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budova Byttermu v roku 1999
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budova Podniku bytového hospodárstva

SNOS SPO O NOSTI

TTER

Spoločnosť Bytterm, a.s. si v roku 2018 pripomína okrúhle 25. výročie svojej existencie. Jej založenie sa datuje ku dňu 1. 4. 1993.

P

ôvodne vznikla ako jeden z mála projektov vytvárania zamestnaneckých
akciových spoločností v Slovenskej
republike. Stala sa tak naplnením vízie otca
myšlienky a jej zakladateľa Mgr. Jána Belaníka v súčinnosti s mestom Žilina. Spoločnosť
vznikla zlúčením bývalého Podniku bytového hospodárstva Žilina a časti podniku
Obnova. Bola teda pokračovateľom väčšiny
činností pôvodných miestnych podnikov
bytového hospodárstva, ktorých prvopočiatky existencie sú zdokumentované od
50. rokov minulého storočia.
V Žiline pôsobil podnik pod názvom Domová
správa so sídlom v Sedláčkovom parku č. 19.
Spadala do nej oblasť dnešného Starého
mesta. V roku 1955 sa začalo budovať sídlis-

DS1 1 417 bytov, DS2 1 874 bytov a DS3
1 202 bytov.

nizácie. Riaditeľom bol Ing. Miroslav Harant,
neskôr Augustín Repkovský.

Domové správy sa po roku 1970 začali
zlučovať do väčších celkov – okresných alebo oblastných organizácií bytového hospodárstva. Do tohto obdobia datujeme aj
vznik nášho predchodcu – Okresného bytového podniku Žilina, ktorý zlúčil do jedného podniku činnosť bývalých domových
správ v Žiline, Bytči, Rajci a Lietavskej Lúčke.
Mal na starosti 492 domov a 5 575 bytov,
počet pracovníkov bol 356 v 4 prevádzkach. V roku 1970 prevzal podnik budovy
práčovne, energobloku, dotláčacej stanice
i Domu služieb na Hlinách VIII a tiež staršiu
budovu administratívy na Nešporovej ulici
na Hlinách VIII, kde boli ešte ďalšie dve orga-

V roku 1986 došlo k rozdeleniu Okresného
bytového podniku a mestá Žilina, Rajec
a Bytča si vytvorili samostatné mestské
bytové podniky, v Žiline pod názvom Podnik bytového hospodárstva. Všetky tri
novovzniknuté mestské podniky prevádzkovali okrem správy a údržby bytového
fondu aj vlastné energetické zariadenia –
výmenníkové stanice, plynové kotolne, kotolne na tuhé palivo. Každá organizácia sa
po osamostatnení v rozvoji tepelnej energetiky vydala vlastnou cestou. Na základe
už pokročilej rozpracovanosti projektu Automatizácia výmenníkových staníc sa však
v roku 1988 podarilo zrealizovať Podniku

Byty do roku 1950 boli v správe vlastníkov, miest a družstiev. Od roku
1950 boli štátne a mestské byty dané
do správy komunálnych služieb, ktoré
si zriadili bytové správy. Takto vznikla
v roku 1950 aj bytová správa Komunálnych služieb mesta Žilina.
V roku 1953 v zmysle zákona č. 106 zanikli tieto bytové správy a prešli pod
národné výbory.

ko Hliny I a II, preto vznikla aj Domová správa 2 so sídlom v dome na rohu dnešných
ulíc Spanyolova a Fándlyho oproti nemocnici. V roku 1962 začala pracovať aj Domová
správa 3. Počty bytov v správach sa menili
rozrastajúcou sa výstavbou – v r. 1961 mala
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nadstavba budovy Byttermu

Sekcia O NÁS
bytového hospodárstva Žilina automatické
diaľkové ovládanie výmenníkových staníc
s riadiacim počítačom Johnson Controls. Išlo
o nasadenie prvej aplikácie tohto moderného riadiaceho systému na vykurovanie
väčších miest v celej bývalej ČSSR.
V roku 1989 bol PBH v Žiline štátnym podnikom, mal 542 domov, 8 688 bytov a 376
nebytových jednotiek. Riaditeľom bol
Mgr. Ján Belaník.
Po roku 1990 boli v rámci reštitúcií domy
v Starom meste vrátené pôvodným majiteľom a následne začal proces odkúpenia
štátnych bytov do vlastníctva občanov – ich
pôvodných majiteľov.
V roku 1993 prebrala štafetu bývalých
štátnych bytov zamestnanecká akciová
spoločnosť Bytterm v spolupráci s Mestom
Žilina. Táto spoločnosť už od svojho vzniku bola budovaná na divíznom princípe,
kde jednotlivé divízie boli samostatné
hospodárske jednotky, avšak bez právnej
subjektivity. Divízie nadviazali na činnosti PBH Žilina a podniku Obnova. V roku
2001 spoločnosť Bytterm zadefinovala
investičnú stratégiu, ukončila prevádzku

Divízie drevovýroby a od roku 2002 začala intenzívne modernizovať technológie
v tepelnom hospodárstve. V roku 2006
začala éra komplexnej obnovy bytových
domov s výhodnými podmienkami financovania cez Štátny fond rozvoja bývania
zabezpečovaná Divíziou správy majetku.

