NEPREDAJNÉ, VYŠLO V NÁKLADE: 11 400 ks, 2/2015, 2. ročník

BYTTERM
VÁŠ PARTNER PRE SPOKOJNÉ BÝVANIE

ZATEPLENIE A HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE ZNIŽUJE NÁKLADY
NA VYKUROVANIE – POZRITE SI POROVNANIE DOMOV
ZÍSKALI SME NAJVIAC ÚVEROV ZO ŠTÁTNEHO FONDU
NA ROZVOJ BÝVANIA
ŽILINSKÝ POLMARATÓN – PODPORUJEME ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
POZNÁTE HISTÓRIU PIVOVARU V NAŠOM MESTE?
VYHRAJTE WELLNESS POBYT VO VRÁTNEJ DOLINE!

Kontakty a služby
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

BYTTERM a.s. Žilina
STRÁNKOVÉ
HODINY

OTVÁRACIE
HODINY

SPRÁVA BYTOV
A NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV

CHEMICKÁ ČISTIAREŇ
A PRÁČOVŇA

PONDELOK
7.00 - 11.00 12.00 - 15.30

PONDELOK
6.45 - 11.00 11.30 - 15.30
UTOROK
6.45 - 11.00 11.30 - 13.30
STREDA
6.45 - 11.00 11.30 - 16.30
ŠTVRTOK
6.45 - 11.00 11.30 - 13.30
PIATOK
6.45 - 11.00 11.30 - 13.30
Stredisko
zabezpečovania zdrojov
ŠFRB – možnosť
dohodnúť rokovanie mimo
stránkových hodín.
Telefón: 0903 776 634
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tieto práce:

•	práce s vysokozdvižnou plošinou LIAZ MP-22 s pracovným
dosahom 22 m, nosnosťou
v pracovnom koši 400 kg

ŠTVRTOK
nestránkový deň

POKLADŇA

ponúka

•	čistenie kanalizácie v budovách
mechanickou špirálou ROWO

STREDA
7.00 - 11.00 12.00 - 16.30

STRÁNKOVÉ
HODINY

mechanizácie

•	čistenie kanalizácie uloženej
v zemi tlakovým vozidlom
Volvo CÚ-9

UTOROK
nestránkový deň

PIATOK
7.00 - 11.00 12.00 - 13.30

Stredisko

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

•	prenájom nákladného vozidla
Tatra 815 3-stranný sklápač
s obsluhou
•	prenájom nákladného vozidla
Avia 31.1N – valník 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

Úvodník

EDITORIAL
Vážení čitatelia,
prinášame vám druhé tohtoročné vydanie časopisu
BYTTERM.

V posledných mesiacoch v médiách
rezonuje viacero tém z oblasti energetiky, dodávky tepla a teplej vody.
V tomto čísle časopisu BYTTERM
sme sa okrem iného zamerali na
pripravenosť tepelných zariadení na
nastávajúcu vykurovaciu sezónu a aj
na vyhodnotenie dodávky tepla pre
bytovo-komunálny sektor z hľadiska
porovnania nákladov na vykurovanie.
Teplo do jednotlivých objektov v meste Žilina dodávame z centrálneho zásobovania tepla, t.j. z výmenníkových
staníc a plynových kotolní, pričom
práve v Žiline máme jednu z najnižších cien tepla z porovnateľných
zdrojov na Slovensku. Investíciami
do tohto systému dosahujeme zvýšenie efektívnosti a zvyšovanie ochrany
životného prostredia, čo vám všetkým prináša úžitok v šetrení financií
a vyššej kvalite ovzdušia.
V obsahu časopisu sme priamo vyhodnotili po jednotlivých sídliskách
náklady na dodávku tepla do zateplených a nezateplených domov, vrátane malých plynových kotolní. Už na
prvý pohľad vyplýva opodstatnenosť
zateplenia bytového domu, nakoľko

Občasník BYTTERM 2/2015 je nepredajný.
2. ročník
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DÁTUM VYDANIA: október 2015
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REGISTRÁCIA: EV 5067/14
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zateplené domy majú omnoho nižšiu
cenu tepla na m2/rok ako nezateplené domy. Poznamenávame, že na
konečné náklady na spotrebované
teplo okrem vyššie uvedeného vplýva aj vyregulovanie teplej vody a vykurovacej sústavy, vrátane osadenia
pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.
Ďalšou aktuálnou témou sa zaoberáme v článku o zákonnej povinnosti hydraulicky vyregulovať rozvody
ústredného kúrenia a teplej vody, ako
aj v článku venovanom problematike
poskytovania finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre bytové domy v našej správe
za minulé roky až po súčasnosť.
V našom časopise nájdete aj reportáž zo zaujímavej bežeckej akcie –

Žilinského polmaratónu. Túto akciu
sme podporili, pretože okrem kvality
služieb spojených s vašim bývaním
chceme upozorňovať aj na zdravý životný štýl a atraktívne podujatia v našom meste. A tak ako v každom čísle,
aj teraz sme pre vás pripravili súťaž
a hodnotné ceny – wellness pobyt
pre 2 osoby v Hoteli Rozsutec.

TLAČ: Coreta, s.r.o.

Občasník BYTTERM je financovaný zo

LAYOUT: Ateliér 314

zdrojov inzercie. Autorské práva sú vyhrade-

FOTO TITULNÁ STRANA:
BasetMedia, s.r.o.

né. Akékoľvek kopírovanie alebo rozmnožo-

Prajem vám príjemné chvíle pri čítaní
a verím, že každý si nájde dostatok
užitočných a zaujímavých informácií.

Ing. Anton Slanička
riaditeľ divízie
tepelného hospodárstva

vanie je možné len so súhlasom vydavateľa.

FOTO EDITORIAL:
Mario Brath

Vaše podnety, námety a otázky
posielajte na: casopis@bytterm.sk
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Poistné udalosti

POISTENIE DOMÁCNOSTI –

DOBRÉ RADY KROK ZA KROKOM
Uvažujete nad poistením domácnosti? Viete, na čo sa poistenie môže vzťahovať a na čo by
ste mohli mať prípadne nárok?
Prinášame prehľad rizík a nákladov, ktoré je možné pri správnom výbere poisťovateľa kryť
z poistenia domácnosti.

Predmetom poistenia v poistení
domácnosti sú hnuteľné veci tvoriace
zariadenie bytu alebo slúžia na prevádzku domácnosti a uspokojovanie
potrieb členov domácnosti vrátane
domácich zvierat (hnuteľné veci,
elektronické a optické zariadenia,
cennosti, umelecké diela, ale aj iné
vozidlá nepodliehajúce evidencií vozidiel, elektromotory v domácich spotrebičoch, stavebné súčasti budovy
a hnuteľné veci, ktoré používate na
podnikanie, cudzie veci užívané na
základe zmluvy, zdravotné pomôcky
a domáce a hospodárske zvieratá).
Miestom poistenia v domácnosti môže byť okrem samotného bytu
a jeho príslušenstva (pivnica, komora) aj uzamykateľná chodba oddelená
od schodiska alebo výťahov, uzamykateľné priestory v bytovom dome
slúžiace výlučne poistenému, garáž
v bytovom dome, resp. aj garáž mimo
bytového domu. Ako miesto poistenia
je možné po dohode s poisťovateľom
rozšíriť aj o novú adresu, napr. počas
sťahovania, prípadne je možné krytie rozšíriť aj o poistenie zariadenia
domácnosti na prechodnej adrese,
internáte, ale aj v servise alebo opravovni domácich spotrebičov.
Zariadenia domácnosti je možné
poistiť na štandardné riziká: požiar,
výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, voda z vodovodného zariadenia,
pád lietadla, krádež, lúpež, vandalizmus po vlámaní, zosuv pôdy, lavína,
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ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, pád predmetov, náraz
vozidla, výbuch sopky, poistenie skla
a skrat elektromotorov v domácich
spotrebičoch; ale aj na špecifické riziká: voda z akvária prípadne bazéna, vandalizmus bez vlámania, prepätie, atmosférické zrážky, spodná
voda, rázová vlna, dym, búrlivý vietor,
spätné vystúpenie vody, predĺženie
záruky elektrospotrebičov, škody na
potravinách v chladiacich a mraziacich zariadeniach v dôsledku skratu
v elektromotore či výpadku elektriny.
Poistenie zodpovednosti členov
domácnosti kryje zodpovednosť za
škodu v súvislosti s činnosťou v domácnosti a starostlivosťou o domácnosť, vrátane osôb poverených starostlivosťou o domácnosť (ale len
počas nej); činnosťou na rekreácii
(napr. pri rekreačnom športovaní),
činnosťou člena domácnosti ako
chodca pri vedení kočíka, ručného
vozíka, bicykla, kolobežky, trojkolky
alebo štvorkolky bez motorového
pohonu (t.j. vozidiel nepodliehajúcich
evidencií vozidiel vrátane používania
plavidiel nepodliehajúcich evidencií
plavidiel na rekreačné účely); chovom alebo vlastníctvom domácich
prípadne hospodárskych zvierat
v domácnosti okrem niektorých špecifických výluk (napr. škody spôsobené poľovníckym psom pri výkone
práva poľovníctva alebo koňom).

