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Kontakty a služby

Čistenie a pranie celého 
sortimentu odevov 
v najmodernejších 

zariadeniach

Prevádzka Jarná 2606

PONDELOK - PIATOK
7.00 - 16.30

Zberňa A. Bernoláka 2135

PONDELOK - PIATOK
8.00 - 13.00      13.30 - 16.30
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• čistenie kanalizácie uloženej 
v zemi tlakovým vozidlom 
Volvo CÚ-9

• čistenie kanalizácie 
v budovách mechanickou 
špirálou ROWO

• vývoz žúmp a septikov 
3vozidlom P V3S, objem 3,5 m

• práce s vysokozdvižnou 
plošinou LIAZ MP-22 
s pracovným dosahom 22 m,

   nosnosťou v pracovnom koši 
400 kg

• prenájom nákladného vozidla 
Tatra 815  3-stranný sklápač 
s obsluhou

• prenájom nákladného vozidla 
Avia 31.1N – valník s obsluhou

• prenájom traktora Zetor 5245 
sólo alebo s vlečkou o nosnosti 
5 ton s obsluhou

• zemné práce stavebnými 
strojmi CAT 432 D a UNC 060

tel.: 041 / 724 61 12 
             724 91 04
fax: 041 / 724 94 44 
mobilný telefón: 0903/55 66 07

PONDELOK    
7.00 - 11.00 12.00 - 15.30

UTOROK
nestránkový deň

STREDA          
7.00 - 11.00 12.00 - 16.30

ŠTVRTOK
nestránkový deň

PIATOK           
7.00 - 11.00 12.00 - 13.30

PONDELOK
6.45 - 11.00    11.30 - 15.30

UTOROK         
6.45 - 11.00    11.30 - 14.00

STREDA          
6.45 - 11.00    11.30 - 16.30

ŠTVRTOK       
6.45 - 11.00    11.30 - 14.00

PIATOK           
6.45 - 11.00    11.30 - 13.30

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100 spojovateľka 

havarijná služba: 041/ 72 322 50, podatelna@bytterm.sk, www.bytterm.sk

Stredisko zabezpečovania zdrojov ŠFRB – možnosť dohodnúť rokovanie mimo stránkových hodín. Telefón: 0903 776 634
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V tomto období sa už skončila vyku-
rovacia sezóna roka 2013 a pomaly sa 
končí aj prvá polovica vykurovacej 
sezóny roka 2014. Nestabilné klima-
tické podmienky tohtoročnej zimy po-
tvrdzujú názor, že nadchádza čas 
striedania extrémov teplých a stude-
ných zím, čo má veľký vplyv na pre-
vádzkovú záťaž tepelných zariadení. 

Spoločnosť Bytterm, a.s., Žilina dodá-
va teplo do vašich domovov a musí byť 
pripravená na zvládnutie nestability 
takýchto klimatických zmien. Preto je 
efektivita a modernizácia tepelných 
zariadení našou prioritou, aby sme boli 
pre vás spoľahlivým dodávateľom tep-
la za akýchkoľvek podmienok. Pova-
žujeme za potrebné vás informovať, že 
ťažisko investícií spoločnosti Bytterm 
aj v tomto roku spočíva vo výmenách 
tepelných rozvodov a v modernizá-
ciách tepelných technológií slúžiacich 
pre vykurovanie vašich bytov a neby-

Občasník BYTTERM je financovaný zo 

zdrojov inzercie. Autorské práva sú vy-

hradené. Akékoľvek kopírovanie alebo 

rozmnožovanie je možné len so súhlasom 

vydavateľa. 

tových priestorov. Tieto práce 
realizujeme výlučne vlastnými 
silami, nakoľko spoločnosť dis-
ponuje dostatočným počtom od-
borníkov v požadovaných profe-
siách, vrátane strojného a tech-
nologického vybavenia. 

V súčasnosti prebieha výmena 
pôvodnej parnej výmenníkovej 
stanice na Hlinách IV na mo-
dernú kompaktnú odovzdávaciu 
stanicu novej generácie. Taktiež 
pripravujeme výmenu existujú-
cej parnej výmenníkovej stanice 
v Starom meste, ktorú budeme 
realizovať v letných mesiacoch. 
Na sídliskách Hliny IV a Hliny VII 
pristúpime k výmene rozvodov 
ústredného kúrenia a teplej vo-
dy, ktoré nahradíme vysokoefek-
tívnymi predizolovanými potru-
biami. Ukončením výmeny roz-
vodov na týchto sídliskách sa za-
vŕši etapa rekonštrukcií pôvod-
ných, vyše 40-ročných rozvodov na 
celých Hlinách v celkovej dĺžke takmer 
osem kilometrov.

Nemenej dôležitými témami, ktoré náj-
dete na stránkach tohto časopisu, je 
ročné vyúčtovanie nákladov spojených 

s užívaním bytov a nebytových priesto-
rov, obnova bytových domov cez Štát-
ny fond rozvoja bývania, modernizácia 
elektroinštalácií a diaľkový odpočet 
vodomerov. Priblížime vám aj históriu 
sídliska Vlčince a dáme vám tip na 
pekný výlet po trase, ktorá spája Bu-
datínsky hrad a hrad Strečno. A aj 
v tomto čísle sme pre vás pripravili 
súťaž o hodnotné ceny. 

Veríme, že v časopise BYTTERM náj-
dete množstvo užitočných a príjem-
ných informácií. 

S úctou 

Ing. Anton Slanička
riaditeľ divízie tepelného hospodárstva 
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Úvodník

Vážení zákazníci, milí čitatelia,

do rúk sa vám dostáva ďalšie číslo 

časopisu BYTTERM.



FUNKČNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA JE
DÔLEŽITÁ PRE VAŠE BEZPEČIE 

Staré rozvody môžu ohroziť vašu bezpečnosť.
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Požiadavkám súčasných noriem 
a predpisov však elektroinštalácie 
v budovách postavených pred 
dvadsať a viac rokmi dnes už 
nevyhovujú, sú poddimenzované 
a je potrebné ich rekonštruovať. 
Prax však býva taká, že pri rekon-
štrukciách menšieho rozsahu kla-
dieme dôraz najmä na estetické 
hľadisko, takže kým elektroinšta-
lácia ukrytá pod omietkami plní 
svoju funkciu, necítime nutnosť ju 
meniť. Pri takomto prístupe je 
však len otázkou času, kedy in-
štalácia zlyhá a my budeme mu-
sieť riešiť havarijný stav, ktorému 
sme mohli predísť. Preto by sme si 
mali uvedomiť, že bezpečnosť a 
funkčnosť elektrickej inštalácie má 
svoj význam, a je nutné postarať 
sa o jej rekonštrukciu, kým nie je 
neskoro.

Medený je najbezpečnejší
Dnešné požiadavky noriem naprí-
klad zakazujú vo vnútorných inšta-
láciách používať hliníkové vodiče, 
nemožno ani mechanicky spájať 
hliníkové a medené vodiče. Jedi-
ným správnym riešením je výmena 
celého vodiča až k ističu za me-
dený. Materiál vodičov a inštalač-
ných rúrok musí byť taký, aby sa 
v prípade požiaru nimi nemohol 
šíriť oheň. Už pri samotnom návrhu 
sa musí počítať aj so stále sa 
zvyšujúcimi požiadavkami na elek-
tronické vybavenie budovy.

Nadmerné zaťaženie môže spô-
sobiť požiar
Rozvody boli vždy dimenzované 
pre základné vybavenie domác-
ností spotrebičmi, ktoré zodpove-
dali svojej dobe. Nárast súčasne 
používaných spotrebičov oproti mi-
nulosti spôsobil zvýšenie odberu 
elektrického prúdu. Pre ilustráciu, 
pokiaľ zapojíme do zásuvky, ktorá 
je dimenzovaná na celkový odber 
napríklad 6A, spotrebiče s odbe-
rom vyšším, dochádza k nadmer-
nému prúdovému zaťaženiu pod-
dimenzovaného vodiča, ktoré spô-
sobuje jeho veľké zohrievanie, čo 
môže mať za následok vznik po-
žiaru. Ďalším problémom je roz-
loženie zásuviek. Tie boli takisto 

projektované úmerne počtu spot-
rebičov v danom období. Alterna-
tívnym riešením je použitie rozdvo-
jok, predlžovacích šnúr s viacerými 
zásuvkami, ktoré sú takisto poten-
ciálnym zdrojom možných úrazov 
a materiálnej škody.

