• optický internet
• digitálna televízia
• balíky internet + televízia
• programové balíčky
• služba HBO GO
• mobilná aplikácia TV2go

OPTICKÝ NTERNET
KÁBLOVÁ TELEVÍZIA

Všetky služby BEZ VIAZANOSTI • Internet BEZ OBMEDZENÍ
Teraz ku každému internetu viac ako
50 TV programov ZADARMO !
INTERNET + TV

9.90 €
za mesiac

➜ Analógová TV základný súbor,

Digitálna TV DVB-T a voľné
programy DVB-C zadarmo
➜ rýchlosť sťahovania až 40
Mbit/s, rýchlosť odosielania
až 4 Mbit/s
➜ neobmedzený dátový limit
➜ bez viazanosti

Digitálna televízia +
Analógová TV ZADARMO

2.80 €
za mesiac

➜
➜

Viac ako 50 digitálnych
TV programov
Až 17 analógových
TV programov

➜ Sledovanie TV programov na viacerých

televízoroch súčasne a nezávisle
TV programy v „červenom rámiku“ sú poskytované v HD rozlíšení.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny programovej ponuky a kanálového rastra.

✆/✉ 0918 402 059 • 0908 937 958

e-mail: objednavky@tesatel.sk • www.tesatel.sk

➜ V ponuke viac ako 150 TV programov
➜ Viac ako 40 TV programov v HD kvalite
➜

Voliteľné programové balíčky

Digitálna
televízia
NA ZAČIATOK

od

5.90 €

za mesiac

VODA

KÚRENIE

PLYN

VZDUCHOTECHNIKA

ELEKTROINŠTALÁCIE

VÁŠ PARTNER PRE SPOKOJNÉ BÝVANIE | WWW.BYTTERM.SK

VYÚČTOVANIE PREPLATKOV A NEDOPLATKOV ZA ROK 2015
REKONŠTRUKCIA ZÁKAZNÍCKEHO CENTRA
ŠETRÍME ENERGIAMI – ISTIČE, AKO UŠETRIŤ?
TIP NA VÝLET - SÚLOVSKÉ
SKALY
’
23 rokov skúseností
a spoľahlivej kvality
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NEPREDAJNÉ, VYŠLO V NÁKLADE: 11 400 ks, 1/2016

STREDISKO
MECHANIZÁCIE
Vám ponúka:

Čistenie
kanalizácie

Zemné
práce

v budovách / v zemi s vozidlom
Volvo CÚ-9

stavebnými strojmi CAT 432 D
a UNC 060

Práce s

Prenájom

vysokozdvižnou plošinou

nákladného vozidla

LIAZ MP-22
s nosnosťou 400 kg

Tatra 815 a Avia 31.1N
s obsluhou

naše služby si môžete rezervovať prostredníctvom

2 041
Časopis/BYTTERM
tel.:
724Apríl
61201612 | 041 / 724 91 04 mobil: 0903/55 66 07

Sekcia ÚVODNÍK

OBSAH

EDITORIÁL

Na nasledovných stranách si môžete
prečitať:

Vážení zákazníci, milí čitatelia,
do rúk sa Vám dostáva ďalšie číslo časopisu BYTTERM.

3

Obsah a Editoriál

4

Poistná suma bytového
domu

5

Budujeme nové zákaznícke
centrum

6

Plesnivé fasády bytových
domov, čo s tým?

7

Aký je postup a riešenie pri
odstraňovaní mikroorganizmov na kontaminovaných
povrchoch?

Každý z nás má veľa snov a životných cieľov,
ktoré chce pretaviť na realitu. Medzi ne určite
patrí aj zabezpečenie svojho vlastného bývania. Je to určite jeden z tých cieľov, ktorý si
vyžaduje veľa úsilia pri šetrení alebo splácaní
finančných prostriedkov. Predstava vlastného domova, kde sa cítim príjemne, určite
stojí za to. Aby tieto pocity boli naplnené,
musí bývanie spĺňať kvalitatívne predpoklady. Jeden z dôležitých faktorov bývania sú aj
dobré susedské vzťahy. To je to, čo nás nestojí žiadne prostriedky, ale určite prispieva ku
kvalite bývania.

8-9

Lietadlo - cukráreň a jeho
história

10

Vyúčtovanie preplatkov
a nedoplatkov za rok 2015

11

Ako ovplyvňujem spotrebu
tepla na vykurovanie vo
svojom byte?
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Šetríme energiami - ističe,
ako ušetriť?
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Tip na výlet - Súľovské skaly

16 - 17

Vymeňte výťah, zvýšite
bezpečnosť a komfort Vášho
bývania
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Rekonštrukcia bytových domov nie je luxus, časť II.
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Prichádza jar - čas na jarné
upratovanie v našich záhradkách

Mnoho bytových domov prechádza komplexnou obnovou (zatepľovanie, výmena
rozvodov, výmena výťahu), čo si vyžaduje
väčšiu aktivitu vlastníkov, ktorým záleží na
vlastnom bývaní. Je to aj príležitosť sa stretnúť a spoznať pri riešení spoločných tém. Aktívny prístup k životu, či je to šport, kultúra,
rodina alebo zveľaďovanie si svojho bývania
a jeho okolia, prispievajú k spokojnému životu. Snahou spoločnosti BYTTERM, a.s. Žilina
je tiež prispieť k napĺňaniu spoločných cieľov.
Verím, že v našom časopise BYTTERM nájdete množstvo užitočných a príjemných informácií.

Časopis BYTTERM 1/2016 je nepredajný.
NÁKLAD:
11 400 ks

Ing. Richard Zelina
generálny riaditeľ BYTTERM, a. s. Žilina

VAŠE PODNETY, NÁMETY A OTÁZKY
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casopis@bytterm.sk

24
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25

Trápi aj vás jarná únava?
Tip na zdravý recept
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Žrebovanie výhercov súťaže
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VÁŠ PARTNER PRE SPOKOJNÉ BÝVANIE

POISTNÁ SUMA BYTOVÉHO DOMU

Viete, čo je to poistná suma bytového domu, ako ju stanoviť a aký ma vplyv na poistné plnenie?

P

oistná suma je podkladom pre výpočet
poistného a zároveň maximálnou hranicou poistného plnenia za poistné obdobie. Poistná suma sa spravidla stanovuje
za každý predmet poistenia (bytový dom)
zvlášť a mala by zodpovedať jeho poistnej
hodnote.
Poistná hodnota je teda hodnota poistenej
veci v danom čase a mieste a môže byť stanovená ako:
• nová hodnota – hodnota, ktorú je nutné
v mieste poistenia vynaložiť na znovu
nadobudnutie novej veci rovnakého druhu
a kvality,
• časová hodnota – nová hodnota znížená o
zodpovedajúcu mieru opotrebenia alebo
iného znehodnotenia veci.
Poistná hodnota môže byť stanovená na
základe:
• znaleckého posudku, v súlade s aktuálnym
cenovým predpisom,
• skutočných rozpočtových nákladov pri novostavbe,
• orientačným výpočtom na základe metodiky poisťovne, spravidla sa používajú obdobné postupy ako pri znaleckom posudku
(rozpočtové ukazovatele stavieb, merné
jednotky, JKSO a pod.),
• indexovej metódy používanej väčšinou pri nehnuteľnostiach vo vlastníctve
právnických osôb alebo SZČO. Metódu je
možné použiť len v prípade, že údaje v
účtovníctve, t. j. obstarávacia cena a dátum
zaradenia do účtovníctva zodpovedajú
skutočným rozpočtovým nákladom a roku,
v ktorom bola poisťovaná nehnuteľnosť
daná do užívania. To isté platí aj pre prípadné zhodnotenia nehnuteľnosti.
V prípade stanovenia hodnoty nehnuteľnosti
znaleckým posudkom v zmysle aktuálneho
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cenového predpisu, t. j. Vyhlášky č. 494/2004
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku:
• východisková hodnota uvedená v znaleckom posudku predstavuje novú hodnotu
poisťovanej nehnuteľnosti,
• technická hodnota uvedená v znaleckom
posudku predstavuje časovú hodnotu
poisťovanej nehnuteľnosti,
• všeobecná hodnota uvedená v znaleckom
posudku sa pre účely poistenia nepoužíva
z dôvodu, že okrem toho, že zohľadňuje
opotrebenie, zohľadňuje predovšetkým
predajnosť danej nehnuteľnosti. Predajnosť
nehnuteľnosti je ovplyvnená rôznymi faktormi, ktoré hodnotu porovnateľnej stavby
s rovnakými rozpočtovými nákladmi môžu
tlačiť výrazne dole alebo aj hore. Medzi
tieto faktory patrí napr. umiestnenie ne
hnuteľnosti v rámci regiónu, lokality, vzťah
k centru obce/mesta, dopravnej dostup
nosti, ale aj nezamestnanosť v danej lokalite.
Vzhľadom k tomu, že hlavným účelom pois
tenia je v prípade poistnej udalosti získať
finančné prostriedky na znovuobstaranie
poistenej nehnuteľnosti porovnateľných
parametrov a kvality, je ideálnou hodnotou
pre stanovenie poistnej hodnoty na základe
znaleckého posudku „východisková hodnota“.
V prípade nesprávne stanovenej poistnej
hodnoty nehnuteľnosti sa poistený vystavuje podpoisteniu. V prípade podpoistenia
poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré
je k výške škody v rovnakom pomere, v akom
je poistná suma k poistnej hodnote.
Poistné plnenie predstavuje pri poistení
nehnuteľnosti:
• na časovú hodnotu primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné
v mieste vzniku poistnej udalosti, na jej