•	Vyčistenie alebo vysušenie poistených vecí po poistnej udalosti.
•	Náklady na náhradné ubytovanie
po poistnej udalosti.
•	Náklady na skladovanie poistených vecí v prenajatých priestoroch po poistnej udalosti.
•	Náklady na spotrebovanú vodu
uniknutú v dôsledku rizika vody
z vodovodného zariadenia.
•	Náklady na demontáž a remontáž nepoškodených stavebných
súčastí v súvislosti s poistnou
udalosťou (napr. búracie práce
a práce na uvedenie do stavu
tesne pred poistnou udalosťou pri
oprave poruchy na vodovodnom
potrubí).
•	Náklady na vyhotovenie náhradných dokladov poškodených alebo
zničených po poistnej udalosti.
•	Náklady na liečenie domáceho
zvieraťa prípadne jeho pohreb po
poistnej udalosti.
•	Náklady na presklenie skla dverí
nábytku, vstavaných skríň, kuchynskej linky, ale aj sklokeramickej varnej dosky a akvária po
poistnej udalosti.

NÁKLADY, KTORÉ JE
MOŽNÉ V ODÔVODNENÝCH PRÍPADOCH
UPLATNIŤ Z POISTENIA
DOMÁCNOSTI
•	Náklady na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti.
•	Náklady na výmenu zámkov
vstupných dverí, ak bol poistenému odcudzený kľúč krádežou alebo lúpežou.
•	Náklady na odvoz zvyškov poistených vecí po poistnej udalosti.

Našou prioritou je rozumieť
poisteniu
a efektívne ho využívať.
potrebujemporadit@centrumlikvidacie.sk

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk

NEPREHLIADNITE!
ZMENA ÚHRADY ZA BYT
A NEBYTOVÝ PRIESTOR
Vážení vlastníci bytov a neby
tových priestorov, touto cestou si vám dovoľujeme opätovne oznámiť, že s platnosťou od
1. 1. 2016 sa menia podmienky
úhrad preddavkov za služby spojené s užívaním bytov
a nebytových priestorov, ako
aj preddavkov do fondu, prevádzky, údržby a opráv za byty
alebo nebytové priestory. Platby sa posúvajú z bežného mesiaca na mesiac vopred.

Z tohto dôvodu najneskôr v mesiaci
december 2015 bude potrebné zaslať dve úhrady za byt alebo nebytový priestor. Túto informáciu sme
vám poskytli vo forme prílohy v ročnom vyúčtovaní nákladov spojených
s užívaním bytu či nebytového priestoru v mesiaci máj 2015.

ZOSÚLADENIE
ZÁLOHOVÝCH PLATIEB
SO ZÁKONOM
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov stanovuje v § 10 povinnosť vlastníkom bytov a nebytových priestorov
poukazovať preddavky do fondu

prevádzky, údržby a opráv domu
a preddavky za plnenia spojené
s užívaním bytov a nebytových priestorov − zálohové platby mesačne
vopred na účet domu v banke.

DODÁVATELIA
ENERGIÍ PRISTÚPILI
K VYSTAVOVANIU
ZÁLOHOVÝCH FAKTÚR
Doteraz sa zálohové platby uhrádzali
v aktuálnom mesiaci, čím sme sa
oproti ostatným správcovským spoločnostiam snažili našim klientom
čo najdlhší možný čas vychádzať
v ústrety. Vzhľadom na skutočnosť,
že dodávatelia energií, s ktorými má
naša spoločnosť uzatvorené zmluvy
(SEVAK, a.s., Žilinská teplárenská,
a.s., SSE – Distribúcia, a.s.) pristúpili
k vystavovaniu zálohových faktúr, je
potrebné zosúladenie s uvedeným
termínom v predmetnom zákone.

POSUN PLATIEB
ZREALIZOVALI AJ
OSTATNÉ SPRÁVCOVSKÉ
SPOLOČNOSTI
V záujme naplnenia platnej legislatívy a nastavenia optimálneho toku vašich finančných prostriedkov na účet
domu je spoločnosť Bytterm, a.s.,
nútená pristúpiť k posunu platieb,
a to v termíne od 1. 1. 2016. V tejto
súvislosti je potrebné podotknúť, že

iné správcovské spoločnosti už tento
krok v minulosti zrealizovali.

ZA JANUÁR TREBA
ZAPLATIŤ NAJNESKÔR
KONCOM DECEMBRA
V praxi to znamená, že pri realizácii
posunu platieb bude v termíne do
31. 12. 2015 potrebné uhradiť okrem
doterajšej zálohovej platby za bežný
mesiac aj ďalšiu platbu, t. j. za mesiac
január 2016, čím sa platby dostanú
do súladu so zákonom. Nakoľko
vieme, že zavedené opatrenie sa
dotkne každej domácnosti, odporúčame vám možnosť priebežne zasielať platbu navyše v pos
tupných čiastkach tak, aby ste mali
do 31. 12. 2015 na vašom konte bytu
alebo nebytového priestoru pripísanú
celú výšku platby vopred.
Úhrady za služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a preddavky do fondu prevádzky,
údržby a opráv je potrebné uhrádzať
tak, aby finančné prostriedky boli pripísané na účet domu najneskôr do
posledného dňa predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca. Radi by sme
pripomenuli, že pri úhradách je potrebné počítať aj s časom nevyhnutným na realizáciu bankových operácií či poštových služieb.
Ing. Karol Kucka
riaditeľ divízie správy majetku
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Výhodné teplo

PRIPRAVENOSŤ TEPELNÝCH ZARIADENÍ
NA NOVÚ VYKUROVACIU SEZÓNU 2015/2016
BYTTERM, a.s., zásobuje teplom takmer 22 000 bytov a ďalšie nebytové priestory (školské a predškolské zariadenia,
obchodné

a

administratívne

budovy) na základe zmluvného
vzťahu.

Celkovo až 89 % tepla na vykurovanie a teplú vodu vyrába vo výmenníkových staniciach a dodáva
konečným spotrebiteľom. Potrebné
teplonosné médium (paru a horúcu
vodu) na výrobu tepla a teplej vody
vo výmenníkových staniciach naku-
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puje od Žilinskej teplárenskej, a.s.
Zostávajúcich 11 % vyrába a dodáva z plynových kotolní.
Pred nastávajúcou vykurovacou sezónou 2015/2016 vstupuje po letnej
odstávke do pozornosti pripravenosť
prevádzkovania tepelných zariadení,
a to z výmenníkových staníc (Hliny,
Solinky, Vlčince a časť starého mesta) a plynových kotolní (Hájik, časť
starého mesta).
Prioritou od začiatku roka bola
príprava a špecifikácia harmonogramu realizácie investičných
akcií, ako napr. stavebné povolenie, vytýčenie inžinierskych sietí,
odstávka tepelných zariadení, postupnosť jednotlivých pracovných
úkonov. Celá táto príprava, ale
i iné potreby súvisiace s tepelným

hospodárstvom, sa prerokovávali
za účasti kompetentných pracovníkov a.s. Bytterm a projektantov
jednotlivých činností. V roku 2015
sa jednalo o modernizácie parných
výmenníkových staníc Štefánikova
898 a Republiky 1032, vrátane nového riadiaceho systému Siemens.
Na sídlisku Vlčince III. sme začali I.
etapu výmeny sekundárnych rozvodov z výmenníkovej stanice VS 08.
Ide o bezkanálový systém z predizolovaného potrubia v celkovej dĺžke približne 452 m. Predpokladaný
objem vynaložených investičných
prostriedkov do modernizácie tepelných zariadení v roku 2015 tak
predstavuje sumu 705 000 €. Tieto investičné akcie nám prinesú
efektívnejšiu výrobu a dodávku tepla a teplej vody ku konečným odberateľom.

