa od-
porúčaný pomer ZZ a SZ postupne vyvíjal v našej legislatíve, mys-
lím písať netreba. Aktuálne je v §7 ods. 1 vyhlášky (1) uvedený 
odporúčaný pomer ZZ 60 % a SZ 40 %. K tomuto odporúčaniu by 
som chcel uviesť len jednu poznámku. V európske legislatíve (2) 
sa žiadne podobné koefi cienty neuvádzajú. V prílohe VIIA Smerni-
ce európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/2002 sú uvedené 
minimálne požiadavky na vyúčtovanie a informácie o spotrebe 
v prípade vykurovania nasledovne: „Aby mohli koneční spotrebi-
telia regulovať svoju spotrebu energie, musí sa vyúčtovanie vyko-
návať na základe skutočnej spotreby alebo odpočtov pomerové-
ho rozdeľovača vykurovacích nákladov najmenej raz za rok.“ To je 
všetko. Žiadne koefi cienty ani ZZ a SZ som tam nenašiel.

ÚSPORY TEPLA – MÝTY A FAKTY, 4. ČASŤ
Ing. Jozef Habánek, e-mail: info@zateplo.sk, autor je energetický audítor, pracuje v Žiline

Vo štvrtom pokračovaní článkov o úsporách tepla sa pokúsim vysvetliť, ako môže spôsob rozúčtovania nákladov 
na vykurovanie bytov ovplyvniť správanie užívateľov, ktoré má zásadný vplyv na celkovú spotrebu tepla a teda aj 
na náklady na vykurovanie celého objektu a jednotlivých bytov.
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Čo z toho vyplýva pre slovenského vlastníka a užívateľa bytu? Mi-
nimálne to, že má pri vyúčtovaní nákladov na vykurovanie viacero 
možností.

A.  Paušálna platba podľa plochy bytu.
B.   Rozúčtovanie podľa meračov v zmysle (1), teda ZZ 

60 % a SZ 40 %.
C.   Rozúčtovanie podľa meračov v zmysle (2), teda ZZ 

0 % a SZ 100 %.
D.   Rozúčtovanie podľa meračov iným spôsobom podľa 

dohody vlastníkov.

Treba tiež spomenúť možnosť použitia korekčných koefi cientov 
podľa §7. ods. 6, vyhlášky (1), ktoré zohľadňujú nepriaznivú po-
lohu miestnosti. Odporúčané koefi cienty korekcie polohy, ktoré 
nie sú pre vlastníkov záväzné, sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky 
(1).

Zaujímavý článok o použití koefi cientov korekcie polohy miest-
nosti, ktorého autorom je Ing. Paculík, bol uverejnený tiež v minu-
lom čísle časopisu. Z uvedeného článku vyplýva, že navrhované 
koefi cienty korekcie polohy miestnosti uvedené v prílohe č. 2 vy-
hlášky (1) nie sú vhodné pre všetky BD. Autor článku preto na-
vrhuje výpočet koefi cientov iným spôsobom. Ja sa domnievam, 
že navrhované koefi cienty nie sú dostatočne presné vlastne pre 
žiadny konkrétny dom. Neviem, ako sa tie čísla do našej legislatí-
vy dostali, ale asi by sme ťažko hľadali konkrétny dom, pri ktorom 
by navrhované koefi cienty podľa vyhlášky (1) a koefi cienty vypo-
čítané podľa metódy Ing. Paculíka boli približne rovnaké. Za veľ-
kú chybu považujem ten fakt, že vo vyhláške (1) nie sú uvedené 
okrajové podmienky, pre ktoré je možné koefi cienty použiť. Pred-
stava, že navrhované koefi cienty sú vhodné pre všetky BD patrí 
skôr do ríše fantázie, rovnako ako navrhovaný pomer ZZ a SZ.