opravu alebo znovunadobudnutie v závislosti od rozsahu jej poškodenia maximálne
do výšky časovej hodnoty, t. j. znížené o
percento opotrebenia alebo znehodnotenia poistenej nehnuteľnosti a hodnotu
použiteľných zvyškov a spoluúčasti.,
• na novú hodnotu primerané a hospodárne
vynaložené náklady zvyčajné v mieste vzniku poistnej udalosti, na jej opravu alebo
znovunadobudnutie v závislosti od rozsahu jej poškodenia maximálne do výšky
novej hodnoty znížené len o hodnotu
použiteľných zvyškov a spoluúčasti.
POZOR: Poisťovne nie vždy poisťujú ne
hnuteľnosti na novú hodnotu. Poistné podmienky za týmto účelom obsahujú klauzulu,
ktorá hovorí o tom, že na novú hodnotu sú
poistené len nehnuteľnosti, ktorých miera
opotrebenia alebo znehodnotenia nepre
siahne určité percento (50, 60, 70, 80%).
Konkrétne percento závisí od konkrétneho
poisťovateľa.
Bytové domy poistené v rámci rámco
vej
poistnej zmluvy
dojednanej správcom
BYTTERM, a.s. v Allianz - Slovenskej poisťovni,
a.s. sú poistené na novú hodnotu.
Autor článku: Ing. Anton Repkovský

Našou prioritou je rozumieť poisteniu a efektívne ho využívať.

potrebujemporadit@centrumlikvidacie.sk

Sekcia NOVINKY

BUDUJEME NOVÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM
Už čoskoro všetko vybavíte na jednom mieste.
RÝCHLO A EFEKTÍVNE
Virtuálna realita sa stáva skutočnosťou
a momentálne prebieha rekonštrukcia starých priestorov na prízemí
našej budovy Bytterm. Snažíme sa byť
bližšie k svojim zákazníkom a starať sa
o našich klientov v modernejších priestoroch, ktoré poskytujú určitý komfort a pohodlie.

Prostredníctvom nového zákazníckeho centra budete môcť vybaviť všetky svoje požiadavky,
žiadosti či sťažnosti na jednom mieste.
Veríme, že nové zákaznícke centrum bude prinášať jednoduchšiu komunikáciu a zvyšovať
úroveň poskytovania služieb výkonu správy bytov a nebytových priestorov. Na fotografiách
môžete vidieť prebiehajúce stavebné práce.
Čiastočné otvorenie dispozície umožní vytvorenie dvoch zákazníckych centier, umiestnenie
čakacích zón a samostatnú zónu nových kancelárií pre zamestnancov. Nové zákaznícke centrum bude mať bezbariérový hlavný vstup do budovy a po celom obvode bude zastrešený.

Veríme, že nové zákaznícke centrum prinesie pozitívne reakcie všetkým našim verným aj novým zákazníkom. Budeme sa snažiť rozšíriť kvalitu
poskytovaných služieb a odborného poradenstva. Záleží nám na tom, aby sme boli vaším partnerom pre spokojné bývanie. Chceme Vám aj touto
cestou poďakovať za trpezlivosť, ktorú preukazujete pri návšteve našich priestorov, ktoré sa momentálne prerábajú aj počas stránkových dní.
					
				
Autor článku: Ing. Zuzana Remencová
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Sekcia OBNOVA

PLESNIVÉ FASÁDY BYTOVÝCH DOMOV,
ČO S TÝM?
DOMUS sa už dlhodobo zaoberá problematikou čistenia fasád bytových domov. V tomto článku by som chcel zhrnúť niektoré
teoretické a praktické skúsenosti nadobudnuté v priebehu rokov.

S

o zatepľovaním fasád budov, s ktorými
sa začalo v 90-tych rokoch minulého
storočia, vznikol aj nový fenomén,
ktorým je výskyt mikroorganizmov na ich
povrchu. Tieto mikroorganizmy menia nie
len estetický vzhľad budov, ale aj funkčné
vlastnosti o
mietky. Nehovoriac o tom, že
voľne poletujúce častice plesní a iných nebezpečných bioorganizmov, ktoré voľným
okom nevidíme, no dostávajú sa do vnútra
bytov, spôsobujú alergické a ďalšie zdravotné problémy uvoľňovaním mykotoxínov do
prostredia.
Medzi tieto mikroorganizmy patria rôzne
riasy, plesne, spóry a aj vyššie organizmy, ako
sú machy, lišajníky, huby atď.
Pri vhodných podmienkach vytvárajú na
povrchu fasád vrstvy rôznych odtieňov od
zelenej, hnedej až po čiernu farbu. Ako živná
pôda im slúžia nečistoty zachytené na po
vrchu omietky.
Mnohí sa pýtajú, prečo to nebolo tak aj v
minulosti a fasády neplesniveli?
Je to preto, lebo vtedajšie omietky boli
vápenno-cementové, brizolitové, ktoré
majú vyššiu odolnosť voči vzniku mikroorganizmov. Majú vyššie pH a vápno je samo
o sebe dezinfekčný prostriedok. Okrem toho,
nezateplené plášte budov boli vyhrievané
zvnútra von a tým sa aj vysušovali. Napriek
tomu, mikroorganizmy pôsobili aj vtedy, len
neboli tak rozšírené a viditeľné.
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ČO JE PRÍČINOU VÝSKYTU RIASOVITÝCH POVRCHOV FASÁD?
Na túto otázku neexistuje jednoznačná
odpoveď. Ide o spojenie viacerých faktorov,
ktoré spolu pôsobia a vplývajú na vznik a rast
mikroorganizmov.
Sú to hlavne tieto faktory:
• orientácia na svetové strany je pravdepodobne najpodstatnejší faktor, čo sa
týka výskytu mikroorganizmov. Jednoznačne najviac sú ohrozené severné a
severo-západné steny, ktoré majú najmenej slnka a sú najmenej prehrievané. Tak
umožňujú riasam dlhšie zadržiavať vlhkosť
potrebnú pre ich rast,
• ďalším dôležitým faktorom, ktorý ov
plyvňuje výskyt mikroorganizmov je vplyv
prostredia. Je to hlavne výskyt kríkov, stromov (hlavne topole, brezy) a machovitých
pôd, ktoré zachytávajú vlhkosť. Stromy zatieňujú fasády a vypúšťajú do okolia rôzne
chumáče a pele zachytávajúce sa na povrchu omietky a tým vytvárajú v súčinnosti s
prachovými časticami zárodky živnej pôdy
pre rast mikroorganizmov,
• vplyv na vznik a vývoj mikroorganizmov
má aj druh a povrchová úprava omietky.
Súvisí to s hodnotou jej pH, čiže alkalitou,
a množstvom a druhom organického farbiva – pigmentu v omietke. Čím je vyššie
pH (kyslosť), tým je vyššia odolnosť. Naj
menej odolné proti biologickým vplyvom

sú akrylátové a silikónové omietky, ktoré
majú neutrálne pH, najodolnejšie sú mi
nerálne a silikátové omietky s pH 12 – 13.
Výskum preukázal, že ak klesne pH pod
hodnotu 9, je nástup rias takmer zákonitý.
Z našej praxe vieme, že absolútne odolné voči výskytu mikroorganizmov nie
sú žiadne druhy povrchov. Čistili sme už
všetky povrchy, no vyšší výskyt sme všeobecne zaznamenali na akrytátových a silikónových omietkach. Taktiež veľkosť zrna a
štruktúra prevedenia ovplyvňuje vznik mikroorganizmov. Čím hrubšie zrno alebo ryha,
tým je väčšia pravdepodobnosť na zachytenie prachových častíc, chumáčov či peľu, čo v
kombinácii s vlhkosťou tvorí dokonalú živnú
pôdu pre rast mikroorganizmov.
Výrobcovia dávajú do omietok ako prísadu
fungicídne látky, ktoré majú obmedzenú
pôsobivosť, sú vyplavované dažďom, ich
účinnosť slabne a zhruba po piatich rokoch
je nulová.

AKÝ JE POSTUP A RIEŠENIE PRI
ODSTRAŇOVANÍ MIKROORGANIZMOV NA
KONTAMINOVANÝCH POVRCHOCH?
V prvom rade je to prevencia, zabránenie
vzniku a rozšíreniu mikroorganizmov. Je to
najlacnejší a najefektívnejší spôsob ochrany fasády. Spočíva v periodickej obhliadke
a posúdení stavu fasády. Mala by sa vykonávať každé 2 – 3 roky, najmä na ohrozených
severných stenách. Pri prvých náznakoch
výskytu mikroorganizmov na povrchu fasády
je riešenie jednoduché a lacné. Stačí lokálne
zničiť kontaminované plochy a aplikovať
ochranný náter.
Čím neskôr sa pristúpi k samotnému oše-

treniu kontaminovaných plôch, tým viac
dochádza k deštruktívnemu a nenávratnému
poškodeniu povrchovej úpravy omietky,
strate pigmentu, farebnosti a funkčných
vlastností. Z praxe vieme, že niektoré kontaminované fasády po 4 – 5 rokoch od rea
lizácie zateplenia, sme dokázali vyčistiť tak,
že vyzerali ako nové a nedošlo k ich poškodeniu ani strate farebnosti. Niektoré staršie
fasády cca po 7 – 8 rokoch od realizácie už
javili po vyčistení známky poškodenia a
farebnosti, napriek tomu sa dali zachrániť a

majitelia nemuseli pristupovať k drahým alternatívnym riešeniam, ako je premaľovanie
celej fasády alebo, v horšom prípade, rea
lizácia novej omietky. Vyčisteniu fasády od
mikroorganizmov sa aj tak pred realizáciou
nového náteru alebo omietky nevyhnú.
Ak je už fasáda kontaminovaná, je potrebné
posúdiť aktuálny stav znečistenia a navrhnúť
technologické riešenie, mala by to robiť špecializovaná firma, ktorá už má skúsenosti s
touto problematikou.