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk

Výroba a dodávka tepla a teplej
vody priamo závisí od technického stavu tepelných zariadení
v meste Žilina. Preto priebežne riešime nedostatky a poruchy, ktoré
sa vyskytujú na technologickom
zariadení výmenníkových staníc
a plynových kotolní. Postupne už
od začiatku 2. štvrťroku realizujeme
také práce, ktoré nemajú vplyv na
dodávku tepla a zároveň umožňujú
čiastočne odstaviť časť technológie
súvisiacej s výrobou a dodávkou
teplej vody. Sú to práce charakteru
výmeny obehových a cirkulačných
čerpadiel, kondenzačných hrncov,
teplomerov, tlakomerov, chemické
čistenie výmenníkov, bojlerov, opravy sekundárnych rozvodov, servopohonov, pretesňovanie prírub,
atď. V súvislosti s pripravenosťou
tepelných zariadení sa v zmysle
platnej legislatívy vykonávajú pravidelné revízie elektro, tlakových
zariadení a plynu.

Na sídlisku Hájik sme v rámci údržby
pri nepretržitej prevádzke plynových
kotlov vykonávali rozsiahle opravy
kondenzačných kotlov. Taktiež sme
vykonali rozsiahle opravy zásobníkov TV na domových kompaktných
odovzdávacích staniciach z plynovej
kotolne PK 3 na danom sídlisku.
Týmito opatreniami prispievame
k plynulej prevádzke daných plynových kotolní a výmenníkových staníc.
V rámci modernizácie tepelných
zariadení v meste Žilina sme na
parných a horúcovodných výmenníkových staniciach plynule prešli na
diaľkový odpočet spotreby tepla na
odberných miestach bytovo-komunálneho sektoru.
V zmysle stanoveného periodického overovania správnosti merania
fakturačných meračov a vodomerov
spotreby tepla a teplej vody sme na

sídlisku Vlčince pristúpili k demontáži fakturačných meračov tepla,
ktoré sme zaslali na metrologické
overenie. Následne po overení pracovníci údržby spätne namontovali
predmetné merače tepla.
Pripravenosti tepelných zariadení na nasledujúcu vykurovaciu
sezónu venujeme veľkú pozornosť,
o čom svedčia i minimálne pripomienky vlastníkov bytov v predchádzajúcej vykurovacej sezóne,
ktoré pracovníci údržby operatívne
vyriešili.
Sme presvedčení, že systém cen
trálneho zásobovania teplom predstavuje vysoko profesionálne poskytovanie služieb a prináša istotu
a pohodu do domov odberateľov.
Ing. Anton Slanička
a Ing. Mário Šamaj

Dispečing
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Z histórie

PIVOVAR V ŽILINE
Budovu mestského pivovaru vybudovali v 17. storočí
a zbúrali v roku 1924. Stála
v priestore pod balustrádou
pod Katedrálnym chrámom
Najsvätejšej Trojice (v minulosti Farský kostol).

V tom čase to bolo mimo obytnej
zóny, v smere k dnešnej železničnej
stanici ďalej nasledovali už len Všivák, tri jazierka a polia. Pamiatkou
na pivovar je už len Pivovarská ulica
a úsilie súčasných pivovarníkov opäť
variť žilinské pivo.
V pivovare sa varilo pivo pre potreby
mesta zo sladu, jačmeňa a chmelu,
ktoré sa dopestovali na mestských
poliach, alebo suroviny získali kúpou
z rôznych miest. Mesto predávalo vyrobené pivo i víno (to bolo však z dovozu) vo vlastnej reštaurácii v budove
Radnice na rínku (dnešné Mariánske
námestie), ale aj v Mestskom dome.
V ňom boli nielen izby pre hostí
a návštevy, ale i reštaurácia pre bežných Žilinčanov, trhovníkov a iných,
ktorí prichádzali na spomínaný rínok,
najmä pri príležitosti jarmokov a trhov. Okrem toho na rínku stál i Pan
ský dom, ktorý síce vlastnili majitelia
Strečnianskeho panstva, ale prenajímali ho aj mestu.
Majiteľmi pivovaru bola časť obyvateľov Žiliny, tzv. veľkodomovníci, teda
mešťania, vlastniaci murované domy
s privilégiom varenia piva. Mali právo čapovať i mimo vlastnú potrebu
v presne určenú dobu, v období tzv.
frajmarku. Aby boli obchodné a ekonomické vzťahy čo najtransparentnejšie, pivovar prenajímali konkrétnej
osobe z mesta na rok, tá zabezpečovala i priamy predaj piva.
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Žilinské pivo bolo pomerne známe
a kvalitné. Slúžilo aj ako dar rôznym
vysokopostaveným úradníkom župy,
pre pohostenie návštev, rôznych
krajinských hodnostárov a iných,
od ktorých Žilinčania zas očakávali rôzne protislužby. Tiež pivo dávali
rôznym remeselníkom, ktorí opravovali mestské budovy, poslom, a pod.
V roku 1658 požiadal uhorský palatín
(dnešná funkcia predsedu vlády)
o zaslanie 300 vedier piva do Bratislavy, čo je iste znak toho, že žilinské
pivo bolo kvalitné. V uhorskej štatistike z roku 1837 sa charakterizuje žilinské pivo ako „povestné – známe“ varené z miestneho jačmeňa. Časopis
Obzor v roku 1869 o ňom písal: „pivo
a pečivo žilinské široko ďaleko veľkej
chvály a obľuby požíva“.
Žilinský pivovar v premenách času, rok 1906

Rok 1922

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk

V pivovare vládol poriadok a písali sa
presné záznamy o spotrebe sladu,
predaji piva a tiež, na čo sa pivo použilo. Vždy pri rôznych príležitostiach

museli mestskí sluhovia zaznamenať
množstvo vydaného piva, ale i iných
potravín, ktoré spotrebovala radnica pri rôznych príležitostiach. Tieto
záznamy od 17. storočia sa dodnes
uchovávajú v písomnostiach mestského archívu – dnes v Štátnom archíve v Žiline – a sú vzácnou pamiatkou o živote našich predkov.
Budova pivovaru bola viackrát opravovaná. Poškodená bola pri požia

roch i zemetrasení v roku 1858.
Projekt opravy po tomto poškodení
vypracoval slovenský Leonardo da
Vinci, ako pomenovali všestranného
umelca, maliara, sochára, projektanta a vynálezcu Jozefa Božetecha
Klemensa, ktorý pôsobil v našom
meste v rokoch 1856 – 1863.
Mgr. Peter Štanský,
riaditeľ Štátneho archívu v Žiline

Rok 1907

Rok 1922
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Obnova domov

BYTTERM ZÍSKAL NAJVIAC ÚVEROV
ZO ŠFRB NA OBNOVU BYTOVÝCH
DOMOV V ŽILINSKOM REGIÓNE
Komplexne obnoviť bytový
dom prináša pre obyvateľov
bytových domov úsporu na
nákladoch za energie, kvalitnejšie a krajšie bývanie a v neposlednom rade tiež predĺženie životnosti obnoveného
domu a zvýšenie predajnej
hodnoty jednotlivých bytov.

Správcovská spoločnosť Bytterm,
a.s., má dlhoročné skúsenosti so získavaním zdrojov na obnovu bytových
domov z úverov zo Štátneho fondu
rozvoja bývania (ŠFRB). Od roku
2006 zabezpečil Bytterm, a.s., úvery
pre viac ako 90 bytových domov.

je z FPÚO (vlastné zdroje) a pri výťahoch je to max. 32 500,- € / na výťah.
Lehota splatnosti úveru = max. 20
rokov.
V priebehu roka 2015 správca priebežne podal žiadosti o úver zo ŠFRB
celkom pre 18 bytových domov.
V rámci obnovy bytových domov využila viac ako polovica z podaných žiadosti možnosť získať finančné prostriedky s výhodnou úrokovou sadzbou
na modernizáciu alebo rekonštrukciu
spoločných zariadení BD – výmena
výťahov, výmena spoločných rozvodov SV, TV s cirkuláciou, kanalizácie,
plynu, vzduchotechniky. V súčasnej
dobe už 17 bytových domov má priznaný úver zo ŠFRB v rozmedzí úrokovej sadzby od 0 % do 0,5 %. Celková výška investícií v týchto bytových