Kedy pristúpiť k rekonštrukcii 
elektroinštalácie v spoločných 
častiach bytového domu 
Rekonštrukcia rozvodov inštalácií 
(vodovodu, kanalizácie, plynu) 
patrí medzi prvé práce, ktoré je 
potrebné pri celkovej rekonštrukcii 
bytu urobiť. Hneď po nich nasle-
duje rekonštrukcia rozvodov elek-
trickej energie. Vtedy majú už 
vlastníci vedomosti, kadiaľ vedú 
potrubia iných médií, aby sa tak 
vyhli prípadným kolíziám jednot-
livých inštalácií, a majú už pred-
stavu o tom, kde a aké spotrebiče 
plánujú umiestniť. Aj keď elektro-
inštalácia má svoje presné pra-
vidlá, može sa na rozdiel od po-
trubných vedení viesť pohodlnej-
šie, nakoľko sa dokáže prispôsobiť 
ostatným vedeniam.

Individuálne neodborné riešenia 
nie sú vhodným riešením 
Elektroinštalácie v bytových do-
moch často nabádajú vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov 

Výmena rozvodov

Súčasný trend v oblasti elektro-

spotrebičov, osvetlenia a elektroin-

štalácií musí spĺňať náročné 

požiadavky najnovších noriem, 

ktoré sa kladú na dimenzovanie 

a bezpečnosť rozvodov elektrickej 

energiev budovách.
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k laickým zásahom pri navrhovaní, 
realizácii alebo opravách. Tieto zá-
sahy, zvlášť pri neodbornej a ne-
dôslednej montáži alebo opra-
vách, sú pomerne často nebez-
pečné pre osoby, ktoré ich usku-
točňujú, ale aj pre ostatných uží-
vateľov týchto zariadení. V koneč-
nom dôsledku môžu byť rizikom aj 
pre obyvateľov celého domu. 

Časti elektrickej inštalácie v by-
tovom dome
Elektrická inštalácia v bytovom 
dome je odberným elektrickým 
zariadením, ktoré sa považuje za 
spoločné zariadenie domu podľa 
zákona č.182/1993 Z.z. o vlast-
níctve bytov a nebytových pries-
torov v znení posledných noviel, 
pričom sa skladá z:
• prívodného vedenia nízkeho na-

pätia do 1 000 V za elektrickou 
prípojkou. Sem ďalej patrí:
- hlavné domové vedenie
- odbočky k elektromerom
- vedenia od elektromeru k pod-
ružným rozvádzačom, prípadne 
priamo do jednotlivých bytových 
rozvodníc  

• rozvádzačov a rozvodníc
• rozvodu za rozvádzačmi a roz-

vodnicami

Hlavné domové vedenie sa musí 
vyhotoviť tak, aby jeho výmena bo-
la možná bez stavebných zásahov, 
napr. v rúrkach, kanáloch, lištách, 
dutinách konštrukcií. 

Rozvody elektroinštalácie 
a postavenie správcu
Bytový dom má pre spoločné 
užívanie a spoločnú potrebu 
technické zariadenia, ktoré vyža-
dujú starostlivosť a plnenie po-
vinností vyplývajúcich z predpisov. 
Povedané inými slovami, zákon 
o Bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci (BOZP) sa vzťahuje na 
spoločné časti a zariadenia by-
tového domu. Z predpisov vyplý-
vajú povinnosti pre vlastníkov by-
tového domu, pričom túto staros-
tlivosť zákon o BOZP deleguje na 
správcov. 

Ako správne postupovať
V každom prípade treba dodr-
žiavať pravidelné revízie a odstra-
ňovať zistené nedostatky. Vzhľa-
dom na vek rozvodov v niektorých 
bytových domoch je najrozum-
nejším riešením ich výmena 
hlavne tam, kde sú vykazované 
nedostatky pri pravidelných kon-
trolách. Prípadný požiar ohrozuje 
každého v dome a jeho riziko je 
príliš vysoké. 

Kto môže projektovať elektro-
inštaláciu
Elektrotechnik-špecialista na pro-
jektovanie alebo na konštruovanie 
vyhradených technických zariadení. 

Ako správne rekonštruovať
Ak nemáme pat-
ričné vzdelanie, 
akýkoľvek zásah 
do elektroinšta-
lácie musíme 
zveriť do rúk od-
borníka – elektro-
inštalatéra, ktorý 
presne vie, ako 
inštaláciu vytvo-
riť podľa plat-
n ý c h  n o r i e m  
a predpisov, pri-
čom v kúpeľ-
niach existujú 
špeciálne požia-

davky na umiestnenie a vyhoto-
venie vedení, spínačov, zásuviek 

a ďalších spotrebičov.
Ak sú elektromery umiestnené pô-
vodne vnútri bytu alebo domu, pri 
rekonštrukcii dodávateľ elektriny 
prísne vyžaduje umiestniť nový 
elektromerový rozvádzač na verej-
ne prístupnom mieste. V byto-
vých domoch sa dajú elektromery 
umiestniť (pokiaľ nie sú) na spo-
ločných chodbách, čo je určitým 
kompromisom, lebo aj spoločné 
chodby sa zatvárajú pred vstupom 
zvonka. Vývoj v tejto oblasti sme-
ruje k tomu, že v budúcnosti sa 
elektromery budú odčítavať diaľ-
kovo, zatiaľ však platia uvedené 
požiadavky.

Záver
Dá sa povedať, že elektroinšta-
lácie slúžia dobre vtedy, ak si ich 
prítomnosť neuvedomujeme a po-
užívame elektrické spotrebiče bez 
toho, aby sme boli akokoľvek ob-
medzovaní. Aj skryté nedostatky, 
prípadne zanedbania bezpeč-
nostných predpisov, predstavujú 
potenciálne ohrozenie, v lepšom 
prípade iba možný zdroj porúch. 
Revíziu elektroinštalácie v spo-
ločných priestoroch bytového do-
mu zabezpečuje správca v zmysle 
platnej vyhlášky každých päť 
rokov. Ak chceme zistiť skutočný 
stav elektroinštalácie v domácnosti 
i to, či spĺňa požiadavky noriem, 
môžeme sa obrátiť opäť na re-
vízneho technika. Ten na základe 
vykonania odbornej prehliadky 
a odbornej skúšky zistí prípadné 
nedostatky a takisto poradí, ako 
môžeme tieto poruchy odstrániť. 
Pravidelnými revíziami teda pre-
dídeme krízovým situáciám a bu-
deme sa môcť spoľahnúť, že naša 
elektroinštalácia je plne funkčná 
a pripravená splniť všetky naše 
(primerané) nároky.

Spôsoby financovania nových 
rozvodov nájdete na strane 10.

Ing. Karol Kucka, kucka@bytterm.sk

Dobrý výber odbornej firmy predchádza možným rizikám.

Zásah do elektroinštalácie zverte do rúk
odborníka.



Ak vám vznikla škoda a máte pocit, že ste neboli adekvátne 
odškodnení alebo vám poisťovňa nevyplatila adekvátne poistné 

plnenie, využite naše

Poskytujeme poradenstvo pri riešení škodových udalostí 
a uplatňovaní nárokov na náhradu škody vrátane nárokov 

z poistných zmlúv.

Tel: 041/700 21 09, 
Fax: 041/723 49 52, 

E-mail: potrebujemporadit@centrumlikvidacie.sk

R KREDIT, spol.s.r.o. člen skupiny Respect Slovakia,s.r.o. 
Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina

POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV – RIZIKO ŠKÔD

SPÔSOBENÝCH KRÁDEŽOU ALEBO VANDALIZMOM
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V rámci poistenia bytových domov 
je váš bytový dom poistený aj pre 
prípad krádeže a vandalizmu.

Z hľadiska bližšej špecifikácie ri-
zika krádeže a vandalizmu môže-
me hovoriť o škodách, ktoré boli 
spôsobené na poistenej veci 

a) krádežou
b) lúpežou v  mieste poistenia 
c) vandalizmom

prípadne, ak prišlo k poškodeniu ale-

bo zničeniu poistenej veci (bytové-
ho domu) pri pokuse o vykonanie 
činov uvedených v bode a) až c).

Poisťovateľ vám z tohto poistenia 
uhradí náklady na odstránenie 
škôd spôsobených krádežou alebo 
vandalizmom na stavebných sú-
častiach bytového domu. Hradia 
sa primerané, hospodárne vyna-
ložené náklady, zvyčajné v mieste 
poistnej udalosti na ich opravu ale-
bo znovunadobunutie. Rozhodujú-
ci je nižší z uvedených nákladov, 
najviac však do výšky 50 000.-
EUR za rok.

Za stavebné súčasti bytových do-
mov v zmysle dojednaní poistnej 
zmluvy sa považujú všetky sta-
vebné súčasti spoločných častí 
a zariadení bytového domu, napr. 
schránky, zabezpečovacie zaria-
denia, zvončeky, elektrický vrátnik, 
protipožiarne zariadenia, požiarne 
hydranty, výťahové cievky. Doda-
točne k stavebným súčastiam sú 
za rovnakých podmienok kryté aj 
hasiace prístroje a  prúdnice, ktoré 
sú nevyhnutné pre protipožiarne 
zabezpečenie bytového domu. 