Ako sa v tejto spleti vyhlášok, nariadení, odporúčaní teda 
vyznať?
Pre hľadanie odpovede na túto otázku musím znova pripomenúť 
všeobecnú zásadu, podľa ktorej realita nie je založená na izolova-
ných faktoch. Preto nie je možné určiť správny pomer ZZ a SZ, ani 
použitie korekčných koefi cientov polohy miestnosti bez posúde-
nia všetkých súvislostí, ktoré priamo vplývajú na spotrebu tepla 
jednotlivých bytov a tým aj na výšku platieb. V tomto prípade sa 
jedná o tepelno-technické vlastnosti BD a spôsob prevádzkova-
nia vykurovacieho systému.

V prevažnej väčšine BD sa vyskytujú užívatelia, ktorých možno 
podľa spôsobu vykurovania bytu zaradiť do troch skupín. Do pr-
vej skupiny patria bežní užívatelia, ktorým vyhovuje odporúčaná 
teplota v byte a ich spotrebu tepla možno považovať za priemer-
nú. Druhú skupinu tvoria užívatelia, ktorí vykurovanie obmedzujú 
a snažia sa dosiahnuť čo najnižšiu spotrebu tepla. Tretiu skupi-
nu zasa tvoria užívatelia, ktorí vykurovanie vôbec neobmedzujú 
a snažia sa počas celého vykurovacieho obdobia kúriť na maxi-
mum.

Porovnanie jednotlivých spôsobov rozúčtovania uvediem na 
jednoduchom príklade, v ktorom porovnám náklady na vykuro-
vanie troch bytov. Základné údaje o spotrebe bytov sú uvedené 

v tab. 1. Pre zjednodušenie uvádzam len rozdiel spotreby tepla 
v % a celkové náklady v €, ktoré sú postačujúce pre porovnanie 
posudzovaných spôsobov rozúčtovanie nákladov. Stĺpce tabuľky 
sú označené písmenami A až F a riadky číslami 1 až 7 na pravej 
strane tabuľky. 

Údaje o spotrebe a nákladoch bežných užívateľov sú v tab. 1 (aj 
tab. 2 – 4) uvedené v stĺpci D. V riadku 1 je uvedený údaj 100 %, 
ktorý predstavuje priemernú spotrebu bytu. Podiel z celkovej 
spotreby domu (v našom prípade 3 bytov) je uvedený v riadku 2 
a predstavuje presne tretinu, teda 33,33 %. Ak predpokladáme, 
že priemerné náklady na vykurovanie bytu sú 500 €, potom plat-
ba tohto bytu bude tiež 500 € a je uvedená v riadku 3. Keďže 
sa jedná o paušálnu platbu podľa plochy, je pomer ZZ 100 %, 
ako je uvedené v stĺpci B riadok č. 3. Potom pomer SZ je 0 % 
a táto hodnota je uvedená v stĺpci B riadok č. 4. Celkový podiel 
nákladov tvorí súčet ZZ a SZ, ktorý musí byť vždy 100 % a je uve-
dený v stĺpci B riadok č. 5.

Pre porovnanie som zvolil aj „úsporný byt“, ktorý má spotrebu len 
20 % spotreby bežného bytu. Konkrétna hodnota spotreby úspor-
ného bytu nie je veľmi dôležitá, pre porovnanie je možné zvoliť 
akúkoľvek hodnotu. Ale aj byty s veľmi nízkou spotrebou tepla sa 
v našich BD vyskytujú, preto som zvolil takúto extrémnu hodno-
tu. V prípade úsporného bytu je teda celková spotreba tepla len 
20 % spotreby bežného bytu a táto hodnota je uvedená v stĺpci C 
riadok č. 1. Podiel z celkovej spotreby všetkých bytov je v tomto 
prípade 6,67 % a táto hodnota je uvedená v stĺpci C riadok č. 2. 
Platba za teplo na vykurovanie v tomto prípade nezávisí od spo-
treby, ale len od vykurovanej plochy. Ak predpokladáme, že plo-
cha bytov je rovnaká, potom platba úsporného bytu C bude tiež 
rovnaká, teda 500 €. Táto suma je uvedená v riadku 3 stĺpec C. 
Sú to tiež celkové náklady na vykurovanie bytu, uvedené v stĺpci 
C riadok č. 5.