Získané úvery na obnovu BD
z prostriedkov ŠFRB
Rok
realizácie

Počet
bytových domov

Použité zdroje
LV m2

ŠFRB + FPÚO

Komerčná
banka

2006

2

3390,86

2

0

2007

7

16547,45

7

0

2008

8

36730,60

8

4

2009

15

67010,22

15

4

2010

4

13006,72

4

0

2011

15

62824,31

15

0

2012

12

48775,35

12

0

2013

14

61184,70

14

1

2014

10

46226,58

10

4

2015

12

29816,40

12

10

Spolu

99

385513,19

99

23

Od 1. 1. 2014 nadobudol účinnosť
nový zákon o ŠFRB č. 150/2013 Z. z.
+ Vyhláška 284/2013, v ktorom je
obnova bytových domov rozdelená
do jednotlivých účelov. Pri vhodnej
kombinácii účelov môže žiadateľ, t.j.
bytový dom, získať úver s veľmi výhodnou úrokovou sadzbou. Výška
poskytnutého úveru je max. 75 %
z obstarávacej ceny investície, 25 %
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domoch je vo výške 5 501 827,96,
z toho úvery zo ŠFRB sú vo výške
4 063 010 €. Na dofinancovanie je
využitých 11 komerčných úverov vo
výške 620 000 € a FPÚO vo výške
758 817,96 €. Ďalší bytový dom je už
zaslaný na ŠFRB a je v štádiu posudzovania. Nakoľko možnosť na podanie nových žiadostí o úver zo ŠFRB
je do 31. 10. 2015, správca naďalej

DRUHY ÚČELU NA
OBNOVU BYTOVÉHO
DOMU
1.	Účel 515
Zateplenie bytového domu (1,5 %)
2.	Účel 715
Odstránenie systémovej
poruchy BD
(1 %)
3.	Účel 965
Výmena alebo modernizácia
výťahu v BD
(1 %)
4.	Účel 975
Výmena spoločných rozvodov,
plynu, elektriny, kanalizácie, vody
a tepla v BD
(0,5 %)
5.	Účel 985
Vybudovanie bezbariérového
prístupu v BD
(1 %)
6. Účel 995
Iná modernizácia
(3 %)
Ak sa na jednej stavbe súčasne rea
lizujú:
a) dva z typov obnovy
•	spoločná úroková sadzba = nižšia
z hodnôt úrokovej sadzby pre
dané typy obnovy
b) tri a viac z typov obnovy
•	spoločná úroková sadzba = najnižšia z hodnôt úrokovej sadzby
pre realizované typy obnovy 0,5 % bodu

spracováva podklady pre podanie
žiadosti pre jednotlivé bytové domy.
Od budúceho roka, t. j. od 1. 1. 2016,
by mal platiť nový zákon o fonde.
V pripravovanom znení sa uvádza
minimálny úrok 0,5 %. V prvom rade
je však potrebné splniť hornú hranicu
energetickej triedy A1. V minulosti,
teda od 1. 1. 2013, postačovala pri
zateplení obvodového plášťa hrúbka tepelnej izolácie v závislosti od
pôvodnej kvality obvodového plášťa
a druhu tepelnej izolácie 90 až 120

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk

Získané úvery zo ŠFRB pre bytové domy v roku 2015:
Por. Bytový dom
číslo

Rozsah investície

% úroku

1

Hlinská 2588

strecha, výmena ZTI

0,5 %

2

Saleziánska 2607

strecha, výmena ZTI

0,5 %

3

Hollého 410

zateplenie, výmena ZTI (SV, kanalizácia )

4

Hlinská 2582

výmena ZTI

0,5 %

5

Platanová 3225

komplexné zateplenie BD

0,5 %

6

J. Kalinčiaka 92

zateplenie, rekonštrukcia el. rozvodov

7

Martinská 1620

výmena ZTI, výmena výťahov

0,5 %

8

Tulská 1684

výmena ZTI, výmena výťahov

0%

9

Tatranská 3111

zateplenie, výmena ZTI, HVÚK, výmena
výťahov

0%

10

M.R. Štefánika 845

zateplenie, výmena ZTI , HVÚK

0%

11

Gabajová 2613

výmena ZTI

12

Nešporova 2234

zateplenie, rekonštrukcia plynovej koto
lne, elektrické rozvody

0%

13

Ústecká 1674

zateplenie, výmena ZTI, HVÚK, výmena
výťahov

0%

14

Hlinská 2615

výmena ZTI, výmena výťahov

15

Kubínska 1103

Zateplenie výmena ZTI, výmena výťahov

0%

16

Suvorovova 2796

zateplenie, výmena ZTI

0%

17

Pod Hôrkou 1710

zateplenie, výmena ZTI, doregul. ÚK po
zateplení

0%

0%

0%

0,5 %

0,5 %

mm a dosiahnutie hranice energetickej triedy B. Na zabezpečenie požiadaviek energetickej triedy A1 bude od
1. 1. 2016 potrebná hrúbka tepelnej
izolácie 130 až 180 mm.
Splnenie požiadaviek technickej normy sa pri žiadostiach o úver zo ŠFRB
preukazuje v projektovom energetickom hodnotení. V tejto súvislosti mnoho domov zaujíma, či musia
sprísnené podmienky spĺňať všetky
domy, ktoré začnú realizáciu v roku
2016. „Pri posudzovaní žiadostí berieme ako relevantný doklad stavebné
povolenie a projektovú dokumentáciu. Ak bude stavebné povolenie
vydané v roku 2015, tak hodnotíme
žiadosť tak, aby spĺňala podmienky,
ktoré platili v roku 2015, aj keď bude
realizácia prebiehať v nasledujúcom
roku, prípadne v roku 2017, keďže na realizáciu podľa podmienok
ŠFRB sú dva roky od poskytnutia
úveru,“ uviedla na konferencii Zuzana Petrášová*. V súlade so zákonom
o energetickej hospodárnosti budov
vyžaduje ŠFRB ako doklad o ukončení významnej obnovy predloženie
energetického certifikátu.
Ing. Karol Kucka

*Hore uvedené informácie boli prezentované na konferencii Otvorene o obnove bytových domov, ktorú v apríli 2015 v Piešťanoch zorgani
zovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).
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Zníženie nákladov

ŠETRIŤ SA OPLATÍ,

PRESVEDČTE SA
potvrdzuje, že sa vlastníci bytov
správne rozhodli, ako použiť svoje
našetrené peniaze a nenechali sa
zavádzať argumentmi o znižovaní
nákladov na vykurovanie vybudovaním si svojej lokálnej kotolne.
Je nutné si uvedomiť, že bez zateplenia domu sa nezníži potreba tepla
v dome. Rozhodovanie vlastníkov
bytov často vychádza z nedostatku informácií, resp. zlých informácií.
Veľké množstvo obnovených bytových domov v Žiline, napojených na

Bytterm a.s. ako dlhoročný dodávateľ tepla na vykurovanie a teplej
vody má veľké skúsenosti a prehľad
o spotrebách tepla v jednotlivých domoch v meste Žilina. Vývoj spotreby
tepla v posledných rokoch neustále
klesá, hlavne vplyvom zatepľovania
domov na jednotlivých sídliskách.
Samozrejme, spotreby závisia aj
od správania sa užívateľov bytov
v jednotlivých domoch. Po zateplení
spotreba tepla poklesla v niektorých
domoch o viac ako o 50%. Toto len

dov na vykurovanie vo vybraných domoch, v ktorých sa
vlastníci bytov rozhodli správne investovať do zateplenia
a hydraulického vyregulovania.

SOLINKY Eur/m2 za rok

2014

2013

11,48
5,78
5,57

6,37

5,93

6,74
6,29

6,00

6,31

8,00

5, 91
5,77

5,95
5, 65

6,00

10,00

6,60

8,00

12,00

6,09

10,00

10, 64
10,49

11, 58

11,56

9,15

12,00

2014

14,00

12, 32
11,87

14,00

11,00

2013

HLINY Eur/m2 za rok

12,27
11,08

Prinášame porovnanie nákla-

Gabajova
2613
zateplený

Severná
2812
zateplený

4,00

4,00

2,00

2,00

0,00

0,00

Fándlyho
2193
zateplený

Jaseňová
Jaseňová
3221
3223
nezateplený nezateplený

VLČINCE Eur/m2 za rok

2014

6,00

4,00

6,82

6,74

7,89

7,14
6,48

6,36

8,00

6,04

5,81

5,71

5,06

5,74

4,74

7,36

10,00

6,00

2014

12,00

8,33

10,00
8,00

Raj. cesta
2798
nezateplený

14,00

8,28

12,08

11,87

2013
11,64

12,00

11,80

11,74

14,00

Hlinská
2590
nezateplený

HÁJIK Eur/m2 za rok

12,37

2013

Bajzova
2420
zateplený

7,61

Gaštanová
Borová
3079
3295
zateplený nezateplený

6,30
6,24

Javorová
3073
zateplený

7,88
7,38

Gaštanová
3077
zateplený

4,00

2,00

2,00

0,00
Ľubľanská
2982
zateplený
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B.S. Timravy
950
zateplený