Osobitne by sme vás chceli upo-
zorniť na to, že v rámci tohto pois-
tenia sú kryté aj náklady na pre-
maľovanie alebo vyčistenie ob-
jektu spôsobené postriekaním 
sprejmi a  grafitmi.

Je nutné vedieť, že poškodenie 
postriekaním sprejermi, grafitmi, 
oblepením plagátmi alebo iným 
estetickým znehodnotením stavby 
je kryté do výšky nákladov na pre-
maľovanie alebo vyčistenie časti 
objektu, ktorá bola znehodnotená. 
Za znehodnotenú časť objektu sa 
považuje v tomto prípade iba ná-
hrada nákladov zodpovedajúca 

rozsahu znehodnotenia, napr. pri 
viacpodlažnom objekte vymaľova-
nie len do úrovne tých podlaží, kto-
ré boli znehodnotením priamo za-
siahnuté. 

Netreba zabudnúť, že všeobecnou 
povinnosťou poisteného v prípade 
vzniku škodovej udalosti krádežou 
alebo vandalizmom je oznámiť 
vznik škodovej udalosti polícií. 
Podmienkou poskytnutia pois-
tného plnenia je, že škodová uda-
losť bude šetrená políciou.

Ing. Anton Repkovský

 „Oči máme na to, aby sme videli, 

uši, aby sme počuli a poistenie na 

to, aby sme ho aj využívali.“

Krádež a vandalizmus

Grafity na dome by mal domovník ohlásiť správcovi bytového domu a polícii.



kooperativa



HISTÓRIA VLČINIEC

Na mieste domovov sociálnych služieb na Vlčincoch III. bolo od 30. rokov 20. storočia vojenské letisko.
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Uvádzajú ho aj staré katastrálne mapy, 

po prvý raz už v  roku 1747. Lesy a  po-

lia približne v 20. rokoch minulého sto-

ročia začala nahrádzať výstavba, a to 

smerom na Hlbokú cestu, kde ešte aj 

dnes nachádzame pozostatky pôvod-

ných rodinných domov.

Samotné sídlisko má v súčasnosti štyri 

časti, pôvodne sa plánovali aj dve 

štvrte rodinných domov. Byty z pane-

lov žilinskej panelárne postavil vtedajší 

národný podnik Pozemné stavby Žili-

na. Subdodávateľmi stavieb boli aj ďal-

šie žilinské firmy: Stredoslovenské 

stavby (vodovod a kanalizácia, ply-

nárne a elektrárne) a Cesty Žilina. 

Podľa pôvodného projektu arch. Emila 

Galovského malo byť postavených 

6 300 bytov pre 22 000 obyvateľov, 

avšak dodatočne postavenými blokmi 

vzniklo vyše 7  500 bytov. 

Vlčince mali v minulosti skoro 30  000 

obyvateľov, k 31. 12. 2013 tu malo 

trvalý pobyt 18 712 občanov. Uvažo-

valo sa tu i s výstavbou závodu Maky-

ta, ktorá by zamestnala 

1 500 žien, závod sa 

však postavil na dnešnej 

ulici 1.mája. Sídlisko do-

stalo rôznorodú vybave-

nosť: päť základných 

škôl, sedem materských 

škôl, šesť jaslí, obchod-

né a spoločenské pavi-

lóny.

Územie sídliska bolo podľa platnej 

normy zaradené do vysokého stupňa 

zemetrasného nebezpečenstva sku-

piny B 8-9, a preto bola konštrukcia 

domov navrhnutá tak, aby odolala 

možným účinkom zemetrasenia. 

Zaujímavá je aj skutočnosť, že na 

mieste domovov sociálnych služieb na 

Vlčincoch III. bolo od 30. rokov 20. 

storočia vojenské letisko, neskôr po 

vojne civilné, odkiaľ lietali lietadlá až do 

Bratislavy. Spolu s hangármi tvorili 

ojedinelú atmosféru mesta. Po výstav-

be komína novej teplárne, ktorý sa stal 

prekážkou pre lety, letisko v meste 

zrušili a časť techniky a nádrže pre-

sťahovali do nového letiska v Hornom 

Hričove.

 

Zaujímavý je i priebeh výstavby síd-

liska. So stavbou sa začalo na I. časti 

v septembri 1970, prvý blok A bol 

odovzdaný o rok v decembri. Vo feb-

ruári 1972 sa do dokončených blokov 

začali sťahovať prví obyvatelia, hoci 

v  mnohých bytoch nebol ešte plyn ani 

teplá voda. Časť II. sa začala stavať 

v roku 1972, v apríli 1973 bol odovz-

daný prvý blok. Súbežne so stavbami 

na časti II. sa v auguste 1975 začala 

i stavba domov na III. časti. V roku 

1978 sa schválil zámer rozšíriť sídlisko 

o časť IV., ktorá sa začala 

budovať v  decembri 1980 

a dokončila sa o dva roky. 

V tých rokoch narástli aj 

najvyššie, dvanásťpos-

chodové domy. Sídlisko 

nemalo pôvodne názvy 

ulíc, ale domy sa označo-

vali písmenami abecedy. 

Od septembra 1975 fun-

guje knižnica, ktorá slúži 

v spoločenskom pavilóne 

na časti I.  dodnes. V  roku 1979 sa za-

čal budovať obchodný dom Centrum, 

pretože dovtedajšie obchodné predaj-

ne nepostačovali pre zásobovanie 

obyvateľov. Pôvodne sa tu počítalo aj  

s umiestnením kina, hotela, zdravotné-

ho strediska a iných služieb, no napo-

kon sa oproti plánovanej výstavbe 

mnohé zmenilo. Rodinné domy, plá-

nované v časti III., nahradili bloky na 

dnešnej Kubínskej, Levočskej a Pre-

šovskej ulici. Klub mládeže prevzal 

Colný úrad, veľmi oneskorene bola 

postavená pošta, a  došlo i ku ďalším 

podstatným zmenám, s ktorými sa 

v plánoch nepočítalo. 

Po roku 1990 pribudli ďalšie domy vo 

vnútorných častiach sídliska (Nitrian-

ska ulica), ale i na okrajoch, ako je 

26-poschodová budova Europalace, 

12-poschodová budova The Cube, 

Arboretum, Renox, budova Sloven-

ského elektroenergetického dispečin-

gu, dve veľkogaráže, budova Nay, 

Žilpo a Kostol Sedembolestnej Panny 

Márie.

Mgr. Peter Štanský, 

Štátny archív v Žiline

FOTO: Slavo Chmela a Josef Nový

Názov najväčšej mestskej časti 

Žiliny je odvodený od svoriek vlkov, 

ktoré sa v týchto miestach v stredo-

veku preháňali lesnými porastmi.

Z histórie

Ulica Matice slovenskej. 
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Na to, aby vlastníci pocítili 
úsporu na platbách za bý-
vanie, je potrebné vykonať 
okrem komplexného zatep-
lenia bytového domu aj zmeny 
v jeho energetických systé-
moch. Tie sa týkajú predo-
všetkým hydraulického vyre-
gulovania kúrenia a teplej vody 
spojeného so zaizolovaním 
rozvodov. Samozrejmosťou je 
montáž termostatických venti-
lov a pomerových rozdeľo-
vačov vykurovacích nákladov 
na každý radiátor. Pri zohľadne-
ní všetkých spomínaných as-
pektov sa výrazne zlepší te-
pelná pohoda, a tým aj kvalita 
bývania.
 
Od 1. 6. 2013 je v platnosti zá-
kon č. 69/2013 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 

476/2008 Z.z. o efektívnosti pri 
používaní energie. Zákon platí 
pre veľké budovy (celková 
podlahová plocha je väčšia ako 

2
1 000 m ) a určuje povinnosť 
nielen hydraulicky vyregulovať 
rozvody vykurovacej sústavy 
a teplej vody, ale ich aj zaizo-
lovať vhodnou tepelnou izolá-
ciou. Uvedené povinnosti je 
nutné splniť do 31. 12. 2015. 
V prípade, že sa vlastníci roz-
hodnú vymeniť rozvody vykuro-
vacej sústavy a teplej vody, kto-
ré sú po dobe svojej životnosti, 
povinnosť vyregulovania a za-
izolovania rozvodov platí do 
31. 12. 2017. 
Ako získať finančné zdroje na 
obnovu bytovej budovy?

Finančné prostriedky na rea-
lizáciu takejto investície mož-
no získať formou: 
- úveru zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania (ŠFRB), vo 
výške maximálne 75% z cel-
kovej ceny realizácie, min.

2 230 €/m  a max 500 €/m  pod-
lahovej plochy bytov bytové-
ho domu (BD)

- úveru z komerčných bánk, 
stavebnej sporiteľne

- vlastných zdrojov na účte 
fondu údržby a opráv 

Obnova bytového domu šetrí 
peňaženku
Komplexná obnova bytového 
domu zahŕňa obnovu spo-
ločných častí domu, do ktorej 
môžeme zaradiť zateplenie 
obvodového plášťa domu, stre-
chy, suterénu, výmenu schodis-
kových okien a vstupných dverí. 
Do obnovy spoločných zariade-
ní domu patrí výmena spoloč-
ných rozvodov a výťahov. 