SÚ TO TIETO 4 KROKY:
1.

2.

3.

4.

Obhliadka fasády - odobratie
vzoriek, návrh technologického
riešenia.

Chemické a mechanické
zničenie mikroorganizmov
pomocou účinnej chemickej
látky od osvedčeného certifikovaného európskeho výrobcu.

Kompletné vyčistenie fasády
tlakovou vodou. Je potrebné
správne nastaviť tlak vody tak,
aby nedošlo k zničeniu povrchovej vrstvy.

Aplikácia ochranného náteru,
ktorý vytvorí súvislú ochrannú
vrstvu a zabráni šíreniu mikroorganizmov na niekoľko rokov.

ZÁVER
V súčasnej dobe sa objavujú na trhu nové druhy omietok a ochranných náterov na báze nanotechnológií so zvýšenou odolnosťou voči mikroorganizmom. Na druhej strane, majú horšie niektoré iné technické vlastnosti, sú drahšie a náročnejšie na realizáciu. Ako sa hovorí, nič nie je
večné a výsledky sa ukážu po rokoch. Najlepší a najlacnejší spôsob ochrany je prevencia a pravidelná údržba.
Autor článku: Ing. Daniel Gažo
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LIETADLO - CUKRÁREŇ A JEHO HISTÓRIA
Počas druhej svetovej vojny lietali Li-2 aj nad československým územím. Po prvýkrát v období SNP pri nočných vojenských transportoch
pristálo na povstaleckom letisku Tri Duby.

V

šesťdesiatych
rokoch
minulého
storočia sa začala dovršovať životnosť niektorých typov lietadiel, ktoré
svoju slávu zažili počas druhej svetovej voj
ny a pár rokov po nej. Viaceré skončili na
šrotoviskách, ale niektorým doprial osud
aj zaujímavjšiu starobu – boli vystavené vo
verejných priestoroch miest. Takýto osud
postihol aj dopravné lietadlá Lisunov Li-2 a
minimálne v troch z nich na Slovensku – v
Žiline, Novej Dubnici a v motoreste Kamenný
mlyn pri Plaveckom Štvrtku – bola otvorená
cukráreň.

V roku 1966 požiadali Reštaurácie Žilina
Mestský národný výbor (MsNV) v Žiline
o súhlas, aby mohli prevádzkovať vyradené lietadlo Li-2 ako cukráreň. Lietadlo malo mať 22 sedadiel a zo sortimentu predaja počítali s rôznymi druhmi
cukrárskych výrobkov, zmrzlinou a
kávou. Za najvhodnejšie vybrali miesto
v Sedláčkovom sade (dnešný Sad SNP),
tesne pri existujúcom altánku smerom
na Námestie SNP (dnešné Námestie A.
Hlinku). Súčasne navrhli upraviť altánok
na záhradnú reštauráciu. Odbor výstavby MsNV v Žiline túto lokalitu razantne
odmietol a navrhol umiestnenie
lietadla v Gorkého sade (dnes Sad na
Studničkách), Sade mieru (dnes Park Ľ.
Štúra), prípadne na sídlisku Hliny III pri
Nešporovej ulici. To však nevyhovovalo
budúcemu prevádzkovateľovi.
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Napriek protestom sa jedno z vyradených
lietadiel skutočne dostalo do Žiliny a na
námestí pred Domom odborov v Žiline (DO)
sa objavilo lietadlo – cukráreň.
Tento typ lietadiel mal zaujímavý pôvod.
Po skončení aktívnej činnosti v armáde v
roku 1966 a vyradení z prevádzky uskutočnilo svoj posledný let do Žiliny. A tak na
jar 1967 priletelo lietadlo Li-2 z vojenského
letiska Prahy-Kbely na staré žilinské letisko
Brezový Majer. Už malo strieborný náter, nápis Žilina a mestský znak na smerovke. Kreslá

v interiéri boli rovnaké, aké sa vtedy používali
v dopravných lietadlách.
V Žiline na letisku sa upravila elektroinštalácia na striedavý prúd 220 V, pripravilo sa pripojenie na vodovod a kanalizáciu, zabudovali
sa elektrické ohrievače a ku každému stolíku
malý plastový ventilátor. Úpravu vnútorného
priestoru urobili tak, aby návštevníci mali
prístup až k pilotnej kabíne.
Lietadlo previezli v máji 1967 z letiska pred
DO. Tam už boli pripravené betónové pät-

Sekcia HISTÓRIA
ky pod kolesá, schodisko a napojenie na
vodovodné potrubie, kanalizáciu a elektrický
prúd. Cukráreň tu otvorili 29. júna 1967. Oficiálny názov dostala Cukráreň Lietadlo OK
Žilina a bola zaradená do II. cenovej skupiny.
Predajným sortimentom mali byť cukrárske
výrobky, zmrzlina, zmrazené krémy, teplé a
nealkoholické nápoje.
Lietadlo zostalo pred DO dva roky. Napriek
tomu, že v roku 1968 dosiahol obrat cukrárne
130 000 Kčs, dal v júni 1969 Odbor výstavby
Mestského národného výboru v Žiline súhlas
na trvalé umiestnenie cukrárne v Sade mieru na Bôriku – dnešný Park Ľudovíta Štúra –
vedľa detského ihriska. Tam ho aj po demontovaní krídiel skutočne 20. júna 1969 previezli.
Hlavným dôvodom pre urýchlené odstránenie lietadla – cukrárne bola skutočnosť,
že sa pripravovalo Prvé medzinárodné
sympózium a výstava malej mechanizácie
v stavebníctve, skrátene I. SYMPOMECH.
Uskutočniť sa mal nielen v celom DO, ale
aj na priestranstve pred ním. V týždenníku
Cieľ zo dňa 26. júna 1969 sa o tom píše: „Je
našou povinnosťou vytvoriť pre toto podujatie tie najlepšie podmienky. O tom, že dobrá vôľa tu je, svedčí aj taká maličkosť, ako
odsťahovanie lietadla – cukrárne z námestia
pred Domom odborov“. A tak sa „maličkosť“
presťahovala na Bôrik.
V Sade mieru bolo lietadlo tiež postavené na
betónových pätkách a pripojené na inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektrický prúd)
a komunikácie. V pôvodných benzínových
nádržiach v krídle malo uskladnenú naftu,
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odkiaľ sa v malých množstvách prečerpávala k vyhrievaciemu agregátu vnútorných
priestorov. V zimných mesiacoch nebola
cukráreň v prevádzke. Úpravu okolitého
priestranstva vykonali Technické služby mesta Žilina. Lietadlo umiestnili v strede parku za
detským ihriskom, bližšie k mestu. Otočené
bolo prednou časťou k reštaurácii Kamélia,
pod ktorú, ako prevádzka s názvom „Lietadlo“ prináležala.
V roku 1972 reštauráciu Kamélia opravovali a ako uvádza týždenník Cieľ z 21. 6. 1973,
počas jej prestavby lietadlo plnilo funkciu
závodu verejného stravovania ako náhradné stredisko závodu Kamélia až do októbra
1972.

Po otvorení Kamélie podnik Reštaurácie
nechal z lietadla odmontovať zariadenia,
ktoré bolo možné ešte použiť a dohodol s
podnikom Kovošrot Žilina a pracovníkmi
letiska rozpílenie a odvoz lietadla. Pre tieto
práce bolo podmienkou vytrhať čalúnenie.
Dňa 7. decembra 1972 – v deň, keď malo byť
lietadlo demontované a odvezené – prišli zástupcovia Dukelského múzea (vzniklo v
roku 1965), ktorí požadovali v zmysle pokynov

Československého vojenského historického
ústavu v Bratislave predaj lietadla do Prírodného vojenského múzea na Duklu. Vzhľadom
na jeho stav ho dostali bezplatne. V poslednej
chvíli boli demolačné práce zastavené. Čakalo sa na vhodné počasie, aby ho špecializované vojenské jednotky presunuli na Duklu.
V júni 1973 pripravené lietadlo ešte stále
čakalo na odvoz a postupne chátralo vplyvom počasia a vandalov, ktorí ho krok za
krokom rozoberali a dokonca podpálili.
V lete 1973 lietadlo skutočne previezli do
obce Vyšný Komárnik, kde sa stalo súčasťou
expozície Prírodného vojenského múzea na
Dukle. Lietadlo bolo premaľované na zeleno
a na smerovku dostalo veľkú červenú hviezdu. Je vystavené pri ceste neďaleko Pamätníka Československého armádneho zboru,
postaveného na Dukle v roku 1949. Tak sa
nám lietadlo – cukráreň zo Žiliny stratilo.
Autor článku: Mgr. Peter Štanský,
Štátny archív v Žiline

Sekcia FINANCIE

VYÚČTOVANIE PREPLATKOV A NEDOPLATKOV
ZA ROK 2015
Náklady na teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody tvoria v bytových domoch podstatnú časť celkových nákladov. Zvyčajne je to viac
ako polovica, niekedy až 70% z ročných nákladov za byt.
Vážení zákazníci,
v nasledujúcom období do konca mája Vám doručíme ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov za rok
2015. Jeho obsahom je sumár predpísaných záloh za rok a všetkých skutočných nákladov. Ich porovnaním vznikne preplatok alebo nedoplatok.