Podobným spôsobom je vyhodnotená aj spotreba prekurované-
ho bytu, ktorý má spotrebu o 80 % vyššiu ako bežný byt. Údaje 
o spotrebe tohto bytu sú uvedené v tab. 1 stĺpec E. Rovnako ako 
v predchádzajúcich dvoch bytoch aj v treťom byte budú náklady 
na vykurovanie 500 €.

Ak porovnáme spotrebu tepla jednotlivých bytov, ktorá je v pome-
re 20 % k 100 % a 180 % s platbami, ktoré sú rovnaké vo výške 
500 €, je na prvý pohľad jasné, že takýto spôsob vyúčtovania 
nákladov nie je správny ani spravodlivý. Porovnáme ho preto s vy-
účtovaním podľa európskej legislatívy, teda len podľa nameranej 
spotreby. V takomto prípade bude ZZ 0 % a SZ 100 %. Údaje o ro-
zúčtovaní posudzovaných bytov sú uvedené v tab. 2.

Plocha posudzovaných bytov aj spotreba tepla sú rovnaké ako 
v predchádzajúcom prípade. Zmenil sa len pomer rozúčtovania, 
pri ktorom sú všetky náklady počítané len z nameranej spotreby. 
Z údajov v tab. 2 je možné vidieť, že v takomto prípade by nákla-
dy na vykurovanie úsporného bytu boli 100 €, náklady na vykuro-
vanie bežného bytu by boli 500 € a v prípade bytu s nadmernou 
spotrebou by boli náklady 900 €. Vypočítané náklady sú uvedené 
v riadku č. 5 tab. 2. Porovnanie platby jednotlivých bytov s bež-

A B C D E F
20% 100% 180% 300% 1

6,67% 33,33% 60,00% 100% 2
ZZ 100% 500 €             500 €             500 €             1 500 €         3
SZ 0% -  €              -  €              -  €              -  €              4

Spolu 100% 500 €             500 €             500 €             1 500 €         5
Rozdiel % 100% 100% 100% 300% 6
Rozdiel € -  €              -  €              -  €              7

100 0

Tab. 1 Porovnanie nákladov pri paušálnej platbe

A B C D E F
20% 100% 180% 300% 1

6,67% 33,33% 60,00% 100% 2
ZZ 0% -  €              -  €              -  €              -  €              3
SZ 100% 100 €             500 €             900 €             1 500 €         4

Spolu 100% 100 €             500 €             900 €             1 500 €         5
Rozdiel % 20% 100% 180% 300% 6
Rozdiel € 400 €-    -  €              400 €             7

0 100

Tab. 2 Porovnanie nákladov pri platbe podľa meračov
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ným bytom sú uvedené v % v riadku č. 6 a vo fi nančnom vyjadrení 
v riadku č. 7. 

Porovnaním platieb jednotlivých bytov pri paušálnej platbe 
(tab. 1) a platbe podľa meračov (tab. 2) je možné vidieť, že roz-
diel pri úspornom byte je -400 € a pri byte s nadmernou spotre-
bou je to +400 €. Zaujímavosťou je, že v prípade bežného bytu je 
platba stále rovnaká, teda 500 €.

Porovnaním výsledkov týchto dvoch spôsobov rozúčtovania zís-
kame dostatok informácii o význame pomeru ZZ a SZ na platby 
v bytoch aj ich vplyv na správanie užívateľov. Treba si uvedomiť, 
že najväčší rozdiel medzi skutočnou spotrebou a vypočítanou 
platbou vo vyúčtovaní nákladov na vykurovanie, ktorý je uvedený 
v tab. 1, sa v minulosti nemohol vyskytnúť. Všetky byty boli vtedy 
vykurované rovnako. Po inštalovaní TRV a meračov tepla sú po-
dobné rozdiely v spotrebe tepla pomere časté, a v takých prípa-
doch sú paušálne platby, ale aj rozúčtovanie s vysokým podielom 
ZZ nespravodlivé.