Komplexná obnova domu je je-
diným riešením pre dom, ktorá 
zabezpečí jeho bezproblémovú 
prevádzku v nasledujúcich ro-
koch. Výhodou je úspora finan-
čných prostriedkov za energie 
v dôsledku zlepšenia tepelnoizo-
lačných vlastností domu a v ne-
poslednom rade odstránenie 
systémových porúch, napríklad 
havarijného stavu balkónov. 
Ušetrené finančné prostriedky 
na energiách sa môžu následne 
použiť na splácanie úveru.

Spoločným znakom starších a ne-

obnovených domov je ich vysoká 

energetická náročnosť.

Komplexná obnova zhodnocuje majetok vlastníkov bytov a prispieva k úsporám.

Obnova domov
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Záujem o výhodný úver zo 
ŠFRB rastie
Akciová spoločnosť Bytterm Ži-
lina má pri obnove bytových do-
mov aktívnu spoluprácu so Štát-
nym fondom rozvoja bývania už 
od roku 2006. Záujem vlastní-
kov o obnovu bytových domov 
a odstraňovanie systémových 
porúch cez ŠFRB stále rastie. 

Pre porovnanie: 
- v roku 2006 sme preinvesto-

vali 199 163 EUR (6 000 000 
Sk), z toho tvorili investície 
s úverom zo ŠFRB (s výhod-
ným 1% úrokom) sumu vo 
výške 59 749 € (1 400 000 Sk) 

- v roku 2013 to bolo už 4 491 
414€ (135 000 000 Sk), z toho 
úver zo ŠFRB vo výške 3 478 
648 € (s 0-1% úrokom)

Úspešnosť Bytterm, a.s., Žili-
na v programe JESSICA - 
Spoločná európska podpora 
pre udržateľné investície 
v mestských oblastiach pre 
rok 2013
V Regionálnom operačnom 
programe bolo pre celý Žilinský 
kraj vyčlenených 1 168 000 €. 
Z tejto sumy Bytterm získal 
745 000 €, čo je približne 70% 
finančných prostriedkov. 

Úspora na teple 40 až 50 % 
Na základe doterajších zistení 
môžeme konštatovať, že v by-
tových domoch, ktoré prešli 
komplexnou obnovou, t.j. za-
teplením a hydraulickým vyre-
gulovaním, sa úspory na teple 
pohybujú vo výške 40 až 50 %. 
Pri uvedenom percentuálnom 
vyjadrení sú pri dnešných ce-
nách tepla úspory také veľké, 
že ušetrené náklady za teplo 
pokryjú splátky úverov potreb-
ných na financovanie obnovy 
domov.

Medzi ďalšie nezanedbateľné 
úžitky, ktoré sa komplexnou ob-
novou bytových domov získa-
vajú, patrí predĺženie životnosti 
domu, tepelná pohoda v inte-

riéri a estetickejší vonkajší 
vzhľad. Navyše, odstránením 
tepelných mostov sa predchá-
dza tvorbe plesní. 

Najvýznamnejšie zmeny v zá-
kone od roku 2014
Aj v zmysle nového zákona pla-
tí, že vlastníci bytov a nebyto-
vých priestorov v bytových do-
moch neručia za poskytnutý 
úver svojimi bytmi, ale fondom 
prevádzky, údržby a opráv. To 
umožňuje do budúcnosti  
vlastníkom týchto nehnuteľ-
ností ich bezproblémové pre-
vádzanie na iné osoby. 

Úroková sadzba už nie je 
jednotná − mení sa podľa 
účelov obnovy bytovej budovy, 
a to nasledovne:
• modernizácia alebo rekon-

štrukcia spoločných častí 
a zariadení bytového domu 
(BD) 

 - výmena alebo modernizácia 
výťahu v bytovom dome (úrok 
1%) 
- výmena spoločných rozvo-
dov plynu, elektroinštalácie, 
kanalizácie, vody a tepla v by-
tovom dome (úrok 0,5%)
- vybudovanie bezbariéro-
vého prístupu v bytovom 
dome (úrok 1%)
- iná modernizácia (úrok 3%)

• odstránenie systémovej po-
ruchy BD (úrok 1%) 

• zatepľovanie BD, RD (úrok 
1,5%) 

• ak sa na jednej stavbe sú-
časne realizujú 

a) dva typy obnovy, napr. 
zateplenie bytového domu 
(1,5%) a výmena vnútorných 
rozvodov (0,5%), konečný 
poskytnutý úver bude za niž-
šiu úrokovú sadzbu, v tomto 
prípade za 0,5 % 

b) tri a viac typov obnovy, 
napr. zateplenie BD (1,5%), 
modernizácia výťahov (1%) 
a výmena vnútorných rozvo-
dov (0,5%), konečný poskyt-

nutý úver bude za najnižšiu 
úrokovú sadzbu poníženú 
o 0,5 % bodu. V tomto prípade 
za 0%. 

Stopercentná úspešnosť − 
87 obnovených domov 
Vzájomnou spoluprácou nás 
ako správcu a vás ako vlastní-
kov dokážeme cez ŠFRB vý-
hodne financovať komplexnú ob-
novu bytových domov, čím sa 
zásadne zvyšuje kvalita vášho 
bývania a prostredie, v ktorom 
žijeme. V získavaní prostried-
kov zo ŠFRB patríme medzi 
najúspešnejšie spoločnosti.

Do roku 2013 mal Bytterm ako 
správca bytov 100-percentnú 
úspešnosť pri získavaní úverov 
cez ŠFRB pre bytové domy, 
ktoré o úver prejavili záujem. 
Celkový počet bytových domov, 
ktoré realizovali svoju obnovu 
formou úveru cez ŠFRB, prí-
padne cez Ministerstvo dopra-
vy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR za obdobie 2006-
-2013, bol 87 domov. V roku 
2014 správca BYTTERM, a.s., 
Žilina požiadal o úver pre ďal-
ších desať bytových domov, 
z ktorých je už päť schválených.

Ing. Daniela Valkovičová,
valkovicova@bytterm.sk

FOTO: Bytterm 

Vlastníci bytov neručia za poskytnutý úver svojím bytom.



Vybavujete si slávnu balkónovú scénu 
v Shakespearovej dráme Rómeo a Júlia? Kedysi 
bol totiž balkón výsadou bohatých ľudí, zdobil
dom a reprezentoval spoločenské postavenie svojich 
majiteľov. Neskôr sa priblížil skôr ľudovej pavlači 
a jeho využitie bolo rýdzo praktické: odkladisko 
zmetákov a vedierok, miesto pre sušenie bielizne.
 

Až nedávno sa balkón premenil v priestor ako stvorený pre tých, ktorý
si chcú  užívať súkromie domova a zároveň dohliadnuť za „jeho prah“.
Ako miesto posedenia a odpočinku sa stal samozrejmou súčasťou 
moderného bývania.

Bohužiaľ nie všetci sa z neho môžu tešiť. Vzhľadom k starobe u mnohých  
tehlových a panelových domoch sa balkón premenil k životu nebezpečné 
miesto, kam možno vstúpiť len na vlastné nebezpečenstvo. Zastarané 
konštrukcie, o ktoré sa dlhé desaťročia nikto nestaral, ohrozuje zatekanie, 
narušená statika, korózia, porušenie omietky, opotrebovanie podláh a plesne.

PRACOVNÁ ALEBO 
DETSKÁ HERŇA? 

AKÝ TYP LODŽIE BY SA VÁM HODIL?

PRIEBEH VÝSTAVBY

Našťastie možno havarijní stav ľahko 
vyriešiť, ideálne celkovou rekon-
štrukciou a nahradením 
balkónov lodžiami. Lo-
džie REVITALSTAV 

majú silne odol-
nú betónovú 
konštrukciu, 
takže ďalších 
60 rokov sa 
nemusíte sta-
rať o údržbu. 
Naviac ušetrí-
te na energiách, 
pretože použité te- 
chnológie zabraňujú 
vzniku tepelného mostu.

Čo ďalšieho takouto výmenou získate? 
Predovšetkým si zväčšite byt, pretože 

plocha lodžie je oproti zavesenému 
balkónu dvojnásobná. A čo ešte 

len, keď sa rozhodnete nechať 
ju zaskliť! V tu chvíľu sa 
premení v regulárnu časť 
bytu s možnosťou celo-
ročného užívania a bude 
len na vás, či ju využije-
te ako oázu pokoja, kam 
si možno zaliezť s kni-

hou, kozmetické zákutie, 
herňu pre deti, skúšobňu  

pre potomka, ktorý potrebuje 
doma cvičiť na hudobný nástroj, 

alebo trebárs ako pracovňu.                        