AKO SA ZORIENTOVAŤ V ÚDAJOCH O VYKUROVANÍ BYTOVÉHO DOMU?
Súčasťou ročného vyúčtovania za byt je aj prehľad nákladov na vykurovanie za celý bytový dom. Obsahuje namerané teplo na odbernom
mieste v kWh, regulačný príkon v kW, cenu variabilnej a fixnej zložky tepla. Variabilné náklady sa vypočítajú tak, že sa vynásobí variabilná zložka
ceny tepla určená ÚRSO s nameraným množstvom tepla na odbernom mieste. Fixná zložka sa násobí regulačným príkonom na odbernom
mieste. Celkové náklady na vykurovanie v dome dostaneme sčítaním variabilných a fixných nákladov.
Údaje o rozpočítavaní tepla na vykurovanie
za byt:
Pri vyúčtovaní tepla za byt bez pomerových
rozdeľovačov tepla sa celkové náklady na
vykurovanie rozdelia medzi všetkých obyvateľov bytového domu v pomere plôch bytov či nebytových priestorov.
Pri vyúčtovaní tepla za byt s pomerovými
rozdeľovačmi tepla sa celkové náklady na
vykurovanie ďalej v dome delia na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka
nákladov na teplo sa rozpočítava konečným
spotrebiteľom podľa podlahovej plochy bytu.
Spotrebná zložka predstavuje náklady
na teplo rozpočítané podľa pomerových
rozdeľovačov vykurovacích nákladov. V súčasnosti je v správe Bytterm, a. s. prevažná väčšina domov osadená uvedenými pomerovými
meračmi na vykurovacích telesách. Súčasťou
ročného vyúčtovania je aj grafické porovnanie
spotreby energie na teplo a prípravu teplej
vody so spotrebou v predchádzajúcom roku,
zvlášť za vykurovanie a zvlášť za ohrev vody.
Údaje z pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN):
Údaje z pomerových rozdeľovačov nákladov na vykurovacích telesách určujú len pomery,
v ktorých sa fakturovaná suma pre dom delí medzi jednotlivé byty či nebytové priestory.
Odpočet dielikov sú namerané a odpočítané hodnoty dielov (nie merné jednotky), podľa
ktorých sa rozúčtováva spotrebná zložka tepla.
Tieto jednotky sa ešte násobia koeficientmi, t. j. sú korigované (vyhláška URSO č. 630/2005).
Jedná sa o koeficienty: Kq – koeficient tepelného výkonu radiátora, Kc – koeficient typu a
uchytenia PRVN, Km – koeficient polohy miestnosti.
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AKO OVPLYVŇUJEM SPOTREBU TEPLA NA
VYKUROVANIE VO SVOJOM BYTE?
Spomeňme aspoň najzákladnejšie faktory, ktoré ovplyvňujú výšku spotrebnej zložky: nastavenie termostatickej hlavice – ventilu, správne
vetranie či únik tepla cez netesné okná a dvere.

P

ri prvotnom osadení meračov
na radiátoroch, obdrží každý užívateľ bytu návod na používanie
termostatického ventilu, nastavenie
teploty v miestnosti, odporučené
teploty a vetranie v byte. Súčasťou
návodu je aj detailný popis merača a
jeho zobrazovaných hodnôt na displeji.

Často počujeme od vlastníkov bytov, že termostatické ventily považujú za pokazené, či
nefunkčné, pretože pri nastavení na stupeň
3 a menej je radiátor studený. Každé číslo –
pozícia nastavenia (1 – 5) – termostatického
ventilu zodpovedá určitej zatváracej teplote.
Ak je teplota v okolí nižšia ako nastavená
zatváracia teplota, termostatický ventil je otvorený a do vykurovacieho telesa púšťa teplú
vykurovaciu vodu. Ak je však teplota v miestnosti vyššia ako nastavená zatváracia teplota,
termostatický ventil zastaví prívod vykurovacej vody a vykurovacie teleso chladne.
Vykurovacie teleso je studené dovtedy, kým
teplota v okolí termostatickej hlavice opäť
neklesne pod nastavenú zatváraciu teplotu.
To môže trvať rôzne dlhý čas, v závislosti od
žiadanej priestorovej teploty. Preto, ak nastavím stupeň 3 či nižší, teplota v miestnosti
zodpovedá tomuto nastaveniu.
Zdrojom tepla v miestnosti sú nielen vykurovacie telesá, ale aj slnečné žiarenie, elektro-
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spotrebiče a teplo, ktoré môže cez steny
alebo vzduchom prichádzať zo susedných
miestností. Odporúčame pred radiátor
neumiestňovať nábytok, aby vzduch v okolí
radiátora mohol vždy voľne cirkulovať.
Nemenej dôležité je vetranie v byte – krátko
a intenzívne, ráno a večer, ventil nastaviť do
najnižšej polohy a po vyvetraní termostat natočiť naspäť.
Na záver:
Bytový dom je vykurovaný ako celok. Náklad
na jeden m2 a jeden dielik je v dome pre všet
kých vlastníkov rovnaký. Vzhľadom k tomu, že
teplo prestupuje stenami, stropom a podlahou
miestnosti, nedá sa vylúčiť vzájomné tepelné
ovplyvňovanie medzi susediacimi bytmi.
Je známe, že teplo prestupuje stenami, stropom a podlahou z miestnosti s vyššou teplotou do miestnosti s nižšou teplotou, pričom
týmto prestupom má snahu dosiahnuť rovnovážny stav – v našom prípade rovnakú
teplotu v susediacich miestnostiach. Prestu-

pu tepla z miestnosti do miestnosti, a to bez
ohľadu na rozdielnych vlastníkov miestností,
sa nedá zabrániť.
Vyhláška ÚRSO stanovuje základnú zložku na
60% a spotrebnú zložku na 40% z celkových
nákladov na dodané teplo na vykurovanie.
Stanovený pomer rozdelenia nákladov si
vlastníci bytov môžu dohodnúť aj iným
pomerom uvedených zložiek. Keď sa nesprávne dohodne pomer medzi základnou
a spotrebnou zložkou, čo sa stáva, náklady
za jednotlivé byty sú veľmi rozdielne. V bytových domoch, kde je spotrebná zložka
50% a viac, vznikajú v porovnateľných bytoch až dvojnásobné rozdiely v náklade za
byt, a pritom sa nezohľadňujú, alebo len
v malej miere, základné fyzikálne vlastnosti tepla a jeho prestup. Eliminovať je to
možné znížením podielu spotrebnej zložky a
zvýšením základnej zložky.
Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje
návrh zmeny súčasnej vyhlášky, v ktorej,
okrem iného, bude jednou zo zmien aj
nový prepočet spotrebnej zložky nákladov
na vykurovanie a nákladov na ohrev vody.
Dohody vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté podľa doterajších predpisov
budú strácať platnosť dňom nadobudnutia
účinnosti pripravovanej vyhlášky. Stanovená
lehota účinnosti novej vyhlášky by mala byť
od 1. januára 2016, čo znamená jej použitie
až o rok. Aktuálne štádium materiálu je me
dzirezortné pripomienkové konanie.
Autor článku: Viola Varadová

ŠETRÍME ENERGIAMI – ISTIČE , AKO UŠETRIŤ?
Zástupcovia vlastníkov bytov, ale aj samotní vlastníci v správe Bytterm, a. s., sa často informujú a kladú otázky k vyúčtovaniu elektrickej
energie, k samotnej tvorbe ceny za 1 kWh, k distribučným platbám a možnostiam šetrenia nákladov elektriny v spoločných priestoroch a
domácnostiach. V tomto článku by som chcel zodpovedať na tieto často kladené otázky.

CENA ZA KWH ELEKTRICKEJ ENERGIE PLATBY ZA HLAVNÝ ISTIČ
Samostatná cena elektrickej energie za kWh
sa skladá z distribučnej sadzby a z dodávky
elektriny.
Distribučná sadzba sa skladá z piatich cien a to:
• tarifa za straty
• tarifa za prevádzkovanie systému
• tarifa za systémové služby
• tarifa za distribuované množstvo
• poplatok do národného jadrového fondu
Z konečnej ceny distribúcia tvorí zhruba 62%.
Dodávka elektriny sa skladá len z jednej
položky a tvorí z celkovej ceny 38%.
A potom je tu ešte samostatná cena za hlavný
istič. Je to tiež distribučná cena, ktorá je často
vyššia ako samostatná cena za odobratú energiu, ale k tomu sa dostaneme pri časti šetrenie.

Tu ide o mesačné platby za hlavné ističe pred
elektromerom. Sú to distribučné sadzby uvedené v cenníku SSE – distribúcia. Výška ceny
za jednotlivé ističe sa líši veľkosťou hlavného
ističa.
Ističe v spoločných priestoroch sú rôzne:
• trojfázové
• jednofázové
• 10 A
• 25 A
• 32 A
• 63 A
• 80 A
Záleží od toho, či sa v dome vyskytuje výťah,
práčovne, rôzne dielne a pod.