Ak vychádzame z predpokladu, že náklady na vykurovanie bytov 
by mali byť určené na základe skutočnej spotreby, potom môže-
me jednoznačne tvrdiť, že paušálne rozúčtovanie podľa plochy 
túto požiadavku nespĺňa. Tento spôsob rozúčtovania zvýhodňuje 
užívateľov, ktorí majú nadmernú spotrebu tepla a znevýhodňuje 
tých, ktorí sa snažia vykurovať efektívne a teplom šetriť. Pri dru-
hom spôsobe rozúčtovania nákladov len podľa nameranej spo-
treby sú naopak zvýhodnení užívatelia, ktorí majú nízku spotrebu 
tepla a byty s nadmernou spotrebou majú náklady výrazne vyš-
šie. Tento model rozúčtovania nákladov sa zdá byť z obchodné-
ho hľadiska spravodlivejší, pokiaľ nie je zneužívaný niektorými 
vlastníkmi na minimalizovanie nákladov vypínaním vykurovacích 
telies.

V uplynulých týždňoch ma požiadali zástupcovia vlastníkov 
dvoch domov o posúdenie ich spôsobu rozúčtovania nákladov 
na vykurovanie. V jednom BD mali odsúhlasený pomer ZZ 85 % 
a SZ 15 %, a v druhom ZZ 20 % a SZ 80 %. Zaujímavosťou je, že 
v oboch BD mali nadmernú spotrebu tepla a boli s rozúčtovaním 
nespokojní. Pre názornosť uvádzam porovnanie spotreby troch 
fi ktívnych posudzovaných bytov aj pre pomer ZZ 85 % a SZ 15 % 
– tabuľka č. 3, a ZZ 20 % a SZ 80 % – tabuľka č. 4.

Aký pomer rozúčtovania nákladov na ZZ a SZ 
je teda optimálny?
Pri porovnaní údajov v tabuľkách je možné sa dopracovať k nie-
koľkým zaujímavým záverom. V prvom rade si treba uvedomiť, 
že pomer ZZ a SZ, ani opravné koefi cienty polohy, neznižujú cel-
kovú platbu za teplo na vykurovanie BD. Ak si pozrieme výšku 

celkovej platby za všetky byty, údaj uvedený v stĺpci F riadok 5 
každej tabuľky, vidíme, že suma je vždy rovnaká teda 1500 €. 
To znamená, že dodávateľovi tepla je úplne jedno aký pomer 
ZZ a SZ si vlastníci v objekte zvolia, pretože výslednú platbu za 
dom to neovplyvní. To znamená, že pomer ZZ a SZ rozhoduje len 
o rozdelení platieb medzi užívateľmi. Pritom platí zásada, že čím 
vyšší je podiel ZZ, tým väčšia časť nákladov bytov s nadmernou 
spotrebou je hradená v platbách bytov s nízkou spotrebou. Túto 
vetu si treba pre istotu prečítať ešte raz, lebo je z celého článku 
najdôležitejšia. Áno skutočne je to tak. Pomer ZZ a SZ rozhoduje 
len o tom, ako prispievajú vlastníci bytov s nízkou spotrebou tepla 
tým, ktorí svoje byty prekurujú. Ak sa vám to zdá na prvý pohľad 
nesprávne a nelogické, že byty ktoré sa snažia šetriť doplácajú 
na byty s nadmernou spotrebou tepla, tak ste tento článok po-
chopili správne.

Za dôležitú považujem aj tú skutočnosť, že na užívateľov bežných 
bytov s priemernou spotrebou tepla, pomer ZZ a SZ nemá prak-
ticky žiaden vplyv. 