Takže byt so starým, otlčeným a hr-
dzavým balkónom, alebo s veľkou, 
modernou lodžiou v perfektnom stave? 
Čo by ste si ako záujemcovia o nové 
bývanie vybrali? Ako majitelia iste 
tušíte, ako výrazne takouto investíciou 
zhodnotíte cenu bytu. 

Možno vás trápi otázka, či takáto vý-
mena pôjde previesť na vašom dome? 
Stačí si dohodnúť konzultáciu s od-
borníkmi z firmy REVITALSTAV, 
ktorý vám radi odporučia najvhodnej-
šie riešenie. Môžete sa spoľahnúť, 
že bude certifikované, stopercentné 
bezpečné a v praxi vyskúšané.

A ta najlepšia správa na koniec 
– lodžiu si môžete zaobstarať do-
konca aj v prípade, že váš dom žiadne 
balkóny ani lodžie nikdy nemal! 
Spoločnosť REVITALSTAV vám ju 
aj napriek tomu dokáže zrealizovať 
do 6 týždňov.  

ZHODNOŤTE
SVOJ BYT

LODŽIA 

PRE KAŽDÝ BYT

BETÓNOVÉ 
ZÁBRADLIE,

PRAVOUHLÉ ROHY

BETÓNOVÉ 
ZÁBRADLIE, 

SKOSENÉ ROHY

OCELOVÉ 
ZÁBRADLIE, 

PRAVOUHLÉ ROHY

OCELOVÉ 
ZÁBRADLIE,  

SKOSENÉ ROHY

AJ RÓMEO S JÚLIOU 
BY SIAHLI 
PO LODŽII

Pôvodní stav domu
pred začatím prác
- nevyhovujúce balkóny             

Montáž prefabrikovaných
dielcov lodžií a ich ukotvenie
oceľovými kotvami 

Kompletizácia  zvoleného
typu betónového zábradlia 
na základnú konštrukciu

Finálne prevedenie lodžií
- farebný náter zjednotí
celkový vzhľad domu

PRERUŠENIE
TEPELNÉHO
MOSTU

Úspora energie

Prefabrikované prvky sú po celej dĺžke 
dilatované od obvodového plášťa 5-8 cm 
medzerou v závislosti na nerovnosti objektu. 
Táto medzera je pri inštalácií  KZS priebežne 
vyplnená izolantom a prekrytá KZS. 
Nová lodžia tak nevytvára na rozdiel od 
existujúcich konštrukcií tepelný most a stačí ju 
iba opatriť náterom podľa farebného riešenia.

www.revitalstav.sk
Tel.: 0903 264 690
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borníkmi z firmy REVITALSTAV, 
ktorý vám radi odporučia najvhodnej-
šie riešenie. Môžete sa spoľahnúť, 
že bude certifikované, stopercentné 
bezpečné a v praxi vyskúšané.

A ta najlepšia správa na koniec 
– lodžiu si môžete zaobstarať do-
konca aj v prípade, že váš dom žiadne 
balkóny ani lodžie nikdy nemal! 
Spoločnosť REVITALSTAV vám ju 
aj napriek tomu dokáže zrealizovať 
do 6 týždňov.  

ZHODNOŤTE
SVOJ BYT

LODŽIA 

PRE KAŽDÝ BYT

BETÓNOVÉ 
ZÁBRADLIE,

PRAVOUHLÉ ROHY

BETÓNOVÉ 
ZÁBRADLIE, 

SKOSENÉ ROHY

OCELOVÉ 
ZÁBRADLIE, 

PRAVOUHLÉ ROHY

OCELOVÉ 
ZÁBRADLIE,  

SKOSENÉ ROHY

AJ RÓMEO S JÚLIOU 
BY SIAHLI 
PO LODŽII

Pôvodní stav domu
pred začatím prác
- nevyhovujúce balkóny             

Montáž prefabrikovaných
dielcov lodžií a ich ukotvenie
oceľovými kotvami 

Kompletizácia  zvoleného
typu betónového zábradlia 
na základnú konštrukciu

Finálne prevedenie lodžií
- farebný náter zjednotí
celkový vzhľad domu

PRERUŠENIE
TEPELNÉHO
MOSTU

Úspora energie

Prefabrikované prvky sú po celej dĺžke 
dilatované od obvodového plášťa 5-8 cm 
medzerou v závislosti na nerovnosti objektu. 
Táto medzera je pri inštalácií  KZS priebežne 
vyplnená izolantom a prekrytá KZS. 
Nová lodžia tak nevytvára na rozdiel od 
existujúcich konštrukcií tepelný most a stačí ju 
iba opatriť náterom podľa farebného riešenia.

www.revitalstav.sk
Tel.: 0903 264 690



Okolie Žiliny je bohaté na prí-
rodné krásy a historické pa-
miatky. Mesto leží na sútoku 
troch riek: Rajčianky, Kysuce 
a Váhu. Po skultivovaní Vod-
ného diela ľudia privítali projekt, 
ktorý využíva okolie Váhu 
a prepája priehradu s dvoma 
hradmi: Budatínskym a Streč-
nianskym. Táto trasa si ihneď 
našla svojich priaznivcov a je 
vždy plná cyklistov, bežcov, tu-
ristov. Na príjemné prechádzky 
ju využívajú aj rodiny s deťmi. 

Milovníci pohybu využívajú už 
rok približne päťkilometrovú 

cyklotrasu medzi Vodným die-
lom Žilina a Budatínskym hra-
dom. Na trase bola osadená 
lávka cez biokoridor, pribudli 
odpočívadlá, lavičky a stojany 
na bicykle. Vlani v júni sa na 
spomínanom úseku označili 
všetky križovatky a rázcestia, 
aby sa na nej mohol cyklista či 
turista spoľahlivo orientovať. 
Trasa má tak nadštandardnú 
hustotu prvkov cykloturistickej 
orientácie a má ambíciu zaradiť 
sa k najkrajším cyklotrasám na 
Slovensku. Cez Vodné dielo sa 
cyklisti dostanú až ku hradu 
Strečno.

Samostatný chodník určený pre 
cyklistov je aj priamo na území 
Budatínskeho parku. Ešte pred 
nedávnom v ňom platil prísny 
zákaz vstupu s bicyklami, po 
novom je cyklistom umožnený 
peší prechod cez park, pričom 
svoje bicykle pretlačia vyhrade-
ným a označeným chodníkom.

14

Je známe, že nábrežia vodných 

tokov vytvárajú prirodzené 

oddychové zóny, kde sa ľudia 

stretávajú, relaxujú a načer-

pávajú nové sily.

Tip na výlet
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Výstavba Cyklotrasy je členená 
na štyri úseky: 
A: Hrad Budatín – Hydrouzol
B: Hydrouzol – Teplička nad Vá-

hom – Mojš, Mojšová Lúčka
C: Mojš, Mojšová Lúčka – Strá-

ňavy – Hrad Strečno 
D: Nezbudská Lúčka – Star-

hrad.

Projekt Žilinskej župy je zame-
raný na podporu cyklistiky, let-
nej turistiky a spoznávanie kul-
túrnych pamiatok. Jeho cieľom 
je vybudovanie „krajiny cyklis-
tov“, ktorá im poskytne bez-
pečnú a komfortnú jazdu, aby si 
nerušene mohli vychutnať krá-
sy okolitého kraja. 
Najlepšie vybudovaná je časť 
na trase A, kde sú osadené od-
počívadlá, odpadkové koše, 
stojany na bicykle a lavičky. 
Postupne by mali pribúdať aj 
v iných častiach trasy. Komplet-
ne vybavená cyklotrasa medzi 
obidvoma hradmi by mala byť 
do roku 2016.
(bam) FOTO: BasetMedia

Budatínsky hrad
Otváracie hodiny: 
od 1. 10. do 30. 4. 

utorok – nedeľa: 9.00 – 16.00 hod., 
posledný vstup 15.30 hod. 

od 1. 5. do 30. 9. 
utorok – nedeľa: 9.00 – 17.00 hod., 

posledný vstup 16.30 hod.
obed. prestávka: 12.00  – 12.30 hod.

Budatínsky park
od 1. 10. do 30. 4. 

pondelok – nedeľa: 7.00 – 18.00 hod. 
od 1. 5. do 30. 9. 

pondelok – nedeľa: 6.00 – 22.00 hod.

Hrad Strečno
Otváracie hodiny:

29. 3. – 30. 9. 
pondelok – nedeľa: 9.00 – 18.00 hod. 

posledný vstup 17.00 hod.  
1. – 31. 10. 

pondelok – nedeľa: 9.00 – 16.00 hod. 
posledný vstup 15.00 hod.  