V S SNOSTI SPO O NOS
TTER
V ON V INNOS S PI TI I DIV ZIAMI SO 170 ZAMESTNANCAMI:
• Divízia správy majetku zabezpečuje správu
v 358 bytových domoch s 11 010 bytmi, s 224
nebytovými priestormi a s 246 garážami.
• Divízia tepelného hospodárstva vyrába
a dodáva teplo a teplú vodu do 21 700 bytov a do takmer 200 nebytových objektov
v Žiline (predškolské zariadenia, obchodné
a administratívne priestory).
• Divízia výroby a služieb realizuje komplexnú
obnovu a údržbu bytového a nebytového
fondu, budovanie a výmenu tepelných zariadení a zároveň ich následný servis.
• Technická divízia zabezpečuje inžiniersku a investičnú činnosť, kontrolu formou
revízií výhradných technických zariadení
a podpornú starostlivosť v informačných
technológiách a dopravnej mechanizácii
spoločnosti.
• Ekonomická divízia zastrešuje komplexnú
ekonomickú činnosť pre všetky divízie.
Autori článku: Mgr. Peter Štanský,
Ing. Jozef Seifert

súčasný stav - budova Byttermu po rekonštrukcií

TTER
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Sekcia HISTÓRIA

HISTÓRIA - STARÉ MESTO
Dnešná časť Žiliny nazývaná Staré mesto patrí medzi 19 mestských častí, je z nich najstaršia a tvorila pôvodné stredoveké mesto.

S

tredoveké mesto sa rozprestieralo okolo dnešného Mariánskeho námestia –
pôvodne nazývaného rínok, z ktorého
vychádzali úzke stredoveké uličky.
Mesto malo od polovice 15. storočia hradby. Postupne sa rozrástlo o zástavbu na
dnešných uliciach Kálov, Hurbanova ulica
a Studničky, ku ktorým pribudli od začiatku 20. storočia obytné domy na Hollého,
Národnej, Štefánikovej, Framborskej, Októbrovej a iných uliciach.

ČET BY ATE
V roku 2017 malo Staré mesto
8 851 obyvateľov.

Okrem súkromných domov to boli najmä
podnikové tehlové domy, ktoré prešli do
obhospodarovania Domovej správy 1, predchodcu Byttermu. Táto správa zabezpečovala i bývalé súkromné nájomné domy v tejto
časti mesta po ich zoštátnení. Správa mala
i domy na dnešnom Mariánskom námestí
ako i priľahlých uliciach, kde postupne
dochádzalo k úbytku pôvodných obyvateľov
a vyľudňovaniu najstaršej časti mesta.
Po roku 1990 v rámci reštitúcií boli domy
postupne vrátené potomkom pôvodných
majiteľov a Bytterm ich už nemal v kompetencii.
Autor článku: Mgr. Peter Štanský

Pohľad od Auparku na Horný Val.
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Sílisko Hliny je prvé a najstaršie sídlisko v Žiline. Tvorí ho osem menších samostatných celkov – Hliny I až Hliny VIII a bolo
postavené v rokoch 1955 – 1977.

A

ko prvé začali na nezastavanom priestore južne od historického jadra mesta vyrastať Hliny I a II – hneď za ulicou
Veľká okružná. Predtým tu boli polia, močiare
a jamy, z ktorých sa ťažila hlina pre neďalekú
tehelňu. Toto sa premietlo aj do názvu sídliska.
Pilotný projekt sídliska Hliny I – IV spracoval
architekt Ferdinand Čapka spolu s Ladislavom Bauerom. Táto časť sídliska sa nazýva
Bulvár.

PO ET O

V TE OV

V roku 2017 bol počet obyvateľov Hlín 11 144.

K sídlisku Hliny patrí aj obytná štvrť Malá Praha, kde výstavba domov pre českých úradníkov a dôstojníkov začala v roku 1923.
Na Hlinách je postavených asi 5 686 bytov.
Tento počet nie je presný, pretože na voľných
plochách prebieha dostavba ďalších obytných domov.
Autor článku: Mgr. Peter Štanský

TTER
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Názov najväčšej mestskej časti Žiliny je odvodený od svoriek vlkov, ktoré sa v týchto miestach v stredoveku preháňali lesnými porastmi. Uvádzajú
ho aj staré katastrálne mapy, po prvý raz už v roku 1747.