Martinská
1618
zateplený

Dobšinského
M 1599
zateplený

Prešovská
2947
nezateplený

Ústecká
1674
nezateplený

Tatranská
31
11
nezateplený

0,00
M. Bela C
6b 3460

J. Hronca F7 Dadanova A6 Petzvalova A1
3421
3387
3376

M. Bela C7 c
3457

Jedlíkova B10
3422

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk

15,05
14,12

2014

11,89
9,82

11,57

9,94
6,80

8,00

7,18

10,00

7,86

12,00

11,88

14,00

11,45

16,00

13,93

2013

18,00

16,76

INDIVIDUÁLNE LOKÁLNE PLYNOVÉ KOTOLNE MESTO
Eur/m2 za rok

10,59

centrálne zásobovanie teplom,
má jeden z najnižších nákladov
na Slovensku (v roku 2014 pod
6 Eur/m2). Jednotková cena
tepla je pre konečných spotrebiteľov v celom meste rovnaká
okrem individuálnych kotolní.
V grafoch po jednotlivých sídliskách môžete vidieť veľké rozdiely spotrebovaného tepla na
vykurovanie medzi zateplenými
a nezateplenými domami. Posledný graf dokazuje, že zateplené domy s lokálnou plynovou
kotolňou nemajú nižšie náklady
na vykurovanie ako zateplené
domy zásobované z centrálneho zdroja tepla. Individuálne
lokálne plynové kotolne majú
náklady na vykurovanie vyššie
o 15 až 50 %.
Ing. Štefan Chajdák

6,00
4,00
2,00
0,00
1. Mája
833
zateplený

Revolučná
3289
zateplený

Jesenského
1123
nezateplený

Jesenského
Orolská
1124
1075
nezateplený nezateplený

Nešporova
2234
nezateplený

Hollého
641
nezateplený
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Životný štýl

ŽILINSKÝ MESTSKÝ POLMARATÓN

ZAČAL PÍSAŤ SVOJU HISTÓRIU
V sobotu 19. septembra sa na
štarte na Hlinkovom námestí
zhromaždilo 332 bežcov. Preteky cez historické centrum
a okolie Žiliny organizovala
skupina nadšencov okolo horolezeckého klubu Salora.

„Dávno sa nám o tom snívalo. Pár rokov sa o tom šepkalo a konečne sa to
stalo skutočnosťou,“ uviedol riaditeľ
pretekov Tomáš Čelko.
Bežalo sa cez Budatínsky most,
popri Váhu a potom nazad do pešej zóny. Trať mala dve kolá, tak
aby bežci boli neustále v kontakte
s mestom a divákmi. „Vďaka tomuto
podujatiu som objavila v Žiline zákutia, o ktorých som vôbec netušila. Je
to môj prvý polmaratón a som šťas
tná, že sa mi ho podarilo odbehnúť
v mojom rodnom meste. Diváci boli
skvelí, povzbudzovali nás dokonca aj

policajti, ktorí riadili dopravu,“ povedala 39-ročná Ľubica.

PRIHLÁSIŤ SA
MOHOL KAŽDÝ
Komu sa zdalo 21 kilometrov veľa,
mohol si dať jeden okruh, teda 10,5
kilometrov. Časy sa merali do troch
hodín, okrem absolútneho poradia sa vyhodnocovali zvlášť juniori,
muži a ženy. „Som spokojný, mal
som dobrý čas. Aj keď to nebolo jednoduché. Zavesil som sa na jedného
rýchleho bežca, ale pri stúpaní z Budatína smerom na záhradky pod
Dubňom som miestami aj kráčal,“
uviedol 41-ročný Žilinčan Peter.

SUVERÉNNY VÍŤAZ,
NAJRÝCHLEJŠIA ŽENA
Víťazom bol každý, kto prišiel do
cieľa, ale na stupňoch víťazov sa
ušlo miesto len niektorým. Zlatá medaila našla svojho majiteľa
po hodine a dvanástich minútach.
Suverénne najrýchlejší bol Juraj Vit-

ko s časom 1:12:00,8. Medzi ženami dominovala Sylvia Sebastian (BK
Jozefa Gabčíka), ktorá sa časom
1:27:40,8 v celkovom poradí umies
tnila na peknom ôsmom mieste.

PARTNER PRE ZDRAVÝ
ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Takéto veľké podujatie sa nedá robiť bez podpory partnerov a pomoci dobrovoľníkov. „Do projektu sme
vstúpili, lebo sa nám zdal atraktívny. Našou parketou je predovšetkým spokojné bývanie, ale chceme
podporovať aj zdravý životný štýl
a prispievať k celkovému zlepšovaniu života v našom meste,“ povedal
Ing. Richard Zelina, generálny riaditeľ spoločnosti Bytterm. „Ďakujeme
všetkým bežcom, sponzorom, organizátorom a dobrovoľníkom, policajtom za kontrolu trati, mestu za
priestory a časomiere za perfektnú
prácu,“ skonštatoval na záver Tomáš Čelko.
(bam)

Richard Zelina: „Bytterm je predovšetkým par
tner pre spokojné bývanie, ale chceme podporovať aj zdravý životný štýl.“

Víťaz polmaratónu Juraj Vitko. FOTO: Martin Hodoň
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Na stupni víťazov najrýchlejšia žena Sylvia Sebastian. FOTO: VLN Production

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk

Poradie na stupni víťazov:
1.	Juraj Vitko
(MKŠS Kysucké N. Mesto) 1:12:00,8

2.	Lukáš Prívara

(MKŠS Kysucké N. Mesto)
1:18:35,1

3.	Tomáš Michalec
(Predmier) 1:23:14,0

Kompletné výsledky nájdete
na: polmaratonzilina.salora.sk
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Tepelná energia

ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ NA CESTE

EKOLOGIZÁCIE, OBNOVY A MODERNIZÁCIE
Žilinská teplárenská, a.s., je
dominantným producentom
tepelnej energie v meste Žilina. Spomedzi teplární je
treťou najväčšou v krajine
a teplo dodáva za jednu z najnižších cien z porovnateľných
zdrojov na Slovensku.

Už takmer 50 rokov žilinská tepláreň
dodáva teplo pre obyvateľov mesta
a priemyselný sektor. Počas svojej
existencie prešla viacerými zmenami
a dnes je z nej dynamická spoločnosť
s množstvom skúseností, modernou
technológiou a efektívnymi výrobnými
procesmi. V súčasnosti má 150 priamych zákazníkov a nepriamo dodáva
teplo cez bytové družstvá do približne
20 tisíc bytových jednotiek. Svojim
zákazníkom dodáva tepelnú energiu
v požadovaných stabilných parametroch prostredníctvom horúcovodného

a parovodného systému v celkovej
dĺžke 74 km. Svoje investičné zámery spoločnosť orientuje na zvýšenie
intenzifikácie a efektívnosti výroby
s dôrazom na ekologické požiadavky
a ochranu životného prostredia.

NAJEKOLOGICKEJŠIA
TEPLÁREŇ V SR
V roku 2011 uviedla do trvalej prevádzky, ako prvá tepláreň na Slovensku, odsírovacie zariadenie. Nová
technológia odsíruje spaliny kotlov
K1, K2 a K5, čím dochádza k znižovaniu emisií oxidu siričitého (SO2)
minimálne o 75 % a zároveň prostredníctvom tkaninového filtra zabezpečuje emisný limit tuhých látok
v súlade s platnou legislatívou pod 50
mg.Nm-3. Na výstavbu odsírovacieho
zariadenia spoločnosť získala nenávratný finančný príspevok z fondu
ISPA/Kohézny fond vo výške 9 mil.
EUR. Vďaka odsíreniu spoločnosť
znížila za posledné roky emisie SO2
o 1 260 t/rok a zároveň sa stala naj
ekologickejšou teplárňou v krajine.

NEUSTÁLA SNAHA
O ZNIŽOVANIE
ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI

Plynový kotol K3: uvedenie do prevádzky
v roku 2015, slúži ako výkonová rezerva
pri maximálnej výrobe tepla v zimných
mesiacoch a ako záložný kotol. Inštalova
ný príkon plynového kotla K3 je 60,6 MW
s výkonom 75 ton pary za hodinu. Kotol
má vlastný komín s výškou 41 m. Ide o mo
derný výkonovo pružný zdroj, ktorý spĺňa
všetky emisné limity platné od roku 2016.
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V novembri 2012 spoločnosť uviedla
do prevádzky zásobník na horúcu
vodu „Akumulátor tepla“. Zásobník
s objemom 3 400 m3 akumuluje teplo vo forme teplej vody počas zníženého odberu tepla. Slúži na efektívnejšie využitie zdroja v zimnom
vykurovacom období a v prechodných obdobiach, kedy rozdiel medzi
denným a nočným odberom tepla sa
pohybuje na úrovni 50 %. V nočných
útlmových hodinách sa akumulátor
nabíja na teplotu 95°C a v ranných
špičkách sa teplo dodáva k odberateľom. Okrem optimalizácie výrobného procesu, zlepšenia účinnosti
zdroja dochádza aj k poklesu ročnej

spotreby uhlia o 3 000 ton, a tým
k zníženiu emisií vypúšťaných do
ovzdušia.