ŠETRENIE NÁKLADOV ZA ELEKTRICKÚ ENERGIU PRI ZMENE
HLAVNÉHO ISTIČA
V správe Bytterm, a. s. sa ešte stále nachá
dza veľa domov, kde sú hlavné ističe zbytočne vysoké. Je to z dôvodu, že práčovne
a mangľovne boli v mnohých prípadoch
zrušené alebo sú dnes už nevyužívané. Taktiež ide aj o domy v Starom Meste, kde boli
hlavné ističe od počiatku predimenzované.
Pre porovnanie cien predkladáme najviac
používané hlavné ističe:
• istič 1x25 A 1,24 € /mesiac
• istič 3x25 A 3,13 € /mesiac
• istič 3x63 A 7,85 € /mesiac

TREBA PREHODNOTIŤ, ČI JE POTREBNÉ MAŤ V DOME TROJFÁZOVÝ ISTIČ,
ALEBO BY STAČIL JEDNOFÁZOVÝ, KTORÝ JE O VIAC NEŽ POLOVICU LACNEJŠÍ.
Pokiaľ by ste sa zaujímali o zmenu ističa v dome, je potrebné doručiť žiadanku zástupcom domu technikovi Byttermu, a. s.. Revízny
technik preverí možnosti zníženia a určí veľkosť ističa postačujúceho na bezpečné istenie v dome. Následne pracovníci Byttermu, a. s.
zabezpečia práce pri výmene hlavného ističa a administratívnu zmenu na SSE, a. s. Žilina.
Cenník úkonov (práce , poplatky SSE – plombovanie) poskytne technik Byttermu, a. s.
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Sekcia ENERGIE

’ ELEKTRICKEJ ENERGIE.
OTÁZKA MOŽNOSTI ZMENY DODÁVATELA
Už mnohí z Vás zaregistrovali alebo sa aj osobne stretli s možnosťou zmeny dodávateľa elektrickej energie. Dnes je na trhu mnoho rôznych predajcov,
ktorí sa predbiehajú a ponúkajú rôzne ceny a výhody pre odberateľa. Spoločnosť Bytterm, a. s. je zákazníkom Stredoslovenskej energetiky, a. s. Žilina.
Tu by som chcel podotknúť len jednu vec, a to, že predajcovia elektriny ponúkajú len časť ceny a to je práve „dodávka elektriny“. Príklad: ak niekto
ponúkne cenu elektriny lacnejšiu, povedzme o 10%, tak to znamená úsporu len z tejto jednej položky, ktorá tvorí 38% . Nie je to 10% z celkovej sumy.
Ostatné položky „distribúcie“ zostávajú nezmenené.

NAMONTOVALI SME ČASOVAČ NA OSVETLENIE SPOLOČNÝCH PRIESTOROV A NEUŠETRILI SME NIČ. OPLATÍ SA TO?
Túto otázku dostávam často. Pri samotných
časovačoch na osvetlení je dôležitý úmysel, či sa jedná o ušetrenie elektrickej ener
gie alebo ide o určité pohodlie pri dĺžke
svietenia. Pokiaľ ide o úsporu elektrickej
energie, tu je potrebné efektívne využitie jednotlivých časovačov a to rozdelením na samostatné podlažia cez fotobunky, kde sa rozsvieti
len jedno podlažie alebo samostatné lampy.
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Dôležitý je čas svietenia nastavený na hodinách.
Najdôležitejšia je však výmena žiaroviek za
úsporné (led žiarovky), ktoré majú desaťkrát
menšiu spotrebu elektriny a lepšiu svietivosť. Bez výmeny žiaroviek za šetrnejšie sú
všetky ostatné úpravy síce efektívne, ale
často ťažko vyčísliteľné v úsporách.

Snažil som sa v krátkosti odpovedať na naj
častejšie kladené otázky. Ak by ste mali
záujem o kon
krétnejšie vysvetlenie alebo
hľadáte odpoveď na inú otázku, rád Vám ju
zodpoviem.
Autor článku: Klotton Marián,
vedúci energetik

Sekcia VOĽNÝ ČAS

TIP NA VÝLET - SÚLOVSKÉ
Ľ
SKALY

V dnešnom čísle sme sa rozhodli predstaviť vám naše „slovenské Dolomity“.

T

ieto skalné útvary, hradné zrúcaniny
a úžasné výhľady určite vytvoria v
každom z vás neopísateľné pocity.
Súľovské skaly sa nachádzajú skutočne na
skok od Žiliny, približne 10 km smerom na
juh od mesta Bytča. Skalné útvary pripomínajú svet veží, malých vežičiek a rôznych
netradičných skalných útvarov. Tieto útvary
vám pri troške fantázie budú pripomínať
rôzne zvieratá (napr. sovičky), rozprávkové
bytosti alebo ľudí.
V Súľovských skalách sa nachádza aj niekoľko
jaskýň – jednou z nich je Šarkania diera.
Je to pseudokrasová jaskyňa, čo znamená
nepravá jaskyňa, ktorá vznikla mechanickým
rozpadom zlepenca v puklinách a je známa
vzácnymi archeologickými nálezmi. Nálezy
sú uchované v Považskom múzeu v Budatíne.
Najvyšším bodom v horskom leme Súľovskej
kotliny je vrch ŽIBRID (867m). Na východnom
svahu kopca sa uprostred lesa nachádza ďalší
pozoruhodný skalný útvar, ktorý sa nazýva
BUDZOGÁŇ.
V Súľovských skalách sa nachádza aj Hlbocký
vodopád , nazývaný tiež Súľovský vodopád.
Je to dvojstupňový vodopád, ktorý dosahuje výšku až 15 metrov. Okrem veľkého
vodopádu, robí potôčik aj malé vodopádiky,
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kde voda skáče z jedného balvana na druhý
balvan. Jeho krása vynikne práve v období
výdatnejších dažďov. Cesta k vodopádu je
dobre prístupná. Prechod okolo vodopádu je
zaistený oceľovým lanom a reťazami.
Zaujímavosťou pre návštevníkov Súľovských
skál môže byť taktiež bohaté nálezisko rôz
nych druhov vzácnych orchideí.
Turistickými východiskami do Súľovských
skál sú najmä dedinky Hričovské Podhradie,
Hlboké nad Váhom, Hrabové a Súľov-Hradná. Z nich vychádzajú značkované turistické
chodníky, ktoré vás zavedú medzi divoké
skaly. Najjednoduchší prístup umožňuje trasa zo Súľova-Hradnej, kde sa začína náučný
chodník Súľovské skaly. Štartuje sa na parkovisku pri Chate Súľov, v časti nazývanej
Tiesňavy. Po prudšom výstupe lesom budete prichádzať do najkrajšej časti zvanej
Organy. Naskytne sa vám pohľad na malé
skalné vežičky a veže, ktorým kraľuje veľké
skalné okno – Gotická brána. Táto Gotická
brána dosahuje výšku až 13 metrov. Keď
budete pokračovať ďalej, neskôr sa pred
vami ukážu ďalšie zrúcaniny Súľovského
hradu. Súľovský hrad pochádza z prvej
polovice 15. storočia. Od roku 1780 je neo-

bývaný a pustne. Niekoľkokrát vyhorel, zostal
opustený, zničilo ho aj zemetrasenie. Z veže,
alebo z toho čo po nej ostalo, sú nádherné
výhľady na súľovský amfiteáter. Cesta z hradu vedie celkom strmým žľabom, zabezpečeným rebríkom a zábradlím.
Súľovské skaly sú vďaka svojej dobrej
prístupnosti a nenáročným terénom vhodné
na krásne spoločné rodinné výlety. Pre spestrenie výletu si môžete po túre urobiť malú
prestávku spojenú s opekačkou na vhodnom a označenom mieste na opekanie. Ako
môžete vidieť na jednej z našich fotografií, dá
sa aj po ceste z lesa stretnúť milú medvediu
rodinku, ktorá si urobila tiež pekný výlet do
prírody.
Informačná časová dĺžka turistických trás:
Zelená:
Súľov parkovisko -> Gotická brána -> Súľovský
hrad (cca 1 hod)
Zelená:
Súľovský hrad -> Lúka pod hradom (10min)
Červená:
Lúka pod hradom -> obec Súľov, prípadne
Súľov parkovisko (cca 30 min)

NÁŠ TIP NA ŠPORTOVÚ AKCIU
V SÚLOVSKÝCH
SKALÁCH:
’
Príprava AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly v
nádhernom prostredí Súľovských skál je opäť v plnom prúde.
Termín 18. ročníka je sobota 25.6.2016. Podujatie je opäť zaradené do ŠKODA BIKE OPEN TOUR, do Slovenského pohára
MTB maratónov a aj do nového seriálu MTB pretekov Žilinská ŽUPA TOUR 2016. Začiatkom apríla bude zverejnený
podrobný popis všetkých štyroch trás. Novinkou tento rok
bude, že pribudne ďalšia trasa.
Prihlasovanie na 18. ročník AUTHOR ŠKODA bikemaratónu
Súľovské skaly sa spustí od 4.4.2016.
Autor článku: Ing. Zuzana Remencová
Foto: Ing. Jozef Seifert
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VYMEŇTE VÝŤAH, ZVÝŠITE BEZPEČNOSŤ
A KOMFORT VÁŠHO BÝVANIA
Spoločnosť Bytterm, a. s. Žilina ako správca Vášho bytového domu si spolu s výmenou spoločných rozvodov určil výmenu výťahov ako
investičnú prioritu.