S

amotné sídlisko má v súčasnosti štyri
časti a pôvodne sa plánovali aj dve štvrte rodinných domov. Byty z panelov žilinskej panelárne postavil vtedajší národný
podnik Pozemné stavby Žilina podľa pôvodného projektu arch. Emila Galovského.
Územie sídliska bolo podľa platnej normy
zaradené do vysokého stupňa zemetrasného nebezpečenstva skupiny B 8 – 9,
a preto bola konštrukcia domov navrhnutá
tak, aby odolala možným účinkom zemetrasenia. Zaujímavá je aj skutočnosť, že
na mieste domovov sociálnych služieb na
Vlčincoch III bolo od 30. rokov 20. storočia
vojenské letisko, neskôr, po vojne civilné,
odkiaľ lietali lietadlá až do Bratislavy.

PO ET O

V TE OV

Vlčince mali v minulosti takmer 30 000
obyvateľov, v roku 2017 tu malo trvalý
pobyt 18 575 občanov.

So stavbou sa začalo na časti I v septembri
1970, prvý blok A bol odovzdaný o rok v decembri. Časť II sa začala stavať v roku 1972,
v auguste 1975 začala aj stavba domov na
časti III. Časť IV sa začala budovať v decembri
1980. Sídlisko pôvodne nemalo názvy ulíc a
domy sa označovali písmenami abecedy.
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Po roku 1990 pribudli ďalšie domy vo vnútorných častiach sídliska (Nitrianska ulica), ale i na
okrajoch – 26-poschodová budova Europalace, 12-poschodová budova The Cube, Arboretum, Renox.
Autor článku: Mgr. Peter Štanský

Sekcia HISTÓRIA

IST RI
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Názov sídliska pochádza z latinského pomenovania Žiliny – Solna − i z rovnomennej latinskej básne o meste, ktorú
do slovenčiny preložil prof. Košecký.

P

ráve on navrhol použiť ako pomenovanie sídliska tento názov. Tým sa v roku
1975 zjednotili pôvodne plánované dve
sídliská označené ako Hliny IX a X. V roku
1983 sa pomenovali ulice Soliniek podľa stromov, čo bolo v Žiline v tom čase ojedinelým
zjavom zjednocujúcim sídlisko. Podobne ako
na Hlinách, aj tu pôvodne stavbári pomenovali domy len písmenami abecedy.
V roku 1979 bolo vydané stavebné povolenie
na prvú časť sídliska a v roku 1982 na druhú
časť. V roku 1979 sa uskutočnilo aj vyvlastnenie pozemkov, na ktorých mali stáť nové
paneláky. V rokoch 1979 – 1982 sa vybudovali inžinierske siete – parovod, plyn, energie.
Sídlisko budovali Pozemné stavby Žilina.

PO ET O

V TE OV

V roku 2009 na Solinkách žilo 14 728
obyvateľov, v roku 2017 tu evidovali
12 903 trvale prihlásených občanov.

Rok 1983 možno považovať za rozhodujúci
pri stanovení dátumu, odkedy bolo sídlisko
obývané. O rok neskôr skolaudovali väčšinu
domov prvej časti sídliska a domy druhej
časti najmä v roku 1988. Po roku 1990 sa
postavili ešte dva obytné domy s viacúčelovým využitím pre obchody a poštu.
Súčasťou sídliska sú tiež viaceré obchodné
domy. K tým najväčším patrí OC MAX (otvorený v roku 2008), METRO (2003), LIVING
(2009) − tieto všetky sídlia spolu s inými obchodmi a predajňami najmä v miestnej časti
Prielohy. Tu sa nachádza i rovnomenná ulica
zastavaná modernými rodinnými domami.
Autor článku: Mgr. Peter Štanský
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Hájik je najmladšie žilinské sídlisko. Je postavené západne od centra mesta.

R

ozkladá sa na prírodnej terase nad
Závodím, odkiaľ je malebný výhľad na
mesto a pohorie Malá Fatra.
Výstavbu sídliska môžeme rozdeliť na staršiu
časť – Hájik I a novšiu časť – Hájik II. Generálnym projektantom staršej časti bol projekčný
kolektív spoločnosti Stavoprojekt Žilina. Výstavba
začala v roku 1987 a generálnym dodávateľom
stavby boli Pozemné stavby HSV Žilina š.p.

PO ET O

V TE OV

Na sídlisku malo v roku 2017 uvedený
trvalý pobyt 7 847 obyvateľov.