Čo z toho vyplýva?
Okrem iného aj jedna dôležitá skutočnosť, ktorá sa prejavuje pri 
hlasovaní vlastníkov o určení pomeru ZZ a SZ na rozpočítanie ná-
kladov na vykurovanie. Jedna časť vlastníkov, tí z úsporných by-
tov sa snažia o to, aby pomer ZZ bol čo najnižší. Naopak vlastníci 
ktorým nezáleží na spotrebe a radi si v byte prikúria sa snažia 
o to, aby pomer ZZ bol čo najvyšší. Lebo vedia, že v takom prípa-
de časť nákladov za nich zaplatí niekto iný. A najväčšiu skupinu 
tvoria vlastníci bežných bytov s primeranou spotrebou, ktorí pr-
vých ani druhých nechápu. Pretože nech je schválený akýkoľvek 
pomer ZZ a SZ, ich platby to ovplyvní len minimálne, alebo vôbec. 
Preto sa domnievajú, že zmena pomeru ZZ a SZ nemá na platbu 
za vykurovanie prakticky žiaden vplyv. To je najčastejšia príčina 
rozporov pri hlasovaní o spôsobe rozúčtovaní nákladov na vyku-
rovanie v BD.

Ako tento problém vyriešiť
Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že tento článok o spôsobe rozúčto-
vania nákladov na vykurovanie nevyznieva veľmi optimisticky, pri 
podrobnejšom čítaní je možné v ňom nájsť viaceré pozitíva. Na 
to, aby sme eliminovali nepriaznivý vplyv jednotlivých spôsobov 
rozúčtovania nákladov na vykurovanie je potrebné vnímať prob-
lém v širších súvislostiach. 

Treba si uvedomiť, že ak umožníme vlastníkom a užívateľom by-
tov ľubovoľne voliť teplotu v bytoch počas vykurovacieho obdobia, 
bude v dôsledku toho dochádzať k výrazným rozdielom v spotre-
be tepla týchto bytov a žiadne koefi cienty ani žiadny pomer ZZ 
a SZ nebudú pre rozúčtovanie optimálne. Na druhej strane ak 
zabezpečíme vo všetkých bytoch primerané vykurovanie a trva-
lé nastavenie TRV na predpísanú hodnotu, bude nižšia spotreba 
a teda aj rozdiely v spotrebe tepla na vykurovanie bytov budú ove-
ľa menšie. Pri bytoch s rovnakou spotrebou je význam pomeru ZZ 
a SZ veľmi malý a preto v prípade rovnomerného vykurovania je 
určenie pomeru týchto dvoch zložiek druhoradé. 

Pre optimalizáciu spotreby celého BD je však potrebné zabezpečiť 
rovnomerné vykurovanie bytov a zvoliť nízky podiel ZZ, napríklad 
20 – 30 %, ktorý zabezpečí dostatočnú motiváciu pre dodržiava-
nie doporučených podmienok vykurovania. Mal by tiež pôsobiť 
ako prevencia pre tých, ktorí by chceli byty prekurovať.

Ešte si dovolím v krátkosti zhodnotiť návrh výpočtu opravných 
koefi cientov polohy miestností z článku p. Paculíka. Z porovna-
nia údajov rôznych spôsobov rozúčtovania nákladov na vykuro-

A B C D E F
20% 100% 180% 300% 1

6,67% 33,33% 60,00% 100% 2
ZZ 20% 100 €             100 €             100 €             300 €             3
SZ 80% 80 €               400 €             720 €             1 200 €         4

Spolu 100% 180 €             500 €             820 €             1 500 €         5
Rozdiel % 36% 100% 164% 300% 6
Rozdiel € 320 €-    -  €              320 €             7

20 80

Tab. 3 Porovnanie nákladov pri ZZ 85 % a SZ 15 %
A B C D E F

20% 100% 180% 300% 1
6,67% 33,33% 60,00% 100% 2

ZZ 85% 425 €             425 €             425 €             1 275 €         3
SZ 15% 15 €               75 €               135 €             225 €             4

Spolu 100% 440 €             500 €             560 €             1 500 €         5
Rozdiel % 88% 100% 112% 300% 6
Rozdiel € 60 €-   -  €              60 €               7