1. – 30. 11. 
sobota – nedeľa: 9.00 – 16.00 hod., 

posledný vstup 15.00 hod.



rov umiestnených mimo bytu 
bez plochy balkónov, lodžií, te-
rás a nevykurovaných priesto-
rov umiestnených mimo bytu 
alebo nebytového priestoru, 
okrem prípadov, keď sa staveb-
nou úpravou tieto priestory spo-
jili s miestnosťami bytu alebo 
s nebytovým priestorom.

Rozpočítavanie množstva 
dodaného tepla na vykuro-
vanie: 
1. rozpočítavanie množstva 
dodaného tepla na vykurova-
nie podľa podlahovej plochy 
bytu a nebytového priestoru, 
ak v objekte rozpočítavania 
nie sú zapojené pomerové 
rozdeľovače tepla ani určené 
meradlá tepla: náklady na 
dodané teplo na vykurovanie sa 
rozpočítavajú konečným spot-
rebiteľom v pomere podlahovej 
plochy bytu, nebytových pries-
torov a spoluvlastníckeho po-
dielu na spoločných priestoroch 
konečného spotrebiteľa k cel-
kovej podlahovej ploche všet-
kých bytov, nebytových pries-
torov a spoločných priestorov 
v objekte.

VYÚČTOVANIE NÁKLADOV 
SPOJENÝCH S UŽÍVANÍM BYTU

 Tabuľka č. 1Nastal čas ročných vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu.
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Ročné vyúčtovanie je správca 
povinný vykonať podľa zákona 
o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov najneskôr do 
31. mája nasledujúceho kalen-
dárneho roka. Ročné vyúčto-
vanie sa skladá z troch častí: 
v prvej sa vyčísľujú predpísané 
zálohy a náklady za služby 
spojené s bývaním, v druhej ide 
o vyúčtovanie fondu opráv 
a údržby a v tretej je vypracova-
ná správa o činnosti správcu. 

Náklady na teplo tvoria jednu 
z najvyšších položiek v ročnom 
vyúčtovaní. Vyúčtovanie nákla-
dov na teplo spojených s užíva-
ním bytu je vypracované v sú-
lade s Vyhláškou Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví 
č. 630/2005 Z. z., v znení novely 
č. 358/2009, ktorá stanovuje 
pravidlá rozpočítavania.

Vybraté základné pojmy 
z uvedenej vyhlášky, resp. 
vysvetlivky:
− konečný spotrebiteľ: fyzic-
ká alebo právnická osoba (ná-
jomca, vlastník, užívateľ bytu, 
resp. nebytového priestoru kto-
rej sa dodané teplo rozpočíta
− rozpočítavanie množstva 
dodaného tepla: rozpočítava-
nie nákladov za dodané teplo 
na vykurovanie alebo na prí-
pravu teplej úžitkovej vody 
(TÚV) konečnému spotrebi-
teľovi
− podlahová plocha bytu 
alebo nebytového priestoru: 
celková plocha všetkých mies-
tností bytu a miestností, ktoré 
tvoria príslušenstvo bytu; alebo 
miestností nebytového pries-
toru nachádzajúcich sa za von-
kajšími vstupnými dverami bytu 
alebo nebytového priestoru; 
a iných vykurovaných priesto-

), 

Vážení zákazníci, v týchto dňoch 

dostávate ročné vyúčtovanie 

nákladov spojených s užívaním 

bytov a nebytových priestorov, 

ktoré sú v našej správe. Dovoľte 

nám, aby sme vám poskytli 

niekoľko aktuálnych informácií, 

ktoré súvisia s touto témou. 

Ročné vyúčtovanie

 Mesiac

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

  len za vykurovanie

19%

16%

15%

9%

1%

-

-

-

1%

8%

14%

17%
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Ak sa užívanie bytu začalo ale-
bo skončilo v priebehu vykuro-
vacieho obdobia, vypočítajú sa 
náklady ústredného kúrenia 
(ÚK) pripadajúce na jednotli-
vého konečného spotrebiteľa 
(pôvodný, resp. nový užívateľ 
bytu) podľa Tab. č.1 z celkových 
nákladov na ÚK pripadajúcich 
na byt za celé vykurovacie 

2obdobie stanovených podľa m  
podlahovej plochy bytu (bez 
balkóna a lodžie).

2. rozpočítavanie množstva 
dodaného tepla na vykurova-
nie podľa pomerových rozde-
ľovačov tepla alebo urče-
ných meradiel tepla: náklady 
na dodané teplo na vykurova-
nie sa rozpočítavajú konečným 
spotrebiteľom v pomere 60% 
(základná zložka) podľa podla-
hovej plochy bytu a 40% (spot-
rebná zložka) podľa namera-
ných indikovaných údajov (die-
likov) na meračoch na vykuro-
vacích telesách.

Základná zložka (ZZ) sa roz-
počítava konečným spotrebite-
ľom podľa podlahovej plochy 
bytu konečného spotrebiteľa a 

priemeru základnej zložky na 
2

m  vypočítaného z podlahovej 
plochy všetkých bytov. 

Spotrebná zložka (SZ) pre ko-
nečného spotrebiteľa sa určí 
v pomere súčtu korigovaných 
indikovaných údajov pomero-
vých rozdeľovačov tepla koneč-
ného spotrebiteľa k celkovému 
súčtu korigovaných indikova-
ných údajov v objekte rozpočí-
tavania.

Novelizácia Vyhlášky 630/2005 
- 358/2009 umožňuje preroz-
delenie základnej a spotrebnej 
zložky v rôznych pomeroch. Ak 
sa na domovej schôdzi schváli 
nadpolovičnou väčšinou vlast-
níkov bytov iný pomer, ako je 
uvedené vo vyhláške, bude sa 
podľa zápisu postupovať v roz-
účtovaní tepla.

Nemenej dôležité sú aj odpisy 
pomerových rozdeľovačov vy-
kurovacích nákladov, ktoré sú 
osadené na radiátoroch. Odpí-
saná hodnota, takzvané „die-
liky“, slúžia pre výpočet spot-
rebnej zložky, ktorá je v ročnom 
vyúčtovaní označená ako ná-

klady fixné SZ a variabilné SZ. 
Uvedená vyhláška uvádza aj 
náhradný spôsob výpočtu ná-
kladov, pokiaľ je byt či nebytový 
priestor nesprístupnený odpi-
su. Náhradný spôsob výpočtu 
je ale vždy spojený s penalizá-
ciou, t.j. je pre užívateľa nevý-
hodný. Preto doporučujeme 
všetkým užívateľom, aby v ča-
se odpisov meračov sprístupnili
svoje byty resp. nebytové 
priestory. 

Konečnému spotrebiteľovi, kto-
rý nemá zapojené pomerové 
rozdeľovače tepla alebo určené 
meradlo tepla, alebo odmietol 
umožniť vykonať ich odčítanie, 
alebo neoprávnene do nich 
zasahoval, čím spôsobil ich 
nesprávnu funkciu, alebo ich 
poškodil, sa určí spotrebná 
zložka ako súčin 1,5-násobok 
priemeru spotrebnej zložky na 

2m  vypočítaný z podlahovej plo-
chy všetkých vykurovaných by-
tov, nebytových a spoločných 
priestorov a podlahovej plochy 
vykurovaného bytu, nebytové-
ho priestoru a spoluvlastníc-
keho podielu na spoločných 
priestoroch.

 

V prípade nejasností vám pracovníci Byttermu radi zodpovedajú všetky otázky.
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Náklady na teplo na prípravu 
teplej úžitkovej vody – teplo 
na ohrev TÚV
- rozpočítavanie množstva do-
daného tepla na prípravu teplej 
úžitkovej vody v objekte rozpo-
čítavania náklady na prípravu 
teplej úžitkovej vody na objekt 
rozpočítavania sa rozdelia na 
základnú zložku a spotrebnú 
zložku. Základná zložka tvorí 
10% a spotrebná zložka 90% 
nákladov na prípravu teplej 
úžitkovej vody v objekte 
rozpočítavania.

Základná zložka sa rozpočí-
tava medzi konečných spotre-
biteľov rovnakým dielom na 
každý byt a nebytový priestor 
v objekte rozpočítavania, ak sú 
zabezpečené technické pod-
mienky na odber teplej úžitko-
vej vody z centrálneho rozvodu 
u konečného spotrebiteľa.

Spotrebná zložka sa rozpočí-
tava medzi konečných spotre-
biteľov v pomere indikovaného 

3údaja (spotreba vody v m ) 
vodomeru na meranie množs-
tva teplej úžitkovej vody inštalo-
vaného u konečného spotre-
biteľa k súčtu indikovaných 

3údajov (spotreba vody v m ) vo-
domerov na meranie množstva 
teplej úžitkovej vody u koneč-
ných spotrebiteľov v objekte 
rozpočítavania.