Organizáciu výstavby sídliska po roku 1991 prebralo Mesto Žilina prostredníctvom Mestského
investorského útvaru. Generálnym projektantom časti Hájik II bol Ing. arch. Ľubomír Kružel
a generálnym dodávateľom Slovpanel, a.s.
V roku 2007 bola výstavba sídliska vrátane
občianskej vybavenosti ukončená.
Súčasťou sídliska je aj súbor radových rodinných domov Hájik-juh ako aj individuálne
postavené rodinné domy.
Autor článku: Mgr. Peter Štanský
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POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV
Obnova bytového domu a rast cien bytov prináša potrebu prehodnotenia poistných súm bytových domov.

Ú

čelom poistenia je, aby poškodení
vlastníci v prípade poistnej udalosti
a vzniku parciálnej škody boli schopní
opraviť a v prípade totálnej škody znovunadobudnúť bývanie porovnateľných parametrov a kvality ako mali v čase pred poistnou udalosťou.

Priemerné predajné ceny bytov na základe štatistických údajov v SR:

Poistné plnenie by potom pri poistení bytového domu malo predstavovať primerané
a hospodárne vynaložené náklady na jeho
opravu, alebo znovunadobudnutie, v závislosti od rozsahu jeho poškodenia zvyčajného
v mieste vzniku poistnej udalosti zníženého
maximálne len o hodnotu použiteľných
zvyškov a spoluúčasti.
Poistná suma bytového domu je maximálnou
hranicou poistného plnenia za poistné obdobie.
Stanovenie poistnej sumy bytového domu
by teda malo zodpovedať nákladom na
jeho opätovné znovunadobudnutie. Jej nesprávnym stanovením sa poistený vystavuje
podpoisteniu.
Ak budeme uvažovať v prípade totálnej škody o znovunadobudnutí bytu kúpou, mala
by poistná suma zodpovedať všeobecnej
hodnote v zmysle Vyhlášky 492/2004 Z. z.

i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie
je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.
Ak budeme v prípade totálnej škody
uvažovať o znovunadobudnutí bytu/bytového domu výstavbou, mala by poistná
suma zodpovedať východiskovej hodnote
v zmysle Vyhlášky 492/2004 Z. z. navýšenej
o daň z pridanej hodnoty.
Východisková hodnota je znalecký odhad

Vývoj východiskovej hodnoty bytu štandardného vybavenia:

nou súčasťou bytového domu.
Poistná suma sa stanovuje pre každý bytový
dom zvlášť a mala by zodpovedať jeho poistnej hodnote.
Vzhľadom k vyššie uvedenému, pri uvažovaní, ktorú z vyššie spomenutých hodnôt
nastaviť ako poistnú sumu bytového domu
v zásade platí, že ak budeme uvažovať
v prípade totálnej škody bytu a jeho znovunadobudnutí kúpou, mali by sme poistnú
sumu nastaviť na úrovni jeho všeobecnej
hodnoty, ak ale uvažujeme v prípade totálnej
škody o výstavbe bytového domu ako celku,
mali by sme jeho poistnú sumu nastaviť minimálne na úrovni jeho východiskovej hodnoty
upravenej o DPH.
Autor článku: Ing. Anton Repkovský

Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá
je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu voľnej súťaže, pri
poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou

hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane
z pridanej hodnoty. Východisková hodnota
predstavuje hodnotu bytu vrátane jeho
príslušenstva a podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytu, ktoré sú staveb-

R Kredit, spol. s. r. o.,
člen skupiny Respect Slovakia, s. r. o.,
kancelária Vysokoškolákov 41,
010 08 Žilina
e-mail: repkovsky@respect-slovakia.sk
telefón: 041/723 49 52
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Sekcia VO N

S

SPO N V

E RE I N T RIE

Región Turiec je plný prírodných pokladov, je jednou z najmalebnejších oblastí Slovenska. Často je preto prezývaný aj ako Turčianska záhradka.
Nachádza sa v severozápadnej časti Slovenska v Turčianskej kotline, ktorou preteká rieka Turiec.

B

ohaté prírodné hodnoty poskytujú regiónu vynikajúce podmienky pre športové vyžitie. Milovníci zimných športov si môžu vybrať z troch
lyžiarskych areálov. Región tiež poskytuje nekonečné možnosti horskej turistiky, cykloturistiky, poznávanie národnej i ľudovej kultúry,
tradičnej gastronómie či relax v liečivých kúpeľoch.

RTINS É O E

SP VOV NIE RIE

Martinské hole, ľudovo Martinky, sú najväčšie
rekreačné a turistické stredisko v Lúčanskej
Malej Fatre, západne od mesta Martin, na
južnom svahu vrcholu Krížava.
Stredisko zimných športov na Martinských
holiach má názov Winter Park Martinky a letné stredisko Summer Park Martinky.
Martinské hole sa nachádzajú vo výške
1 150 – 1 456 m n. m. Sú známe výbornými
lyžiarskymi podmienkami a taktiež
prekrásnym výhľadom na okolie. Na vrchole strediska každého návštevníka očarí
nádherný “nekonečný“ výhľad, z ktorého je
vidieť v podstate všetky najväčšie pohoria
Slovenska: Malú Fatru (Krivánsku časť), Veľkú
Fatru, Nízke Tatry (Ďumbiersku časť), časť
Vysokých Tatier, ktoré sú prekryté Západnými
Tatrami, Žiarske a Kremnické vrchy.