85 15

Tab. 4 Porovnanie nákladov pri ZZ 20 % a SZ 80 %
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vanie, uvedených v tomto článku je myslím jasné, že akákoľvek 
snaha o zmiernenie rozdielu v platbách za vykurovanie bytov je 
nesprávna. Platí to hlavne v tých prípadoch, kedy sú byty vyku-
rované na ľubovoľné teploty na základe rozhodnutia vlastníka, 
alebo užívateľa bytu. Ak umožníme niektorým vlastníkom preku-
rovanie bytov, ktoré má za následok nadmernú spotrebu tepla 
nielen daného bytu, ale aj celého domu, potom by títo vlastníci 
mali niesť za svoje správanie primeranú zodpovednosť. Prekuro-
vanie jednotlivých bytov zvyšuje spotrebu tepla celého domu, pre-
to by v prípade vykurovania mal byť záujem všetkých vlastníkov 
postavený nad záujmom jednotlivca.

Na Slovensku je to žiaľ tak, že si nikto neprizná chybu a všet-
ci zvaľujú vinu na niekoho iného. Uvediem jednoduchý ale žiaľ 
nie ojedinelý príklad. Európske predpisy a normy sú už dávno za-
merané na energetickú efektívnosť a znižovanie spotreby tepla. 
Všetci Slováci si asi myslia, že sú väčší odborníci ako experti, ktorí 
tie normy a vyhlášky pripravujú. Preto si požiadavky noriem čas-
to vylepšujeme a upravujeme podľa seba. Napríklad. V norme je 
uvedené ako treba zatepľovať BD. Lenže často sa stáva, že domy 
napríklad nezateplia strechu, či inak porušia danú normu. Všetky 
predpisy a normy určujú teplotu v bytoch 20 °C. Ale komu by sa 
ju chcelo dodržiavať. Krútením hlavicami rozregulujeme systém, 
obmedzíme využitie tepelných ziskov, nadmerne zvýšime spotre-
bu tepla. A keď zistíme, že nám nevyhovujú nejaké koefi cienty, 
tak si zmeníme aj tie. To, že niekto nedodržal požiadavky noriem 
pri zatepľovaní, výmene okien a zasahovaní do vykurovacieho 
systému si nikto nevšíma. Ale že nám nevyhovujú vysoké plat-
by a zvaľujeme vinu na koefi cienty a spôsob rozúčtovania nie je 
správne. Lebo aj tie koefi cienty boli určené na základe predpok-
ladov, ktoré počas prevádzky vykurovania v dome nedodržiava-
me. A zaujímavé na tom je, že keď hľadáme iné riešenia a vy-
mýšľame nápravné opatrenia, znovu vychádzame z tých noriem 
a predpisov, podľa ktorých by to malo byť akože v poriadku. No 
proste hotové Kocúrkovo.

Dobrá správa na záver
Prvá dobrá správa je, že ak nie sú v BD dodržané počas vyku-
rovania optimálne prevádzkové pomery vo všetkých bytoch, nie 
je možné určiť opravné koefi cienty polohy ani správny pomer ZZ 
a SZ. To je skutočne dobrá správa, lebo sa nemusíte zbytočne 
namáhať a hádať na schôdzi. Pri akomkoľvek pomere ZZ a SZ 
sa vždy nájdu špekulanti, ktorí sa budú snažiť schválený systém 
rozúčtovania zneužiť. Preto treba venovať úsilie dôležitejším ve-
ciam, ako je pátranie po nepodstatných koefi cientoch. Problém 
s nadmernou spotrebou tepla a vysokými platbami treba riešiť 
tam kde vznikol. Teda v bytoch. Otváranie a zatváranie TRV musí 
byť automatické, založené len na využívaní iných tepelných zdro-
jov. Ovplyvňovanie spotreby tepla v bytoch zmenou nastavenia 
TRV vlastníkmi nie je prípustné ani správne! Malo by byť zakáza-
né a porušovanie tohto zákazu sankcionované.