PRIORITA Č. 1 –
EKOLOGIZÁCIA
A MODERNIZÁCIA ZDROJA
Od 1. 1. 2016 vstupujú do platnosti
sprísnené emisné limity, hlavne na
emisie oxidov dusíka NOx. Prevádz
kovatelia, ktorí pri výrobe energie využívajú uhlie, musia realizovať denitrifikáciu spalín. V súčasnosti spoločnosť
pracuje na projektoch „Zmena výrobného procesu – DENITRIFIKÁCIA
KOTLOV K1, K2 a K5 v ŽT, a.s. Žilina“,
spolufinancovaný EÚ prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho
rozvoja. Ide o mimoriadne náročnú
investíciu, ktorá zníži emisie oxidov
dusíka o 58 %, čo znamená pokles
emitovaných oxidov dusíka o 250 ton
za rok. Pôjde o výrazný posun v procese zlepšovania ovzdušia v Žilinskej
kotline a zdravia jeho obyvateľov.
Okrem ekologizácie sa spoločnosť
orientuje na zvyšovanie energetickej
efektívnosti. V roku 2015 uviedla do
prevádzky nový vysokotlakový plynový kotol s výkonom 75 ton pary
za hodinu. Kotol slúži ako výkonová
rezerva pri maximálnej výrobe tepla
v zimných mesiacoch a ako záložný
kotol. Ide o moderný výkonovo pružný
zdroj, ktorý spĺňa všetky emisné limity
platné od roku 2016.
Celková technologická kapacita zahŕňa
tri kotly po 75 t/hod a jeden 125 t/hod, dva
turbogenerátory 12 MW, jeden 24 MW
a točivú redukciu s výkonom 0,768 MW.
Ročne, v závislosti od klimatických podmienok, spoločnosť vyrobí v kombinovanej výrobe s elektrickou energiou od
2300 do 2500 TJ tepelnej energie.
Ročný obrat: 27 103 679 EUR
Počet zamestnancov: 186
Žilinská teplárenská, a.s.
Košická 11, 011 87 Žilina
Tel.: 041/5064240
Fax: 041/5064241
E-mail: ziltep@ziltep.sk
www.teplarenzilina.sk

Peniaze na bývanie

Niektoré bytové domy ešte stále
nespĺňajú kvalitatívne ani bezpečnostné kritériá moderného
bývania. Ako finančne zvládnuť ich nevyhnutné opravy bez
toho, aby to výrazne nezaťažilo
mesačný rozpočet vlastníkov
bytov, sme sa rozprávali s Miroslavom Ježíkom, regionálnym
manažérom Slovenskej sporiteľne v Žiline.

Rekonštrukcia bytových domov

NIE JE LUXUS
EÚ, majú naši klienti možnosť získať
ďalšie zvýhodnenia.
Ako rýchlo sa vedia vlastníci bytov
dostať k potrebným peniazom?
O rozhodnutí financovať obnovu
bytového domu informujeme už do
troch pracovných dní od podania
žiadosti o úver a od predloženia požadovaných podkladov. Peniaze sa
dajú čerpať ihneď po podpise a po
splnení podmienok úverovej zmluvy.
Konkurencia je veľká. Prečo je
výhodné si požičať na zateplenie
alebo na rekonštrukciu práve od
Slovenskej sporiteľne?

Čakať, kým bude vo fonde opráv
dosť peňazí, by trvalo zrejme pridlho. Ako odporúčate financovať
rekonštrukciu bytových domov?
Získať peniaze nielen na zateplenie,
ale aj na odstránenie rôznych systémových porúch bytového domu je
v súčasnosti najrýchlejšie a efektívne
najmä úverom z banky.

Nepožadujeme zabezpečiť úver jednotlivými bytmi, ani zriadiť záložné
právo k pohľadávkam a na rozdiel od
iných bánk ani viazať vlastné peňažné prostriedky bytového domu na
účte počas celej doby splatnosti úveru. Stačí iba vinkulovať poistné plnenie z poistenia bytového domu v pros
pech banky. Úver ponúkame až do
celkovej výšky investičných nákladov,
najviac 11 tisíc eur na byt a celkovo
850 tisíc eur na dom, s možnosťou výberu z niekoľkých druhov výhodných
úrokových sadzieb a so splatnosťou
až do 25 rokov. Splácať ho možno
buď rovnomernými, alebo nerovnomernými splátkami istiny, čím sa dá
obyčajne vyhnúť zvyšovaniu tvorby
fondu prevádzky, údržby a opráv.

Máte na financovanie bytových
domov špecializované úvery?

Vlastníci bytov v bytových domoch sa obyčajne obávajú toho,
že budú musieť zabezpečiť úver
bytmi. Ale z toho, čo ste povedali,
to tak nie je...

Áno, v ponuke máme úvery určené
priamo na obnovu a rekonštrukciu
bytových domov. Umožňujú jednoducho získať peniaze na zabezpečenie
pohodlného a bezpečného bývania,
navyše s úsporou energií. Keďže sa
Slovenská sporiteľňa aktívne zapája
do úverových programov s podporou

Pri úverovej žiadosti neposudzujeme
samostatne jednotlivých vlastníkov
bytov, vlastníci bytov nemusia predkladať banke žiadne doklady, ani zabezpečovať úver bytmi. Hodnotíme
platobnú disciplínu vlastníkov bytov
a nebytových priestorov pri platení
do fondu prevádzky, údržby a opráv,
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hospodárenie bytového domu s pros
triedkami fondov a ich dostatočnú
tvorbu.
A čo musia urobiť vlastníci bytových domov, aby úver získali?
Dôležité je schváliť na domovej
schôdzi alebo v písomnom hlasovaní investičnú akciu a dodávateľa prác
minimálne nadpolovičnou väčšinou
vlastníkov bytov a nebytových pries
torov. Okrem toho odsúhlasiť úver,
úverové podmienky a formy zabezpečenia najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, prípadne splniť
ďalšie podmienky určené bankou.
Môžete uviesť nejaký príklad
financovania bytového domu
z úveru od vašej banky, samozrejme, s dopadom na výšku príspevkov do fondu opráv, a teda na
nájomné?
Vlastníci v bytovom dome požiadali
o úver na zateplenie bytového domu
so 48 bytmi vo výške 85 000 eur s lehotou splatnosti 20 rokov. Cieľom
rekonštrukcie bolo znížiť náklady
na vykurovanie. Priemerné mesačné zvýšenie nákladov na jeden byt
v tomto prípade predstavovalo iba
necelých 11 eur, ktoré sa po zateplení vrátili nájomníkom vo forme nižších nákladov na vykurovanie.
Čo majú urobiť záujemcovia o financovanie obnovy bytového
domu?
Stačí sa obrátiť na svojho správcu,
zavolať na Sporotel 0850 111 888,
pozrieť sa na www.slsp.sk, alebo
prísť do ktorejkoľvek pobočky Slovenskej sporiteľne. V Žiline napríklad
do pobočky na ulici A. Bernoláka.
Pracujú tu naši špecialisti, pripravení zúčastniť sa aj osobne na schôdzi
a poskytnúť vlastníkom bytov informácie o financovaní podľa konkrétnych potrieb bytového domu.

Vaše podnety

NÁZVY ULÍC A ČÍSLA
NA JEDNOTLIVÝCH VCHODOCH
DO BYTOVÝCH DOMOV
Dostala sa k nám požiadavka,
či by sme ako bytový správca
mohli iniciovať označenie jednotlivých vchodov do obytných domov názvom ulice
a číslom, čo by malo pomôcť
pri orientácii občanom na jednotlivých sídliskách.

Súhlasíme, že takéto označenie
pomáha k ľahšej orientácii na jednotlivých sídliskách, zároveň však
musíme upresniť, že podnet sa týka
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označenia jednotlivých vchodov,
ktoré vzniká individuálnou iniciatívou
jednotlivých vlastníkov.
Ako jeden z dôvodov, prečo označenia z vchodov miznú, sa uvádza, že
po zateplení domu sa pôvodné označenia nevrátia na svoje miesto.
Vlastníci bytov nemajú povinnosť
takto si svoje vchody označiť, treba
však rozlíšiť dve roviny. Oficiálne
označenia ulice, súpisné a orientačné číslo (čierne a oranžové) zatepľovacie firmy vždy po zateplení vrátia
na pôvodné miesto. Individuálne
označenie vchodov je na iniciatíve
vlastníkov.