U

ž v roku 2014 sme zaradili tému
výmeny výťahov do programov domových schôdzí a začali sme postupne
informovať našich vlastníkov o postupe pri
spustení tohto druhu investície.

ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA VAŠI SUSEDIA MOŽNO VÝŤAH
PODPORUJE KOMPLEXNÚ OBNOVU ČOSKORO VYMENIA, VYŽIADAJTE
BYTOVÝCH BUDOV
SI REFERENCIU

Koncom roka 2014 sme mali pripravené projekty pre tri bytové domy:
Tulská 1684, Martinská 1620 a Tatranská 3111
(spolu 10 výťahov).

Štátny fond rozvoja bývania na rok 2016 pri
pravil nové úrokové sadzby pre účely výmeny
spoločných rozvodov a výmenu výťahov.
Správnou kombináciou účelov môžu Vaše
úroky klesnúť až na 0%. Pracovníci Oddele
nia ŠFRB spoločnosti Bytterm, a. s. Vám veľmi
ochotne vysvetlia a poradia, aké sú možnosti
nielen obnovy výťahov, ale aj komplexnej
renovácie Vášho bytového domu.

Všetky tri bytové domy sa rozhodli pre financovanie výmeny výťahov pomocou Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a vymenili
a prevzali do užívania výťahy v roku 2015.
Keďže ide o bytové domy na sídlisku Vlčince,
ponúkli sme vlastníkom možnosť pridania
ďalšej nástupnej stanice v prízemí každého
vchodu, čím sa rapídne zlepšil komfort a
efektivita pri užívaní výťahov.

POSTUP PRI REALIZÁCII INVESTÍCIE,
CESTA K NOVÉMU VÝŤAHU
Na začiatku každej väčšej investície vo Vašom
bytovom dome je domová schôdza. Na domovej schôdzi si bytový dom schvaľuje plán
opráv na nadchádzajúci rok. Práve domová
schôdza je prvý krok k novému výťahu.
Správca posiela na domové schôdze fundovaných odborníkov, ktorí Vám ochotne zodpovedia všetky otázky.
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Tento rok Bytterm a.s. pripravuje výmenu cca
20 ks výťahov na sídliskách Vlčince:
Kubínska 1103, Ústecká 1674
Solinky:
Smreková 3090, Borová 3205
Hliny:
Saleziánska 2618, Hlinská 2615, Fándlyho 2199

Sekcia VÝTAHY

NOVÝ VÝŤAH ZVÝŠI KOMFORT A
BEZPEČNOSŤ
Mnoho výťahov v našej správe už vykazuje
známky zvýšeného opotrebovania. Časté
poruchy, nepravidelný chod, hlučnosť a nespoľahlivosť spolu prinášajú zvýšené náklady
na údržbu a servis.
Súčasťou dodávky, popri samotnej technológii výťahu, je aj opláštenie výťahovej
šachty, úprava zábradlia a schodiska a stavebné úpravy strojovne a priehlbne výťahu. Nové,
moderné výťahové stroje zvýšia rýchlosť Vašej
prepravy až o 30% pri nižšom odbere elek-

trickej energie a zásadne zníženej hlučnosti.
Vnútorný rozmer kabíny výťahu sa môže podľa
požiadaviek vlastníkov zväčšiť z te
rajšieho
rozmeru 750 x 1100 mm na rozmer 800 x 1500
mm, čo zásadne zlepší komfort prepravy. Výška kabíny 2100 mm ostáva nezmenená.
Šírka dverí pri ich plnom otvorení umožňuje
prepravovať aj invalidný vozík, čo doposiaľ
nebolo možné. Vybudovaním novej stanice
výťahu na prízemí zlepšíme nastupovanie
starším obyvateľom, zdravotne postihnutým
a mamičkám s kočíkmi pre deti.
Opláštením výťahovej šachty sa zvýši čistota
vchodu a zníži akustický hluk výťahu.

KONTAKTUJTE SPRÁVCU A DOZ
VIETE SA VIAC.
Počas celého roka 2016 budú postupne prebiehať výberové konania na zhotoviteľov
výmeny výťahov v bytových domoch v našej
správe. Na rok 2017 máme v tomto momente
pripravených přibližne 10 investícií v rôznych
častiach Žiliny, čo predstavuje cca 30 nových
výťahov.
Pre viac informácií ma kontaktujte:
tel.: 0911 522 372,
email: galuska@bytterm.sk
Autor: Branislav Galuška

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
1. Ako dlho trvá príprava investície?
Investícia výmeny výťahov sa po výbere dodávateľa a následnom schválení domovou
schôdzou podáva na ŠFRB, po 110 dňoch a oznámení výsledku schvaľovania žiadosti
je možné otvoriť stavbu.
2. Aká je cena nového výťahu?
Cena nového výťahu sa pohybuje v rozmedzí 40 – 45 tis. EUR.
(Pozn.: cena pre 8 poschodí)
3. Ako dlho bude vchod bez výťahu?
Výťah býva pri výmene odstavený 4 až 5 týždňov.
4. Ako sa zabezpečuje servis nových výťahov?
Po dohode s bytovým domom môže v servise Vášho výťahu pokračovať Bytterm, a. s.
5. Aké sú záručné podmienky pri nových výťahoch?
Správcom určená minimálna záručná doba je 60 mesiacov.
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Sekcia FINANCIE

ZMENY V ÚHRADÁCH OD 1.2.2016
Od 1. februára 2016 platia nové pravidlá pre platby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru.

P

ri úhradách za byt alebo nebytový
priestor sa po novom používa už iba
medzinárodné číslo bankového účtu,
takzvaný IBAN. V praxi to znamená, že už nie
je možné zadávať čísla účtov v tradičnom
formáte BBAN so štvormiestnym kódom
banky, ale všetky platby budú musieť obsahovať číslo účtu vo formáte IBAN.

Trvalé príkazy a inkasá sa automaticky prekonvertovali na nový formát IBAN.
Vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí
platia poštovou poukážkou si nové poštové
poukazy môžu vyzdvihnúť na Oddelení
predpisu. Poštové poukazy sú predtlačené,
stačí vypisovať len sumu.

Číslo účtu sa meniť nebude.

Doteraz sme poskytovali inkasá len pre byty.
V tomto roku sme spustili aj inkasá pre nebytové priestory. V prípade záujmu kontaktujte
vedúcu predpisu p. Bálintovú.

Číslo účtu, ktoré používate teraz, budete používať aj naďalej. Bude sa však
pri platbách používať v medzinárodnom tvare IBAN.

Taktiež do povedomia vlastníkov bytov a nebytových priestorov by sme chceli dať službu, ktorá je na webovej stránke Bytterm, a. s.
v záložke WEBDOMUS.
Po prihlásení do služby WEBDOMUS sú vlast-
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níkom sprístupnené tieto informácie:
• evidenčný list bytu, nebytu alebo garáže,
• prehľad platieb bytu alebo nebytu, v
ktorom je uvedená výška zálohového predpisu , výška a dátum úhrady, suma preplatku/nedoplatku z ročného vyúčtovania,
• prehľad tvorby a čerpania FPÚaO za vchod
alebo dom (objekt).
Pri všetkých výstupoch si vlastník sám zvolí,
za aké obdobie chce informácie zobraziť.
K spusteniu prístupu na WEBDOMUS sú potrebné prihlasovacie údaje, ktoré poskytuje
Oddelenie predpisu služieb, č. d. 201, na
základe osobnej návštevy vlastníka bytu alebo nebytového priestoru.
V prípade otázok kontaktujte naše Oddelenie
predpisu.

Uniká vám teplo domova?
So zvýhodnenými úvermi na bytové domy môžete
ušetriť na rekonštrukcii i na energiách.

www.byvatkrajsie.sk | sporotel 0850 111 888

REKONŠTRUKCIA BYTOVÝCH DOMOV NIE JE
LUXUS, ČASŤ II.

Pokračovanie rozhovoru s Miroslavom Ježíkom, regionálnym manažérom Slovenskej sporiteľne v Žiline.