Výbornou letnou aktivitou sú splavy riek,
kde spoznávate krajinu zase z inej perspektívy. Naskytnú sa vám neopísateľné pohľady
na okolie a hlavne vzrušujúce zážitky, ktoré
vás nabijú adrenalínom a energiou. Môžete
skúsiť 5 km dlhý splav rieky Turiec. Vybrať
si môžete aj splavovanie rieky Váh v úseku
Lipovec – Strečno dlhý 14 km, ktorý je však
vhodný pre fyzicky zdatné osoby, ale nie pre
malé deti. V okolí Turca si môžete užiť i jedinečný zážitok splavu rieky Váh na pltiach.

TIP N V ET
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TRASA: Blatnica, Múzeum Karola Plicku,
Blatnický hrad, Čertova brána, Blatnica
ATRAKCIE: fotografická expozícia tradičnej
slovenskej ľudovej kultúry K. Plicku, zrúcanina kráľovského hradu Blatnica, známy skalný

Gaderský potok

hrad Blatnica

R S

Turčianska kotlina

útvar Čertova brána a ďalšie nádherné skalné
útvary ponad priezračný horský potok.
NÁROČNOSŤ TRASY: nenáročná, cca 4 hodiny
PLÁN TRASY:
08:30 – 09:00 Múzeum Karola Plicku
Expozícia podáva ucelený prehľad o živote
a diele umeleckého fotografa, filmára a etnografa K. Plicku so zreteľom na jeho zobrazenie tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.
09:00 – 10:00 Presun na Blatnický hrad
Pokračujeme na začiatok Gaderskej doliny a
po žltej značke až na zrúcaninu hradu Blatnica.
10:00 – 12:00 Presun k Čertovej bráne
V závere Gaderskej doliny, pri vstupe do
doliny Selenec, nájdeme Čertovu bránu –
miesto navštevované nielen turistami, ale aj
filmármi. Točil sa tu napríklad film Jánošík.
12:00 – 14:00 Návrat do Blatnice
Prechod jednou z najkrajších a najnavštevovanejších dolín Veľkej Fatry je lemovaný
bočnými dolinami, s množstvom bizarných
skalných útvarov a pridružených vrchov.
14:00 – 15:00 Obed v chatovej osade Gader

malebná turčianska krajina

T RIE

OT RISTI

V regióne Turiec sú značené a udržiavané
cyklotrasy v dĺžke 415 km. Povedú vás objavovať turčiansku prírodu či históriu. Čakajú vás príjemné rovinky, šľapavé pasáže aj
náročnejšie trasy so strmými stúpaniami a
klesaniami.
TURČIANSKA CYKLOMAGISTRÁLA
Najdlhšia 55 kilometrová trasa vedie takmer cez celú Turčiansku kotlinu z Vrútok do
Turčianskych Teplíc a sú na nej umiestnené
tri rozhľadne a jedno cykloodpočívadlo.
TANKOVÁ CESTA
Špecifická je tým, že je to pôvodne vojenská
tanková cesta s vlastnou, prevažne asfaltovou
vozovkou, určenou len pre cyklo dopravu. Trasa je dlhá 15 km a široká 5 m takmer na celom
úseku. Prechádza úbočím Lúčanskej Malej
Fatry, územím obcí Bystrička, Trebostovo, Trnovo, Turčiansky Peter a prejsť môžete až do Valče.
CYKLOTRASY ZA TURČIANSKOU HISTÓRIOU
Na priaznivcov cykloturistiky i kultúry čakajú práve tematické cyklotrasy za turčian-

skou históriou. Sú to tematicky rôzne zamerané trasy vedúce popri významných miestach spojených s dejinami Turca, ale aj slovenského národa.
Trasy sú prehľadne značené na cyklostĺpikoch
a paneloch na 16 miestach v regióne.
• Turčianska hradná cesta je venovaná
ruinám troch stredovekých turčianskych
hradov – Zniev, Blatnica a Sklabiňa.
• Turčianska gotická cesta je venovaná
prevažne sakrálnym pamiatkam Turca, vedie popri množstve zaujímavých gotických
kostolov.
• Za turčianskou šľachtou vedie popri
množstve kaštieľov a zemianskych kúrií.
• Cestou národných dejín je venovaná
histórii národného hnutia Slovákov spojených s Turcom.
• K osobnostiam, ktoré preslávili Turiec
ponúka prechod rodiskami rôznych osobností kultúrneho a spoločenského života.
• Za históriou železnice kopíruje časti dvoch
najstarších turčianskych železničných úsekov. Môžete navštíviť aj Železničné múzeum v areáli bývalého vrútockého depa.