Označenie si môžu vyrobiť aj sami,
resp. dajú vyrobiť a uhradia. Správa
bytových domov môže byť v tomto smere vlastníkom nápomocná
tak, že sama navrhne individuálne
označenie jednotlivých vchodov,
t. j. jednotnú formu a materiál tak,
aby označenia čo najviac spĺňali estetické a cenové požiadavky.
Potom bude už len na vlastníkoch,
či nás o zabezpečenie takéhoto
označenia požiadajú.
V prípade záujmu sa môžu vlastníci
bytov obrátiť na naše marketingové
a obchodné oddelenie.
Mario Brath

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk

NOVÉ ROZVODY NA TULSKEJ ULICI,

KVALITNE A RÝCHLO
Obnove bytových domov a možnostiam financovania sa venujeme v posledných vydaniach
pomerne často. Ku komplexnej
obnove patrí aj výmena zvislých
a ležatých rozvodov vody, plynových a kanalizačných potrubí.

Keďže tieto rozvody sú už vo veľa
prípadoch na hranici životnosti, čoraz
viac vlastníkov sa rozhoduje zahrnúť
výmenu rozvodov do komplexnej obnovy bytového domu napriek obave
z náročnosti a zásahu do bytov a bytových jadier. Opýtali sme sa zástupcu vlastníkov, pána Michala Chudeja,
ktorý koordinoval výmenu rozvodov
v bytovom dome na Tulskej ulici.

torom bolo, že Bytterm je tu, v tomto
meste. Vieme, že drží 24-hodinovú
pohotovosť, takže v prípade poruchy, prípadne nejakej reklamácie vie
okamžite zasiahnuť, čo by v prípade
iných firiem nebolo také pružné.
Ako ste boli spokojný s odvedenou prácou?
Prejavila sa vysoká odbornosť a tiež
ochota pracovníkov. V prípade, že
niektorí starší vlastníci si napríklad
nestihli sami rozložiť na ochranu papier či zalepiť fóliu, ochotne tak urobili samotní pracovníci.

Pán Chudej, výmenu rozvodov vo
vašom dome realizovali pracovníci Byttermu – teda vášho správcu.
Čo zavážilo, že ste sa rozhodli vybrať na realizáciu tejto náročnej
operácie práve Bytterm oproti
ostatným ponukám?
Rozhodla odbornosť a hlavne to, že
pracovníci Byttermu najlepšie poznajú konštrukcie a prostredie v domoch,
ktoré spravujú. Veľmi dôležitým fak-

Čo by ste ešte rád vyzdvihli?
Čistotu a rýchlosť. Pracovníci po
sebe upratovali, udržiavali čistotu aj
v okolí domu a vchodov. Samozrejme, že pri tejto činnosti vzniká veľa
prachu, s tým sa však musí počítať,
veď takáto obnova sa nerobí každý
rok. Všetky práce prebehli podľa dohodnutých termínov. Výmena rozvodov v jednom vchode bola zrealizovaná za jeden a pol dňa.
Ďakujeme za vaše odpovede.
Mario Brath

Michal Chudej: „Rozhodla
odbornosť a hlavne to,
že pracovníci Byttermu
najlepšie poznajú kon
štrukcie a prostredie v do
moch, ktoré spravujú.“
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Výmena rozvodov

VÝMENA STUPAČKOVÝCH ROZVODOV
V PANELOVOM DOME
POSTREHY A PRAKTICKÉ POZNATKY Z REALIZÁCIE DOMU HLINSKÁ 2586 V ŽILINE
Prvý panelový dom na Slovensku bol postavený v roku 1955.
Zvyšných približne 80 000 bytov
vzniklo do roku 1991, väčšinou
v 60. až 80. rokoch 20. storočia.

Kedže máme rok 2015, z toho vyplýva, že najstaršie rozvody majú
asi 60 rokov a tie najmladšie „len“
24 rokov. Predpokladaná technická
životnosť rozvodov je pritom okolo
40-50 rokov. Takže väčšina z nich je
už po alebo na hranici ich technickej životnosti, čo nám potvrdzuje aj
stúpajúci trend poistných udalostí po
haváriách týchto rozvodov.

PREČO TREBA MENIŤ
STUPAČKOVÉ ROZVODY?
Hlavné dôvody môžeme zhrnúť nasledovne:
•	Technické riziko – ukončenie životnosti a zvýšený počet havárií
•	Bezpečnostné riziko – možnosť
úniku plynu, alebo zníženie nezávadnosti pitnej vody
•	Likvidácia zdraviu škodlivých kom
ponentov – výrobky z azbestu
•	Zníženie účinnosti systému – za
nesenie a inkrustácia potrubí
•	Úspora energií – zabezpečenie plného prietoku novými potrubiami
a ich zaizolovanie

Kedže ide o náročnú prácu vo väčšine bez prerušenia obyvateľnosti
bytov, je dôležité práce vykonať nie

len kvalitne, ale i rýchlo a bez zbytočného obmedzovania a obťažovania
vlastníkov bytov. Práce na výmene
jednej stupačky trvajú v priemere
2 pracovné dni. Náročnejší je prvý
deň, kde je potrebné všetko zdemontovať, odborne zlikvidovať nebezpečný odpad – azbest a natiahnuť aspoň rozvod studenej vody
a kanalizácie, aby bolo možné provizórne použivať toaletu.
Druhý deň je určený na dokončenie
montáže a osadenie sadrokartónových stien. V prípade iných požiadaviek (napr. na murované zásteny)
je rozsah a potrebný čas riešený
samostatne s vlastníkom bytu.
Po vykonaní rekonštrukcie s použitím kvalitných materiálov (aj keď ide
o značnú investíciu) majú vlastníci

Odvetranie rozvodov vzduchotechniky
a kanalizácie nad strechou

Výsledok práce Hlinská - poďakovanie
vlastníkov

Kvalitná a rýchla výmena týchto zariadení predpokladá úzku súčinnosť
medzi článkami: investor – správca –
projektant a realizačná firma.
Výsledkom by mali byť rozvody
s dlhou životnosťou, najlepšie krytou
garanciou výrobcu, vysokou spoľahlivosťou, zo zdravotne nezávadných
materiálov a za primeranú cenu.

ČASOVÝ PRIEBEH
REKONŠTRUKCIE
A OHODNOTENIE
PRIEBEHU PRÁCE
SAMOTNÝMI VLASTNÍKMI
BYTOV

Pre názornosť prikladáme zopár obrázkov inštalácie vo vnútri bytov:

Rozvody
pred rekonštrukciou
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Šachta po demontáži
rozvodov

Rozvody
po rekonštrukcii

bytov istotu, že dalších 40-50 rokov
budú môcť spoľahlivo, bezpečne
a zdravšie užívať svoju nehnuteľnosť.
Tiež v neposlednom rade sa táto nehnuteľnosť zhodnotí, kedže prípadný
nový majiteľ by už do týchto zariadení nemusel investovať.
Ing. Jozef Válek, Energy Pro

Bytterm, a.s., ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina, 041 / 7249 100, casopis@bytterm.sk, www.bytterm.sk

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE
ROZVODOV ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
A TEPLEJ VODY
Dovoľujeme si vás aj formou
tohto príspevku upozorniť na
splnenie dôležitej povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona č.
321/2014 Z. z. o energetickej
efektívnosti a o zmene a dopl
není niektorých zákonov.