V

poslednom príspevku sme sa rozprávali o možnostiach získať bankový
úver, ktorý je spravidla najrýchlejšou
možnosťou, ako si zaobstarať finančné prostriedky na obnovu bytového domu. Ako je to
s výhodami komerčného úveru v porovnaní s
pôžičkou od štátnych inštitúcií?
Obidve formy financovania obnovy bytových
domov majú pre vlastníkov bytov v bytovom
dome iné výhody. Tie sa však môžu navzájom
dopĺňať.
Pokiaľ sa vlastníci bytov rozhodnú pre
komerčný úver, aké to má pre nich výhody?
Okrem rýchlosti a nižšej administratívnej
náročnosti v prospech komerčných úverov,
hovorí najmä schopnosť financovať až 100%
ceny investičnej akcie bytového domu, kým
napríklad cez úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania je to len 75%. Na dofinancovanie je tak potrebné mať minimálne 25%
vlastných prostriedkov, buď nasporených,
alebo požiadať napríklad o komerčný úver.
Ďalším zásadným rozdielom je, že objem
prostriedkov štátnej podpory na tieto úvery
je na príslušný rok limitovaný, takže žiadateľ
ho môže, ale aj nemusí v potrebnom čase
dostať.
Ak nie sú splnené všetky administratívne
podmienky pre žiadosť o úver od štátnej
inštitúcie alebo ak sú už prostriedky štátnej
podpory na príslušný rok vyčerpané, je potrebné počkať ďalší rok. Oplatí sa čakať, alebo
radšej hľadať iné možnosti financovania?
Závisí to najmä od rozsahu obnovy bytového
domu a od toho, ako rýchlo je potrebné ju
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uskutočniť. Vzhľadom na minimálny rozdiel
v úrokových sadzbách medzi oboma formami financovania sa efekt z čakania na úver
štátnej podpory vzhľadom na nerealizovanú
úsporu alebo na rast cien postupne znižuje.
Ako odznelo napríklad na poslednej konferencii bytových domov KOBD 2015, pri
súčasných sadzbách úverov sa v takomto
prípade význam odkladať obnovu bytového
domu skracuje už pod jeden rok.
Aké sú rozdiely týchto úverov z pohľadu
výšky úrokových sadzieb?
Pokiaľ máte na mysli konkrétne Štátny fond
rozvoja bývania, na podporu obnovy bytových domov sa poskytujú úvery s ročnou
úrokovou sadzbou 0,5% až 2%, podľa typu
realizovaných opatrení. Úroková sadzba
komerčných úverov je ovplyvnená obdobím
fixácie sadzby, ktorú žiada bytový dom a
samozrejme, každá komerčná banka si cenu
úveru určuje sama. Spravidla sa však dnešné
úrokové sadzby komerčných bankových
úverov na obnovu bytových domov pohybujú už niekde okolo 2% p. a.
V úrokových sadzbách už nie je veľký rozdiel.
Aké sú možnosti získať nenávratnú dotáciu?
Napríklad Slovenská sporiteľňa, a. s., naj
väčšia komerčná banka na slovenskom trhu,
sa v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) pravidelne zúčastňuje
na atraktívnych programoch určených na obnovu bytových domov. Prostredníctvom programov SLOVSEFF I., SLOVSEFF II. a MUNSEFF
doteraz pomohla s financovaním obnovy
bytových domov v objeme takmer 55 milió
nov eur. Ich vlastníci, ktorí takýto úver využili,

získali nenávratnú dotáciu až do výšky 15% z
investície. Aktuálne má Slovenská sporiteľňa,
a. s. uzatvorenú zmluvu o úverovej linke od
Rozvojovej banky Rady Európy (CEB). Dote
raz z nej bolo vyčerpaných už viac ako 15
miliónov eur. Úroková sadzba tohto štandardného komerčného úveru sa zníži za podmienky, že bytový dom investíciou usporí
aspoň 15% energií.
Kde majú možnosť vlastníci bytových domov
v správe spoločnosti BYTTERM, a. s. zistiť podmienky alebo výšku ešte voľných finančných
zdrojov určených pre bytové domy z EÚ?
Informácie o podmienkach financovania
majú možnosť získať u svojho správcu, alebo
v Žiline napríklad v pobočke Slovenskej sporiteľne, a. s. na ulici Antona Bernoláka. Bankoví špecialisti sú pripravení prísť aj osobne
na domovú schôdzu.

MODERNÝ A RÝCHLY
INTERNET AJ PRE VAŠU
DOMÁCNOSŤ
VYBERTE SI SVOJU RÝCHLOSŤ!
LTE doma S
6/1 Mbit/s

LTE doma L
SWAN CENTRUM
Kysucká cesta 8405/16C, Žilina
041 / 2941 222

INTERNET

TELEVÍZIA

70/5 Mbit/s

TELEFÓN

9.90 €

mesačne

19.90 €

K službe
LTE doma
WiFi routerL
ZDARMA
(pri 24 m

esač
viazanosti) nej

mesačne

www.swan.sk

Služby sú dostupné v meste Žilina a okolie. Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia
zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. Ponuka platí pre nových aj existujúcich
zákazníkov, ktorí využívajú služby spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate získate vo
SWAN CENTRE, na nonstop linke 0650 123 456 alebo na www.swan.sk.

040_inz_LTE_ZA_A5.indd 1

OKNÁ
OKNÁ

VIDITEĽNE
VIAC
VIDITEĽNE
VIAC

DOMÁCNOSŤ
PRE PRE
VAŠUVAŠU
DOMÁCNOSŤ

DVERE
AADVERE

ÐÐ
Okná,
dvere,
ÐÐ
Okná,
dvere,

tieniaca
technika,
tieniaca
technika,
vchody
– všetko
vchody
– všetko
jednou
strechou
podpod
jednou
strechou

ÐÐ
Roky
skúseností,
ÐÐ
Roky
skúseností,
stovky
realizácií
stovky
realizácií

PREDAJŇA:
R. Štefánika
27, ŽILINA
PREDAJŇA:
M. R.M.Štefánika
27, ŽILINA
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PRÁČOVŇA
A ČISTIAREŇ

23 rokov skúseností
a spoľahlivej kvality

VYSOKÁ KVALITA

VÝHODNÉ CENY

PARKOVANIE ZDARMA
ul. Jarná 2606

KUPÓN

(VYSTRIHNITE)

JARNÁ 2606, ŽILINA
(v uličke oproti Byttermu)

BULVÁR, ŽILINA

(oproti Auparku na Bulvári)

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

15%

Zľava platí na
čistenie 1ks
oblečenia

PONDELOK
- PIATOK
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7:00 - 16:30

PONDELOK - PIATOK
8:00 - 13:00, 13:30 - 16:30

Zľava je platná do
30.6.2016

PREDÁVATE, PRENAJÍMATE,
REKONŠTRUUJETE ALEBO KOLAUDUJETE DOM?
S Energetickým certiﬁkátom od SSE, a. s.,
si rýchlo a výhodne splníte svoju zákonnú povinnosť.
Zásadnú rolu pri úsporách energie zohrávajú
budovy. Nižšie prevádzkové náklady na energiu
zvyšujú ich hodnotu. Tepelno-technické vlastnosti budovy a spotrebu energie prezradí energetický certiﬁkát. Ten je navyše v niektorých prípadoch priamo povinný, a to podľa zákona číslo
555/2005 o energetickej hospodárnosti budov.
Povinnosť energetickej certiﬁkácie sa vzťahuje
na občanov i ﬁrmy, konkrétne na majiteľov
nových stavieb v štádiu pred kolaudáciou, vlastníkov nehnuteľností určených na predaj alebo
prenájom a tiež na majiteľov rekonštruovaných
budov, ktoré prešli napríklad zateplením fasády
alebo strechy, realizovala sa nadstavba či došlo
k výmene okien alebo dverí.

tried A (pasívny objekt) až G (mimoriadne nevyhovujúci objekt).
Energetický certiﬁkát sa vydáva ku dňu začiatku
kolaudácie (pri novostavbe alebo rekonštrukcii),
pri uzavretí zmluvy o predaji alebo nájme alebo
do 2 mesiacov od zániku platnosti pôvodného
certiﬁkátu. K žiadosti o stavebné povolenie sa
zase pripája iný špeciﬁcký dokument – energetický posudok.
Aj tu si treba uvedomiť riziko pokuty. Pri zanedbaní povinností hrozia vlastníkom budov sankcie
do 2 000 eur, v prípade podnikateľov až do výšky
3 000 eur. Službu Energetický certiﬁkát od Stredoslovenskej energetiky, a. s., si rýchlo a jednoducho objednáte na www.sse.sk/certiﬁkat.

Podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu
uhličitého sa budova zaraďuje do energetických
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Sekcia VOLNÝ ČAS

PRICHÁDZA JAR - ČAS NA JARNÉ
UPRATOVANIE V NAŠICH ZÁHRADKÁCH
Mimoriadne teplá zima nám skončila a prichádza jarné obdobie, na ktoré sa určite každý veľmi teší. Príroda sa prebúdza a pribúdajú aj dlhšie
dni, ktoré môžeme využiť prácou v záhradkách na čerstvom vzduchu.

J

ar je doba, kedy začíname robiť úpravy vo svojich záhradkách pri dome, víkendových domčekoch alebo predzáhradkách pred panelákom.
Prinášame preto zopár rád a informácií o jarnom záhradkárčení. Apríl je vhodný čas na výsev aromatických byliniek. Nie sú náročné na
ošetrovanie a z každého druhu vám postačí jeden trs. Môžete vysiať majorán záhradný, oregano, levanduľu, tymián, mätu, kôpor či bazalku.

TIPY NA OKRASNÚ ZÁHRADKU
Na malých pozemkoch je vhodné využiť
rohy, kde sa dá urobiť napr. skalka alebo
bylinkovisko v podobe kopca. Takýto kopec
možno vytvoriť vrstvením zeminy, do ktorej
je vhodné pridať hnoj alebo piesok podľa
potreby. Prípadne si môžete na malej ploche
spraviť oválne ostrovčeky, či už s úžitkovými
alebo okrasnými rastlinami. Tieto ostrovčeky
nemusia byť nutne len na úrovni terénu,
môžete ich aj navýšiť. Na takomto kopčeku
sa dajú pestovať rastliny podľa obdobia kvitnutia. To znamená, že je možné kombinovať
napr. cibuľoviny s trvalkami.