Konečnému spotrebiteľovi, kto-
rý neumožní odpočet vodome-
ru na meranie množstva teplej 
úžitkovej vody, určí sa náhrad-
ný spôsob spotreby vo výške 
1,5-násobku priemernej hodno-
ty nameranej spotreby na byt 
a nebytový priestor v objekte 
rozpočítavania. Ak sa preuká-
že, že konečný spotrebiteľ ov-
plyvnil vodomer na meranie 
množstva teplej úžitkovej vody 
alebo vodomer je po dobe 
platnosti overenia merača, ale-
bo odmietol umožniť vykonať 
jeho odčítanie, určí sa tomuto 
konečnému spotrebiteľovi ná-
hradný údaj vo výške trojná-
sobku priemernej hodnoty spo-
treby vody na byt a nebytový 
priestor v objekte rozpočítava-
nia. 

V prípade nejasností alebo 
akýchkoľvek otázok sme vám 
k dispozícii na týchto kontak-
toch:

telefónny kontakt: 
041/7249 + klapka

- predpísané zálohy, stav 
konta, zasielanie preplatkov: 
Zvaríková / kl.603, Knošková / 
kl.201, Fašianková / kl.601, 
Fogadová / kl.602
- rozúčtovanie nákladov 
v dome:  Varadová / kl.320
- spotreba vody v  byte: 
Požár / kl.302
- fakturácia vody od SEVAK : 
Pitnerová / kl.326
- spotreba tepla v byte – 
PRVN (dieliky): Seifertová, 
Perková / kl.306
- cena tepla: Ing. Michnáčová / 
kl.301
- náklady teplo na dom: 
Valášková, Chládeková / 
kl.304
- náklady elektr.energia 
výťah, osvetlenie: Klotton / 
kl.319
- náklady opravy výťah, 
osvetlenie: Mazáková / kl.103
- fond prevádzky, údržby 
a  opráv: Podhorcová / kl.307
- správa o  činnosti správcu: 
Kiralyová / kl.110, Horváthová / 
kl.510, Remšíková / kl.511, 
Hodasová / kl.512, 
Ing.Zimmermann / kl.111

Viola Varadová,

FOTO: Matúš Pisár, 
BasetMedia

 
varadova@bytterm.sk 
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NEZABÚDAJME NA KONTROLU KOMÍNOV

20

Komínové teleso patrí k rizikovým 

miestam v dome. Vyhoreniu domu či 

otravám spalinami môžete chvalabohu 

predísť, a to pravidelnou odbornou 

kontrolou komína. Jej cieľom je predo-

všetkým zabezpečenie dobrého ťahu, 

a teda bezpečný odvod spalín. 

„Mnohí zákazníci sa pýtajú, čo na tom 

plyne ideme čistiť alebo kontrolovať. 

Vykurovanie plynným palivom je však 

práve preto nebezpečné, že unikajúce 
2spaliny CO  nie je cítiť. Je to tichý za-

bijak,“ hovorí kominár Robert Komá-

rek. „Najväčší problém pri bytových 

domoch máme z nedodržiavania záko-

na č. 314/2001, ktorý hovorí, že pri zá-

mene či výmene spotrebiča musí byť 

urobená revízna správa o komíne. Má 

to svoje dôvody. V starších bytových 

domoch sa pri plynofikácii (cca v 80. 

rokoch) vkladali do komínových telies 

azbestové rúry, prípadne hliníkové 

vložky, s napojeniami z T-kusov z po-

zinkovaného plechu. Tieto hliníkové 

vložky sú dávno po životnosti, alebo na 

jej hrane − o pozinkovaných T-kusoch 

a dymovodoch už ani nehovoriac,“ do-

dáva R. Komárek z  firmy Keramok. Od 

roku 2011 sa špecializujú na kontroly 

a čistenie komínov, revízne správy 

a vložkovanie komínov. Poskytujú aj 

poradenské služby ohľadom palivo-

vých spotrebičov, ich umiestnenia, vý-

konnosti, čistenia a prevádzky. Komi-

nárske remeslo sa riadi zákonom 

č. 314/2001 a upresňuje ho vyhláška 

č. 401/2007 Z.z. 

V  súčasnosti platia úplne iné normy 

ako v  80. rokoch, no veľa zákazníkov 

si mení spotrebiče a na komín sa po-

zabúda. Pritom platí jednoduché pra-

vidlo: starý spotrebič − stará norma, 

nový spotrebič − aktuálna norma. 

„Najhoršie je, keď sa v obytných do-

moch prechádza na ústredné kúrenie 

a inštalatéri vystrčia výduch spalín cez 

stenu von. Nie je to dovolené. Zákon to 

upravuje iba v nevyhnutných prípa-

doch, keď bytová jednotka nemá 

vlastný komínový prieduch, no aj tak 

musia byť dodržané určité ochranné 

zóny od okien, balkónov a rohov bu-

dov,“ približuje Komárek skúsenosti 

z praxe. Pokračuje: „Rozpadnuté nad-

strešné časti − všetci vlastníci sa tvá-

ria, akoby sa ich to netýkalo, ale máme 

skúsenosti, že pri páde tehly z byto-

vého domu na auto museli vlastníci 

bytového domu platiť škodovú udalosť, 

Iste poznáte starú tradíciu: Ide ko-

minár, chyťte si gombík – prinesie 

vám šťastie. Ak však na starostli-

vosti o komín budete šetriť, kominár 

vám šťastie skutočne neprinesie.

Starostlivosť o komín
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nakoľko v revíznej správe komína bola 

táto skutočnosť zapísaná, no závada 

nebola odstránená. V súčasnej dobe 

máme tiež problémy s tým, že ľudia si 

mýlia revíziu plynu, ktorú objednáva 

správca, s revíziou plynového zariade-

nia. Túto si musí každý vlastník bytu 

zabezpečiť sám. Keď si ľudia nedávajú 

kontrolovať plynové kotly, prípadne ply-

nové ohrievače vody, tak pri ich za-

nesení výmenníka unikajú spaliny do 

priestoru. A pritom komín je funkčný.“

Obyvatelia starších bytových domoch 

si často napájajú piecky a krby na tuhé 

palivo bez toho, aby si vyvložkovali 

komín, čo je tiež veľmi nebezpečné. 

Upravuje to vyhláška č. 401/2007 Z.z., 

ktorá hovorí, že komín, okrem občasne 

užívaných stavieb, musí byť viacvrs-

tvový s komínovou vložkou danou ku 

konkrétnemu spotrebiču a palivu.

Ak ste vlastníkom rodinného domu, ko-

minár by mal byť jeho pravidelným 

návštevníkom. Je pravda, že komi-

nárov je málo, no firiem zaoberajúcich 

sa vložkovaním a rekonštrukciou ko-

mínov je v okolí dostatok. Kominára 

podľa svojho regiónu najlepšie nájdete 

na stránke Komory Kominárov Slo-

venska: www.kks-sr.sk. 

(ker)

FOTO:  Archív Roberta Komárka
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Rádiomodul, dodávaný fir-
mou IDAMER s.r.o. zo Starej 
Turej, umožní diaľkový odpočet 
nameraných hodnôt a je možné 
osadiť ho na vodomer pri jeho 
výrobe, montáži, alebo kedy-
koľvek dodatočne po rozhod-
nutí vlastníkov bytov. Vďaka 
tomu je vhodný aj pre existujú-
cich užívateľov už s namonto-
vanými vodomermi. Životnosť 
batérie v module je cca desať 
rokov – závisí od využívania 
diaľkových odpočtov. Pri pravi-
delných výmenách vodomerov 
(teplá voda štyri roky, studená 
voda šesť rokov) bude pôvodný 
rádiomodul demontovaný zo 
starých vodomerov a namonto-
vaný na nové. 

Odpočet bez vstupu 
do bytu
Rádiomodul zazname-
ná stav vodomeru vždy 
k prvému dňu v mesiaci 
bez toho, aby sme 
vstupovali do vašich 
bytov! Odpočet bude 
vykonaný spred domu 
v prvý januárový týždeň 
v roku. Mimoriadne od-
počty vykonáme podľa 
rozhodnutia vlastníkov.

Koeficient teplej 
a studenej vody 
v ktorýkoľvek deň v roku
Po dohode s vlastníkmi bytov 
zastúpených zástupcom vlast-
níkov dokážeme zabezpečiť 
diaľkový odpočet v ktorýkoľvek 
deň v roku a súčasne s odpisom 
fakturačného vodomeru stude-
nej vody na vstupe do domu 
zistiť aktuálny koeficient – 
rozdiel medzi spotrebou faktu-
račného vodomeru a súčtom 
spotrieb bytových vodomerov. 
V domoch, kde je namontovaný 
na vstupe do domu vodomer na 
teplú vodu, ktorý meria spot-

rebu teplej vody celého domu, 
je možné takýmto spôsobom 
zistiť aj koeficient teplej vody. 
Z diaľkovo získaných presných 
odpočtov dokážeme zistiť prí-
činu vysokého koeficientu. Je-
dinou podmienkou takéhoto 
zistenia koeficientu je osadenie 
rádiomodulov na každý vodo-
mer v celom dome.