Ak je príčina vysokých platieb v nesprávnom používaní TRV 
a nadmernom vykurovaní bytov, ako tvrdím ja, potom nikto nikdy 
nemôže nájsť riešenie tohto problému v spôsobe rozúčtovania 
ani nejakých koefi cientoch. Práve naopak. Takýmto spôsobom sa 
situácia môže ešte zhoršiť tým, že viacero vlastníkov sa bude sna-
žiť využiť výhody nižších platieb pri nadmernej spotrebe tepla.

Druhá dobrá správa je, že pri správnom spôsobe vykurovania 
všetkých bytov, vás pomer ZZ a SZ nemusí až tak veľmi trápiť. 
Preto treba skôr uvažovať nad tým ako zabezpečiť optimálne vy-
kurovanie. Ako vhodný prostriedok je možné využiť ustanovenie 
vyhlášky (1), ktorá umožňuje vlastníkom odsúhlasiť akýkoľvek 
spôsob rozúčtovania. To vytvára priestor na zavedenie veľmi 

efektívnych spôsobov rozúčtovania nákladov pre každý BD. Pre-
tože má každý objekt svoje špecifi cké vlastnosti aj systém vyku-
rovania, nie je možné tieto odporúčania zovšeobecniť tak, ako 
sa o to snaží naša legislatíva. Ale tým, že systém rozúčtovania 
schválený vlastníkmi nie je nikde defi novaný, je možné odsúhla-
siť prakticky čokoľvek. V článku sú vysvetlené výhody aj nevýhody 
rôznych pomerov ZZ a SZ. Ale vlastníci si môžu napríklad schváliť 
taký spôsob, pri ktorom budú využité dva pomery ZZ a SZ. Jeden 
pre byty s nadmernou spotrebou a iný pre byty s nízkou spotre-
bou. Prípadne je možné schváliť základný pomer pre byty, ktoré 
majú trvale nastavené TRV na predpísanú hodnotu a iný pre byty, 
ktoré majú potrebu meniť teplotu v bytoch. Možností je nesku-
točne veľa. 

V zásade platí podmienka, že štandardný systém rozúčtovania 
a prípadne aj použitie korekčných koefi cientov polohy by mali 
platiť len pre štandardné byty s primeranou spotrebou tepla. 
Lebo pre také byty boli navrhované. Ak je napríklad v BD s plo-
chou strechou pre byty v najvyššom podlaží odporučený podľa 
vyhlášky (1) príloha č. 2 korekčný faktor 0,8, predpokladá sa, že 
spotreba tepla v tomto byte bude vyššia asi o 20 % ako v stred-
nom byte. Ale ak je skutočná spotreba v tomto byte až 180 % 
v porovnaní s bežným bytom, alebo naopak len 60 %, je navrho-
vaný koefi cient 0,8 oprávnený? Podľa môjho názoru nie je, lebo 
v oboch prípadoch by vlastník bytu tento koefi cient zneužíval 
a poškodzoval tým ostatných vlastníkov. 

To je názorná ukážka toho o čo som sa snažil v celom článku. Vy-
svetliť správcom, vlastníkom a užívateľom bytov, že určenie vhod-
ného spôsobu použitia opravných koefi cientov polohy (nech už sú 
vypočítané akýmkoľvek spôsobom) ani optimálneho pomeru ZZ 
a SZ bez zabezpečenia optimálnych podmienok vykurovania nie 
je možné. Úsilie o zmenšenie rozdielov platieb za vykurovanie by-
tov aj snaha o zníženie celkových nákladov musí byť smerované 
k dodržiavaniu predpísaných prevádzkových podmienok a opti-
malizácii spotreby tepla. Vysoké náklady za nadmernú spotrebu 
nie je možné znížiť žiadnymi zázračnými koefi cientmi ako sa nás 
o tom snaží niekto presvedčiť. Ak BD zníži spotrebu tepla a za-
bezpečí rovnomerné vykurovanie, prestanú ho trápiť koefi cienty 
aj hľadanie správneho pomeru ZZ a SZ. Prajem vám aby ste sa 
o tom čo najskôr presvedčili.