Predmetný zákon ukladá v § 11 povinnosť vlastníkovi, resp. vlastníkom budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1 000 m²
s ústredným teplovodným vykurovaním alebo spoločnou prípravou
teplej vody:
•	zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu
sústavu v budove
•	vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov
teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od
teploty vzduchu vo vykurovaných

miestnostiach s dlhodobým pobytom osôb
•	zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej
vody
•	vybaviť rozvody tepla a teplej vody
vhodnou tepelnou izoláciou.
Vlastník budovy je povinný splniť povinnosti podľa § 11 do
31. 12. 2015. Ak vlastník takejto budovy realizuje opatrenia na zlepšenie
energetickej efektívnosti podľa § 11
vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje
tento zákon, alebo vymení rozvody
tepla a teplej vody po dobe životnosti,
je povinný splniť uvedené povinnosti
do 31. 12. 2017.
Podľa vyjadrenia kompetentných
pracovníkov z oblasti dohľadu nad
dodržiavaním zákonom stanovených
povinností sú zákony o tepelnej energetike a o energetickej efektívnosti
špecializovanými zákonmi upravujúcimi danú problematiku, a preto
sú v danom prípade zákonu NR SR

č. 182/1992 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov nadradené. Pri
nedodržaní povinností uložených
uvedenými zákonmi zo strany
konečnými spotrebiteľov tepla
– vlastníkov – bude takýto stav
hodnotený ako správny delikt, za
ktorý uloží kontrolný orgán v zmysle
príslušného ustanovenia konečnému
spotrebiteľovi pokutu.
V bytových domoch spadajúcich
pod našu správu si túto povinnosť
splnila už prevažná väčšina vlastníkov. Ostali však domy, v ktorých
sa nám zatiaľ nepodarilo legitímnym
spôsobom odsúhlasiť zákonné povinnosti a ktorým reálne po uvedenom termíne hrozí finančný postih po
vykonanej kontrole. Pokladáme preto
za potrebné vás na tento stav upozorniť a znovu vás požiadať, aby ste
pristúpili k odsúhlaseniu uvedených
zákonných povinností.
Ing. Karol Kucka
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Relax a zábava

VÝHERCOVIA ČITATEĽSKEJ SÚŤAŽE
Z MINULÉHO ČÍSLA
V roku 2009 bol zateplený bytový dom na Černovskej ulici
na sídlisku Vlčince. Pýtali sme
sa vás, aká bola úspora za teplo v tomto dome za rok 2014.
Správnu odpoveď ste mohli vyberať z troch možností, ale iba
jedna bola správna: C) 39,34 %.

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali troch výhercov, ktorí získali 30-eurovú poukážku do pizzérie Giuseppe
na Bulvári:
• Eva Janoušková
• Danka Gonosová
• Vladimír Jendrisek
GRATULUJEME!!!

Pani Eva Janoušková pri preberaní výhry z rúk generálneho riaditeľa Byttermu Richarda Zelinu.
FOTO: Mario Brath

NOVÁ SÚŤAŽ O SKVELÉ CENY
Dnes máme pre vás netradičnú
súťažnú otázku.
A) Čo vás najviac zaujalo v aktuálnom čísle tohto časopisu?
B) Č
 o by ste sa chceli na stránkach
časopisu Bytterm v budúcnosti
dočítať?
Z vašich odpovedí vyžrebujeme
dvoch výhercov, ktorí získajú poukaz:
1) noc + wellness pre 2 osoby
2) wellness pre 2 osoby
Ceny do súťaže venoval Hotel
Rozsutec vo Vrátnej doline.
Píšte nám elektronicky na:
casopis@bytterm.sk
alebo poštou na adresu Bytterm, a.s.,
ul. Saleziánska 4, 010 77 Žilina.
Heslo: Súťaž Rozsutec.
Mená výhercov uverejníme na stránke www.bytterm.sk a v nasledujúcom
čísle časopisu. Zaslaním vašich kontaktných údajov súhlasíte s ich použitím pre Bytterm, a. s.
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INTERNET + TV ZDARMA

Cena už od:

9,90 € / mesiac

Až 50 TV programov – ZDARMA !
Download: až 40 Mbit/s
Upload: až 4 Mbit/s
BEZ VIAZANOSTI A OBMEDZENÍ

INTERNET + TELEVÍZIA

Cena už od:

14,99 € / mesiac

Výhodné kombinácie internetu
a televízie podľa vašich potrieb
Doplnkové služby HBO GO a TV2Go
BEZ VIAZANOSTI A OBMEDZENÍ

DIGITÁLNA TELEVÍZIA

Cena už od:

5,90 € / mesiac

V ponuke viac ako 150 TV programov
Viac ako 40 TV programov v HD kvalite
Voliteľné programové balíčky
BEZ VIAZANOSTI

ANALÓGOVÁ TELEVÍZIA

Cena už od:

2,80 € / mesiac

Analógová TV - základný súbor
Analógová TV - rozšírený súbor
Sledovanie TV programov na viacerých televízoroch súčasne a nezávisle

BEZ VIAZANOSTI

Digitálna televízia DVB-C

Voliteľné programové balíčky k digitálnej televízii NA ZAČIATOK

➜ VIAC AKO 150 TV PROGRAMOV | AŽ 42 TV PROGRAMOV V HD ROZLÍŠENÍ
K DIGITÁLNEJ TELEVÍZII POSKYTUJEME:
➜ Analógová TV Základný súbor pre všetky televízory v domácnosti ZDARMA !
➜ Digitálna TV DVB-T pre všetky televízory v domácnosti ZDARMA !
➜ Pri objednaní všetkých 3 Základných programových balíčkov (RODINA,
VOĽNÝ ČAS a ŠPORT A ZÁBAVA) – Analógová TV Rozšírený súbor ZDARMA !

➜ Programové tematické balíčky je možné doobjednať len k Digitálnej televízii NA ZAČIATOK.
➜ Základné balíčky RODINA, VOĽNÝ ČAS a ŠPORT A ZÁBAVA je možné objednať aj samostatne za 4 € / mesiac, alebo
všetky 3 balíčky za zvýhodnenú cenu 10 € / mesiac.
➜ Balíček Mojich 5 – zvoľte si svojich 5 obľúbených programov rôznych žánrov. Pozor, niektoré kanály sú k sebe viazané
a je nutné si ich objednať spolu. Balíčkov Mojich 5 si máte možnosť objednať niekoľko naraz.
➜ Balíček Komplet, ktorý obsahuje všetky dostupné TV programy, je teraz za zvýhodnenú cenu 35,70 € / mesiac.

Označené TV rogramy v „zelenom rámiku“ sú poskytované v HD rozlíšení. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny programovej ponuky a kanálového rastra.
Digitálna televízia NA ZAČIATOK: 5,90 € / mesiac

Základný programový balíček RODINA: 4 € / mesiac

Programový balíček MOJICH 5: 4,40 € / mesiac

Základný programový balíček VOĽNÝ ČAS: 4 € / mesiac

Základný programový balíček ŠPORT: 4 € / mesiac

Programový balíček HBO: 7,50 € / mesiac

Programový balíček MAXPACK: 11 € / mesiac

Internet BEZ OBMEDZENÍ + TV zdarma
➜ INTERNET ŠTART download až 40 Mbit/s • upload až 4 Mbit/s
➜ INTERNET KLASIK download až 80 Mbit/s • upload až 8 Mbit/s
➜ INTERNET PROFI download až 120 Mbit/s • upload až 10 Mbit/s
➜ AŽ 50 TV PROGRAMOV ZDARMA !

Programový balíček FILMBOX PREMIUM: 4,90 € / mesiac
S mobilnou aplikáciou TV2go môžete sledovať
televíziu vo vašom mobile alebo tablete kdekoľvek a kedykoľvek.

TERAZ na 1 mesiac ZDARMA !

Digitálna televízia DVB-T
➜ AŽ 22 TV PROGRAMOV V DIGITÁLNEJ KVALITE
➜ Ku všetkým programovým ponukám – Internet, Digitálna
televízia a Analógová televízia – ZDARMA !

Analógová televízia Základný súbor
➜ Možnosť sledovania TV programov na viacerých televízoroch súčasne a nezávisle
➜ DIGITÁLNA TELEVÍZIA DVB-T ZDARMA !
➜ Cena už od: 2,80 € / mesiac
STV 1 • STV 2 • Markíza • Doma • Dajto • JOJ • JOJ Plus • WAU • TA3 • NOE • LUX • TV Fénix
• Senzi • ČT 1 • ČT 2 • Šlágr TV • Slovak Sport 2

Analógová televízia Rozšírený súbor
➜ Možnosť sledovania TV programov na viacerých televízoroch súčasne a nezávisle
➜ DIGITÁLNA TELEVÍZIA DVB-T ZDARMA !
➜ Cena už od: 7,99 € / mesiac
STV 1 • STV 2 • Markíza • Doma • Dajto • JOJ • JOJ Plus • WAU • TA3 • NOE • LUX • TV Fénix
• Senzi • ČT 1 • ČT 2 • ČT Art • ČT :D • Šlágr TV • Mňam • Universal Channel • Filmbox •
Filmbox Plus • Film+ • Slovak Sport • Slovak Sport 2 • Eurosport • Óčko • Viasat History
• Viasat Explore • Spice • National Geographic • Animal Planet • History • Discovery •
CBS Reality • Travel • Fishing & Hunting • TLC • LEO • Nickelodeon • Jim Jam