Vysoké spotreby
Podľa požiadaviek vlastníkov 
môžeme vykonať diaľkový od-
počet vodomerov s vyhodno-
tením spotrieb v ktorýkoľvek 
deň v roku. O spotrebách, ktoré 
sú zvýšené oproti spotrebám 
z minulých rokov, budeme tele-
fonicky kontaktovať a informo-
vať priamo dotknuté byty. Takto 
dokážeme zistiť v bytoch úniky 
vody, napríklad pretekajúce WC 
nádržky, prípadne pretekajúce 
vodovodné batérie, a tak zabrá-
niť neúmerne vysokým nákla-
dom vlastníkom bytov za vodu 
v ročnom vyúčtovaní.

Presné stavy vodomeru pri 
zmene vlastníka bytu
Rádiomodul zaznamenáva stav 
vodomeru vždy k prvému dňu 
v každom mesiaci v roku. Z tak-
to zaznamenaných údajov vie-
me zistiť presný stav vodomeru 
pri zmene vlastníka bytu.

 V  roku 2014 začíname s montážou 

elektronických rádiomodulov VIPA 

VM S  na bytové vodomery Sensus 

Residia, ktoré sú osadené takmer 

vo všetkých bytoch v správe Byt-

term, a.s., Žilina.

Moderná a kvalitná služba

Nové technológie skvalitňujú služby.

Dodávateľom vodomerov SENSUS Residia s rádio-
modulom VIPA VM-S je spoločnosť IDAMER s.r.o.



v bytovom dome odsúhlasiť na 
schôdzi vlastníkov v zmysle 
platného zákona. Zároveň si 
stanovia aj termín montáže, 
kompetencie pre tých vlastní-
kov, ktorí budú oprávnení vy-
staviť žiadanku pre správcu 
a prevziať zhotovené dielo.

Marián Požár,
pozar@bytterm.sk

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk
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Ovplyvnenie rádiomodulu 
vlastníkmi bytov
Rádiomodul je vybavený aktív-
nou antimagnetickou ochra-
nou, ktorá zaisťuje registráciu 
pokusov o ovplyvnenie funkč-
nosti celého vodomeru pomo-
cou priloženého magnetu. 
Elektronická plomba pri pokuse 
o odstránenie rádiomodulu 
z vodomeru registruje chybový 
stav a tento je následne sú-
časťou vysielaných záznamov. 
Môžeme povedať, že vďaka 
rádiomodulu dokážeme so 
stopercentnou presnosťou 
zistiť byt, v ktorom došlo k ov-
plyvňovaniu spotreby vody. 
Taktiež je presne zazname-
nané každé odpočítavanie 
vodomera (napríklad pri pre-
tláčaní studenej vody do roz-
vodu teplej chybnou vodovod-
nou pákovou batériou). 

Ceny teplej a studenej vody 
každoročne stúpajú. Vďaka 
funkciám rádiomodulu bude 
rozúčtovanie nákladov za vodu 
vo vašom dome ešte presnejšie 
a spravodlivejšie.

Podmienky montáže
Montáž rádiomodulov na novo-

zakúpené, prípadne už overe-
né vodomery, používané v pre-
vádzke, vykoná vodohospodár 
spoločnosti BYTTERM, a.s., kto-
rý pred montážou zadefinuje 
údaje do softvéru správcu a vy-
koná následné aktivovanie rá-
diomodulov. Finančné pros-
triedky na inštalovanie rádio-
modulov si musia vlastníci by-
tov a nebytových priestorov 

Diaľkový odpočet šetrí čas a nenarúša súkromie vlastníka bytu.



DAROVANIE KRVI V BYTTERM, A.S.
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Darovanie sa uskutočnilo na základe 

aktivity niekoľkých zamestnancov, kto-

rí zorganizovali odber krvi v spolupráci 

s Národnou transfúznou službou SR 

v Žiline a s podporou vedenia akciovej 

spoločnosti.

Akcia sa stretla s  pozitívnym ohlasom 

u zamestnancov. Sedemnásť z nich 

darovalo krv, za čo im patrí poďako-

vanie.

Samozrejme, chceme poďakovať aj 

tým, ktorí ponúkli svoju krv a z rôznych 

príčin nemohli byť zaradení do prog-

ramu darcovstva, organizátorom akcie 

a všetkým, ktorí svojím dielom prispeli 

k úspešnému priebehu odberu.

Potešil nás záujem zamestnancov 

o nezištnú pomoc ľuďom, ktorí ju potre-

bujú, a veríme, že táto aktivita sa stane 

pravidelnou každoročnou súčasťou ži-

vota v zamestnaneckej akciovej spo-

ločnosti Bytterm.

 Ing. Michal Malík, Augustín Záň

V priestoroch administratívnej bu-

dovy Bytterm, a.s., sa 6. marca 

uskutočnilo bezplatné darovanie 

krvi, ktoré bolo dobrovoľníckou ak-

tivitou zamestnancov Bytterm, a.s., 

Žilina.

Najvzácnejšia tekutina

Darovanie krvi môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život. 

S najväčším nedostatkom krvi zápasí Národná transfúzna služba v letných mesiacoch.



• ZDROJE VYKUROVANIA 

Energy Pro s.r.o., Škultétyho 78, 010 01 Žilina

•VYREGULOVANIE•VYKUROVANIE•ZDRAVOTECHNIKA•PLYNOINŠTALÁCIA

• PLYNOVÉ A TLAKOVÉ ZARIADENIA

• VYKUROVANIE RADIÁTOROVÉ,PODLAHOVÉ,

  STROPNÉ 

• FOTOVOLTAICKÝ OHREV TÚV

• ZDRAVOTECHNIKA, KANALIZÁCIA

• POŽIARNY VODOVOD

• HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE SYSTÉMU ÚK

• HYDRONICKÉ VYREGULOVANIE TÚV

• VÝMENA POTRUBNÝCH ROZVODOV V BYTOVÝCH DOMOCH 

energypro@energypro.sk, 0907 070 903

•BD Kubínska Žilina 2013 Hydraulické vyregulovanie 
ÚK a TÚV•224 vykurovacích telies

• •

•BD Závodská Žilina 2007 Hydraulické vyregulovanie 
ÚK•380 vykurovacích telies

• •

•BD Polomská Žilina 2011 Hydraulické vyregulovanie 
ÚK•304 vykurovacích telies a PRVN

• •
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Zamestnanci spoločnosti Bytterm 

6. 2. 2014 vyžrebovali výhercov 

spomedzi tých, ktorí správne 

odpovedali na otázku z pred-

chádzajúceho čísla. 
Mária Mešková 

Vladimír Balala 

Pavlínka Fundárková

Mária Maťková 

Ľubica Bublová 

Ján Bisák 

Milí naši čitatelia, aj v tomto čísle sme 

pre vás pripravili súťaž. Dvaja z vás 

môžu vyhrať poukaz na romantickú 

večeru pre dve osoby v skvelej ži-

linskej reštaurácii Vulcano. Večera 

bude pozostávať z troch chodov 

a  čaše vína.

Relax a zábava

ŽREBOVANIE ČITATEĽSKEJ SÚŤAŽE Z MINULÉHO ČÍSLA

SÚŤAŽ O ROMANTICKÚ VEČERU PRE DVE OSOBY

VÝHERCOVIA:

svoju odpoveď aj s telefonic-
kým kontaktom zašlite na 
adresu: Bytterm, a.s., ul. Sale-
ziánska 4, 010 77 Žilina. 
Heslo: Romantická večera 
pre dve osoby.
Uzávierka súťaže: 30. 6. 2014 
Dvoch výhercov (každý získa 
poukaz pre dve osoby) vyžre-
bujeme 3. 7. 2014.

Napíšte nám správnu odpoveď 
na otázku:
Akú úspešnosť mal do roku 
2013 Bytterm ako správca 
bytov pri získavaní úverov 
cez ŠFRB pre bytové domy, 
ktoré o úver prejavili záujem?
A) 90 %
B) 100 %
C)  75 %

Ak ste pozorne čítali aktuálne 
číslo časopisu BYTTERM, ne-
bude to pre vás ťažké J. 
Odpoveď nám napíšte na 
casopis@bytterm.sk. Ak nepo-
užívate elektronickú poštu, 

Výhercovia dostanú aj druhý 
diel knihy Potulky starou 
Žilinou.
Mená šťastlivcov uverejníme 
na stránke: www.bytterm.sk 
a v nasledujúcom čísle časopi-
su. Zaslaním vašich kontak-
tných údajov zároveň súhlasíte 
s ich použitím pre správcu 
Bytterm a. s.  

Výhercom prajeme pekný zážitok pri čítaní kníh a všetkým ďakujeme

 za účasť v našej súťaži.
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