LITERATÚRA:

[1]  Vyhláška č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota 
TUV na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množ-
stva tepla dodaného v TUV a rozpočítavania množstva tep-
la

[2]   SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smerni-
ca 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti

Ilu
st

ra
čn

é 
fo

to

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 4/2020



mobil: +421 948 480 050 
  +421 915 792 161
e-mail: certak@certak.sk

Certa K s.r.o.
Murániho 33/6
949 11 Nitra

Office: Piaristická 2, 949 01 Nitra
www.certak.sk

Užívate ský portál Certa K

Základné informácie:
Užívate ský portál Certa K slúži na každodenný odpo et nameraných 
údajov z pomerových rozde ova ov vykurovacích nákladov (E-ITN 
30.2) a vodomerov s rádiovým odpo tom (APATOR/E-RM) systémom 
centrálnych odpo tov CRS 40 V2.

Užívate ský portál je ur ený pre koncových užívate ov bytov
/nebytových priestorov ako aj pre správcovské spolo nos  . Portál je 
k dispozícii 24 hodín denne on-line, kde je možné sledova  každodenné 
odpo ty z uvedených prístrojov a mnoho alších  informácií. 

Výhody: 
• Každodenné odpo ty PRVN a vodomerov
• Možnos  kontroly spotreby za individuálne obdobie v roku
• Možnos  kontroly spotreby za mesa né obdobie
• Možnos  kontroly spotreby za celé obdobie
• Gra  cké vyjadrenia
• Spotreby nadmerných spätných chody vodomerov
• Zobrazenie nulových spotrieb
• Únik vody
• Výstupy - excel 
• Import súborov
• Ro né vyú tovanie 
• A rôzne iné informácie



Nová generácia ochrany fasád

PCI Multiputz® NoBio Z
Unikátna fasádna silikónová omietka 

s inovatívnou biocídnou ochranou

Fotokatalyticky aktívna s maximálnou
odolnosťou proti mikroorganizmom
Samočistiaca schopnosť
S obsahom širokospektrálneho biocídu

www.pci-sk.sk

TOP
produkt

STOP riasam, hubám, plesniam



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 komplexne, vlastníkom 

jednotlivých bytov prinesie viacero benefi tov. 

Rozhodujúcou je významná úspora na plat-

bách za energie pred a po obnove. Presnejšie 

na vykurovaní, ohreve teplej vody, elektrine 

v spoločných priestoroch prípadne na plyne 

alebo inom palive. Dosiahnuté úspory oby-

čajne umožnia splácanie prostriedkov požiča-

ných na obnovu aj bez zvýšenia preddavkov 

do fondu prevádzky, údržby a opráv bytové-

ho 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-

mov na Slovensku pred 20 rokmi poskytla 

Prvá stavebná sporiteľňa. Významným 

hráčom medzi bankami fi nancujúcimi 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 nájde-

te na www.pss.sk alebo zatelefonujte na 
číslo 02/58 55 58 55.

predĺženie 
životnosti 
budovy

zníženie 
nákladov 

na energie

zútulnenie 
spoločných
priestorov

odstránenie 
hygienických 
nedostatkov

zlepšenie 
vzhľadu 
domu

zvýšenie 
bezpečnosti 

bývania

eliminácia 
zatekania 
do domu

zvýšenie 
trhovej ceny 

bytov

Skvelé bývanie vďaka obnove

zníženie 
emisií CO2

DÔVODOV 
NA OBNOVU 

BYTOVÉHO 
DOMU
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Naše úvery na obnovu bytových domov 
sú teraz ešte výhodnejšie:

ÚROKOVÁ SADZBA 
UŽ OD 0,5 % p. a. 

•  jednoduché a rýchle vybavenie
• individuálny prístup
•  nízke splátky vďaka až 30-ročnej splatnosti

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. 

na refi nancovanie 
starého úveru