PRE N RO NE
N D EN OV

OT RISTI

Nadšení cyklisti si môžu užiť 100 km
dlhý cyklookruh, ktorý tvorí Turčianska magistrála a Znievska cyklocesta.
Pre cyklistov s dušou dobrodruha by
mohla byť zaujímavá aj medzinárodná diaľková cyklotrasa (164 km) vychádzajúca z mesta Martin a končiaca v poľskom meste Bielsko-Biala.
Počas tejto dlhej cyklotúry si vychutnáte prekrásnu okolitú prírodu, ale
aj množstvo kultúrno-historických
pamiatok a atrakcií.

Zdroj a foto: turiec.com, cicoplay.com
Prevzala: Ing. Zuzana Mazáková

skanzen Jahodnícke háje

cykloturistika v Turci
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obnova BD - zateplenie

OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV Z ÚVEROV ZO ŠFRB
Financovanie investícií pri obnove bytových domov z úverov zo ŠFRB využívajú bytové domy v našej správe už viac ako 12 rokov.

P

ri pohľade na bytové domy spravované
našou správcovskou spoločnosťou je
zrejmé, že už prešli výraznou obnovou,
ktorá sa prejavila na úsporách energií ako aj
na zvýšení komfortu pri užívaní bytov. V nemalej miere sa obnovou zvyšuje hodnota
nehnuteľností a dôležitá je aj z pohľadu zabezpečenia predĺženia životnosti bytových
domov.
Od roku 2006, odkedy bytové domy v našej
správe využívajú financovanie cez úver zo
ŠFRB, sa podstatne rozšírili možnosti jeho
využitia. Nie je to len samotné zateplenie
bytového domu a odstránenie systémovej
poruchy, ale aj zvýhodnené podmienky pri
výmene výťahov a výmene spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a
tepla v bytovom dome.

Počet schválených žiadostí na realizáciu investícií obnovy bytových domov za obdobie rokov 2006 – 2017 s využitím úverov zo ŠFRB a dotácií MVDR:

Počet zateplených bytových domov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hliny, Hájik, Staré mesto a
bytových domov mimo Žiliny v správe spoločnosti BYTTERM, a.s.:

ÚVER NA VÝŤAH
Výraznou zmenou v legislatíve
od 1. 1. 2018 je možnosť získania
úveru na výťahy s 0,5 % úrokovou
sadzbou a 100 % krytím obstarávacej ceny za výťah do maximálnej
výšky 70 000 €.
K zatepľovaniu tehlových bytových domov sa pristupuje aj v Starom meste. Obnova bytových
domov je podmienená predovšetkým záujmom vlastníkov bytov o zlepšenie kvality ich bývania.
Pomer podlahovej plochy v zateplených bytových domoch k celkovej ploche bytov spravovaných spoločnosťou BYTTERM, a.s.:

obnova BD - nový výťah na ul. Martinská 1620
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Sekcia REKONŠTRUKCIE
Výmena výťahov v bytových domoch v správe spoločnosti BYTTERM, a.s. od roku 2015:

Výmena spoločných rozvodov SV, TV s cirkuláciou, kanalizácie, plynu, elektroinštalácie
a vzduchotechniky v bytových domoch v správe spoločnosti BYTTERM, a.s. od roku 2014:

obnova BD - výmena spoločných rozvodov

T TISTI

TOV

DO OV V SPR VE

TTER

S

Najväčší počet bytov: Pittsburgská č. 1 673 – 246 bytov
Najväčšia plocha bytov: Nám. Ľ. Fullu č. 1 666 – 14 151,24 m2
Najväčší počet výťahov v BD: Nám. Ľ. Fullu č. 1 666 – 13 výťahov
Sídlisko Hliny: 103 bytových domov s 3 519 bytmi
Sídlisko Vlčince: 42 bytových domov s 3 796 bytmi
Sídlisko Solinky: 16 bytových domov s 880 bytmi
Sídlisko Hájik: 28 bytových domov s 828 bytmi
Staré mesto: 156 bytových domov s 1 884 bytmi
Bytové domy mimo Žiliny: 13 bytových domov so 103 bytmi

Do ďalšej rekonštrukcie bytových domov
sa chystá takmer 50 bytových domov, a to
v oblasti zateplenia bytových domov, ako aj
vo výmene spoločných rozvodov a výťahov.
Bytové domy sú v štádiu prípravy, t. j. spracovania projektových dokumentácií a následných výberových konaní. Isté však je, že
záujem o obnovu bytových domov neklesá.
Autor článku: Gabriela Maliarová
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Sekcia TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO

INVESTI N INNOS V O STI TEPE NÉ O
HOSPODÁRSTVA ZA 15 ROKOV EXISTENCIE
SPO O NOSTI TTER
S
Prioritou Divízie tepelného hospodárstva, ktorá je súčasťou akciovej spoločnosti BYTTERM, je zásobovanie teplom a teplou vodou v
bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina.