• Ak sa chystáme rozmnožovať trvalky (papraď, margarétky alebo chryzantémy) delením trsov, je lepšie oddeliť ich ručne, pri hustejších
si pomôžeme ostrým nožom. Pri výsadbe postupujeme rýchlo, aby zbytočne nevysychali.
• Keď vyčistíme skalku, môžeme vysádzať nové rastlinky.
• Odstránime odkvitnuté kvety narcisov, tulipánov, modríc, scíl, kosatčíkov a snežienok. Aby sa cibule lepšie vyvinuli, necháme listy na
rastlinách až do zatiahnutia cibúľ.
• V druhej polovici apríla môžeme zakladať nový trávnik – výsevom alebo položením kobercového trávnika.
• Koncom mesiaca môžeme začať vysádzať predpestované priesady letničiek, ktoré znášajú mierne mrazíky (papuľka, klinček čínsky,
nechtík, kochia, godécia). Nenáročné letničky (povoja, kapucínka, aksamietnica, astra, gazánia, lobelka) vysievame priamo na záhon.
Vysiate záhony udržiavame rovnomerne vlhké.

V budúcom čísle budeme vyhodnocovať
najkrajšiu predzáhradku pred panelákom
a predstavíme vám najkrajšie upravené
okrasné záhradky ktoré si pôjdeme aj odfotiť.
Dajte si aj vy záležať na svojej záhradke pred
panelákom a môžete vyhrať zaujímavú odmenu. Buďte pozitívnym príkladom pre vaše
okolie a susedov.
Autor článku: Ing. Zuzana Remencová
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Krížovky s úsmevom
KRÍŽOVKA

Otec poklope po stole a hovorí synovi:
- Synak, ty si tak hlúpy ako toto drevo!
Synátor sa postaví a vraví:
- Otec, niekto klope, idem otvori ...
- Stoj!... Nikam necho !...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
Pomôcky:
sold, peniset, skript,
Anu, irade

jedla
(det.)

liatím
premiestnil

skratka
Zákonníka
práce

na o
(bás.)

mužské
meno

rubopis,
indosament
(pe až.)

postlal

3. as
tajni ky

mužské
meno

4. as
tajni ky

dávaj nohy
k sebe
druh tla .
písma

zaparí sa
hrubý
povraz
diabli,
satani
kozácky
kapitán

skratka
podplukovníka

starý
taliansky
peniaz
muž.meno

papagáj

skr. apendektómie
ve mi dávna doba

okrasná
rastlina
zna ka
plnometra
zaves,
opusti

2. as
tajni ky
nádor
(odb.)
zotrie

skratka
pre a iné

umývadlo
v sakristii
babylonský boh

horská
osada

rev, hukot
(expr.)
sultánov
príkaz

indická
tane nica
Pomôcky:
alma, lava- 1. as
bo, ježura, tajni ky
mako, Ate

podanie
(šport.)
súzvuk
tónov

prira ovacia spojka
cvi ná
skladba

jódnan
draselný
tmolenie
(bás.)

austrálsky
vajcorodý
cicavec
grécka
bohy a
pomsty
skratka
pre spojovací uzol

zna ka
stroncia
cit. zvuku
žaby

in, úkon
zrakový
orgán
k ú om
otvorili
športový
klub

odškiera

egyptská
bavlna

www.scalpermedia.sk
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gniav,
dus!

!
www.facebook.com/krizovkysusmevom

Sekcia ŽIVOTÝ ŠTÝL

TRÁPI AJ VÁS JARNÁ ÚNAVA?
Máme pre vás zopár rád ako proti nej zabojovať.
Prišli k nám dlho vytúžené jarné dni, pribudlo viac slniečka, ktoré nás nabíja pozitívnou
energiou a my môžeme aktívnejšie využiť svoj
voľný čas pobytom na čerstvom vzduchu. V
tomto období na niektorých z nás však môže
doliehať jarná únava.
Čo spôsobuje jarnú únavu?
Neustály boj s chladným počasím a nedostatkom slnka, obmedzený prísun vitamínov v
spojení s minimálnou fyzickou aktivitou. Niet
teda divu, že sa z príchodu prvých jarných
dní niekedy nedokážeme až tak radovať.
Cez zimu si vraj vyčerpáme všetky zásoby
hormónu šťastia - serotonínu a jeho nedostatok si teraz naše telo dopĺňa spánkovým
hormónom.
Jarná únava môže trvať mesiac, maximálne

dva mesiace. Ak však tieto pocity pretrvávajú
dlhšie, môže ísť o príznaky ochorenia štítnej
žľazy alebo imunitného systému.
Jarnú únavu zhoršuje hlavne:
• ťažká nevyvážená strava,
• nedostatok tekutín,
• premenlivé jarné počasie, keď sa striedajú
chladnejšie dni s teplými - rýchle zmeny a
teplotné výkyvy organizmus vyčerpávajú,
• pasívny oddych v teple domova či hodiny
strávené za počítačom,
• vysoké pracovné nasadenie, stres,
• jarné diéty, ktoré organizmus často oberajú
o energiu a oslabujú obranyschopnosť.

Ak cítite celkovú slabosť a nechuť do života,
prinášame vám zopár tipov, ako si potrebnú
energiu dobijete:
• vstávajte skoro,
• ranné cvičenie,
• pestré raňajky,
• pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu,
• 2x týždenne vybehnite do prírody,
• celý týždeň sa snažte niečo plánovať,
• dohodnite si rande s priateľmi
Veľkým pomocníkom proti jarnej únave je aj
vitamín E. Môžeme ho nájsť v olivovom oleji, mlieku, vajciach či v orechoch. Samozrej
me, netreba zabudnúť na dobrú náladu a
pozitívny prístup k životu.
Ing. Zuzana Remencová

TIP NA ZDRAVÝ RECEPT
BUDETE POTREBOVAŤ:
Cesto:
špaldová múka hladká
biely jogurt		
olivový olej
soľ		

ŠPALDOVÁ ŠTRÚDLA
’ PLNENÁ ŠPENÁTOM, ŠUNKOU A SYROM
Cesto: Všetky suroviny si zmiešame v miske a rukami vypracujeme hladké nelepivé cesto,
ktoré zabalíme do potravinárskej fólie a dáme na chvíľu odpočívať do chladničky.
Plnka: Na panvici si s troškou vody sparíme špenát a zbavíme ho prebytočnej vody. Následne
k nemu primiešame roztlačený cesnak a dochutíme soľou a korením. Špenát necháme trochu
vychladnúť.
Rúru si predhrejeme na 180 stupňov. Cesto si vyvaľkáme na pomúčenej doske a premiestnime
na plech vyložený papierom na pečenie. Na cesto naukladáme špenát, plátky syra, šunky a
opatrne zarolujeme. Konce štrúdle schováme dovnútra. Nakoniec potrieme rozšľahaným vajíčkom, posypeme sezamom a dáme zapiecť na 30 minút.
Prajeme dobrú chuť!				
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1 šálka
4 PL
1/2 PL
1/2 ČL

Plnka:
čerstvý baby špenát
3 šálky
plátky kvalitnej kuracej šunky
4 ks
plátky syra podľa chuti
4 ks
cesnak (strúčik)		
2 ks
mleté čierne korenie		
soľ

Sekcia SÚŤAŽ

ŽREBOVANIE VÝHERCOV SÚŤAŽE

V

minulom čísle sme uverejnili súťažnú
otázku na tému Návrhy a podnety k
časopisu – čo vás najviac zaujalo v poslednom čísle nášho časopisu, alebo o čom by
ste sa chceli v budúcnosti dočítať. Ďakujeme
všetkým, ktorí ste nám zaslali vaše postrehy
a nové námety.
Dostali sme zaujímavé podnety, ktoré sa
budeme snažiť zrealizovať, aby bol časopis
pre vás ešte atraktívnejší a lepší.
Z vyhodnotenia vašich podnetov vedie na
prvom mieste rubrika o histórii mesta Žilina
aj s fotodokumentáciou. Verím, že si každý
z vás aj v tomto čísle nájde zaujímavé a užitočné informácie.
Ceny do súťaže nám venoval hotel Rozsutec
vo Vrátnej doline. Vyžrebovaní boli dvaja
výhercovia, ktorí si prišli osobne pre darčekové poukazy.

Výhercov vyžrebovala marketingová manažérka Zuzana Remencová.

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE:
1. miesto: pani Beáta Perrotová, Vlčince
pobytový víkendový poukaz pre 2 osoby s polopenziou
2. miesto: pán Jozef Finik, Hliny
wellness poukaz pre 2 osoby do hotela Rozsutec
Výhercom srdečne gratulujeme!

NOVÁ SÚŤAŽ OD APRÍLA 2016
Pripravili sme pre Vás súťaž o najkrajšiu jarnú
predzáhradku.
Posielajte nám do redakcie vaše tipy na
najkrajšiu predzáhradku pred panelákom.
Náš tím pôjde aj osobne odfotiť a vyhodnotiť
okolie paneláka a predzáhradky.

Vaše tipy posielajte e- mailom:
casopis@bytterm.sk
alebo poštou na adresu:
Bytterm, a. s., Ul. Saleziánska 4, Žilina 010 77
Heslo:
najkrajšia jarná predzáhradka
Tešíme sa na Vaše príspevky.
Ing. Zuzana Remencová, marketingový manažér
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VYHRAJTE TABLET!
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