VS
SNOSTI PREV D
E E
TEPE N
RI DEN TO O

E OV V ON TEPE N
PREDST V E
V

• 48 parných a horúcovodných výmenníkových staníc (VS) – Vlčince, Solinky,
Hliny, mesto

• parné VS – 90 MW

• 5 veľkých plynových kotolní (VPK) – Hájik +
4 malé plynové kotolne (MPK) – Hájik
• 20 samostatných kompaktných odovzdávacích staníc (KOS) – Hájik
• 28 malých plynových kotolní (MPK) – mesto
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• horúcovodné VS – 53 MW
• plynové kotolne – 22 MW
Celková dĺžka našich sekundárnych rozvodov ústredného kúrenia (ÚK) a teplej úžitkovej vody (TÚV) na sídliskách Hliny, Vlčince,
Solinky, Hájik, Staré mesto meria 26 300 m. Z
toho sme už kompletne vymenili potrubia v
dĺžke 10 600 m.

IN N NÉ PROSTRIED V N OŽENÉ
N O NOV
RO VO N I
TEPE N
TE NO I
RO OV
V SPO O NOSTI TTER INI
• 5 628 485 € do 59 ks technológií VS a PK
• 957 045 € do 59 ks moderných riadiacich
systémov Johnson Controls a Siemens
• 4 077 377 € do 10,6 km nových rozvodov ÚK aTÚV
• 10 662 907 € celkom do obnovy
Autor článku: Ing. Jozef Seifert

Sekcia KÚRENIE

RO NÉ V
TOV NIE
V P TNOSTI NOV V
V najbližších týždňoch budeme, ako Váš správca, spracovávať ročné vyúčtovanie nákladov, ktoré bude odovzdávané vlastníkom
bytov na konci mesiaca máj 2018.

N

ová vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 240/2016 Z. z., ktorá
nadobudla platnosť od 1. januára
2017, ustanovuje teplotu teplej úžitkovej
vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v
teplej úžitkovej vode a pravidlá rozpočítavania množstva tepla a nahrádza vyhlášku
URSO č. 630/2005 Z. z.

a o použití korekcií, ktoré zohľadňujú nepriaznivú polohu bytu alebo nebytového priestoru.
Prílohy vyhlášky týkajúce sa pomerných
množstiev z celoročného dodaného tepla
podľa mesiacov a koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestnosti zostávajú rovnaké.

Ak vlastníkmi schválené odchýlne pravidlá rozpočítavania sú v rozpore s vyhláškou, pri rozpočítavaní množstva tepla od 1. 1. 2017 sú tieto odchýlne pravidlá neplatné a rozpočítavanie
nákladov sa vykoná podľa novej vyhlášky.

Čo zostáva a aké zmeny nastanú v rozpočítavaní nákladov za rok 2017?
Pre výpočet nákladov za dodávku tepla na
vykurovanie podľa podlahovej plochy (bez
bytových meračov) sa pre vlastníkov odoberajúcich teplo výpočet nemení.
Na výpočet nákladov na vykurovanie podľa
pomerových rozdeľovačov vykurovacích
nákladov ostáva pomer základnej a spotrebnej zložky nezmenený, teda 60 % základná a
40 % spotrebná zložka.
Pri neumožnení zapojenia pomerových
rozdeľovačov, neumožnení odčítania alebo
neoprávneného zasahovania do meračov je
stanovený náhradný spôsob prepočtu spotrebnej zložky ako 1,5-násobok priemeru
pripadajúceho na meter štvorcový celkovej
podlahovej plochy vykurovaných priestorov.
Aj naďalej platí odsúhlasenie zmeny pomeru uvedených zložiek nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov v dome. Vlastníci
môžu naďalej rozhodovať o rozpočítavaní
nákladov v spoločných priestoroch domu

Ak meradlo nespĺňa podmienky určeného
meradla (neumožnenie výmeny po dobe platnosti overenia merača), nebolo umožnené
merač nainštalovať, ak bol merač demontovaný alebo inak znefunkčnený, určí sa náhradná spotreba vo výške trojnásobku priemernej
hodnoty v objekte rozpočítavania.

Náklady dodaného tepla na prípravu teplej
úžitkovej vody na objekt rozpočítavania
sa rozdelia tak ako v minulých rokoch – na
základnú a spotrebnú zložku. Zásadnou zmenou v pravidlách rozpočítavania je navýšenie základnej zložky z 10 % na 20 %, pričom
spotrebná zložka tvorí 80 % nákladov na
prípravu teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania. Základná zložka sa rozpočítava
medzi konečných spotrebiteľov rovnakým
dielom na každý byt a nebytový priestor,
spotrebná zložka sa vypočíta na základe spotreby z bytového vodomeru. Pri neumožnení
odpočtu meradla je zachované použitie
náhradného spôsobu výpočtu vo výške
1,5-násobku priemernej hodnoty v objekte
rozpočítavania.

S úplným znením citovanej vyhlášky sa
môžete oboznámiť na našej webovej
stránke: www.bytterm.sk v časti Dokumenty a tlačivá.
Autor článku: Viola Varadová

POZOR, ZMENA!
Zmenila sa výška základnej zložky pre
vlastníkov s individuálnym vykurovaním
z 10% na 30% z celkových nákladov
okrem prípadov, keď byt alebo nebytový priestor má polohu podľa § 7 ods.
3 písmena a). V ostatných prípadoch s
individuálnym vykurovaním je zmena
koeficientu z 0,25 na 0,50.
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DI

OVÉ ODPO T VODO EROV

V čase inteligentných technológií a internetu je takmer neuveriteľné, že vlastníci bytov musia v určitý deň a hodinu zostať doma a čakať na
odpočtára, ktorý fyzicky vykoná odpočet z vodomerov umiestnených v byte. Navyše, k informáciám o spotrebe vody sa väčšina vlastníkov
bytov dostane až vo vyúčtovaní, ktoré sa vykonáva raz ročne.

N

ovela Smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti navrhuje od
1. 1. 2020 zaviesť povinnú inštaláciu
diaľkových odpočtov na novo nainštalované
vodomery s tým, že do 10 rokov od uvedeného
termínu bude povinnosť vymeniť všetky existujúce vodomery za vodomery s diaľkovým
odpočtom. Smernica tým zásadne ovplyvní aj
poskytovanie informácií v oblasti merania vody
a rozúčtovania nákladov za vodu. Zároveň sa

Vo všetkých domoch v našej
správe máme zavedený jednotný typ vodomerov umožňujúcich
vykonať bezproblémové osadenie rádiomodulov, ku ktorému
budeme
pristupovať
automaticky pri najbližších výmenách
vodomerov.
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má v termíne od 1. 1. 2022 vykonávať meranie
a rozpočítanie nákladov z vodomerov v kratších
časových intervaloch ako raz ročne. Takéto
poskytovanie informácií však bude možné iba
vtedy, ak budú nainštalované rádiomoduly na
každom vodomere v bytovom dome.
V našej správe je stále dosť domov, v ktorých
systém diaľkového odpočtu nebol doposiaľ
realizovaný. Ako bolo uvedené vyššie, po

Sekcia TECHOLÓGIE
zavedení Smernice 2012/27/EÚ sa bytové
domy nevyhnú diaľkovému odpočtu údajov
z vodomerov. Preto bude správca už v súčasnosti pristupovať k systematickej inštalácií
rádiomodulov na vodomery.
Systém diaľkového odpočtu vodomerov v
niektorých domoch v našej správe už nie je
žiadnou novinkou, a to dokonca v predstihu
pred požiadavkami Európskej únie.
V súčasnej dobe diaľkovo odpočítavame 15
domov, v ktorých je osadených vyše 1 500
vodomerov s rádiomodulmi. Takýto odpočet
je veľmi presný, šetrí čas, ale hlavne nenarúša
súkromie vlastníka bytu. V prípade diaľkových
odpočtov je možné sa spoľahnúť na presný

odpočet údajov, ktoré je možné následne
použiť pre potreby ročného vyúčtovania.

Ž V S
SNOSTI S DI OVÉ
ODPO T
I RE I OV DVOMA SPÔSOBMI:
Pochôdzkovým spôsobom – vyškolení pracovníci Byttermu, a.s. diaľkovo odpočítajú
údaje z vodomerov spred bytového domu
pomocou odpočtovej jednotky.
Odpočítaním údajov pomocou zberných
jednotiek dát – zberné jednotky sú inštalo-

vané v spoločných priestoroch bytového
domu. Pomocou novej technológie môžeme
podľa potreby odpočítavať a následne vyhodnocovať stavy z vodomerov priamo z kancelárie
povereného pracovníka z budovy Bytterm, a.s.
V blízkej budúcnosti uvažujeme diaľkovo
odčítané údaje sprístupniť prostredníctvom
internetového portálu. Vlastníkom tak bude
umožnené monitorovať stavy z ich meračov
kedykoľvek z pohodlia domova. Správca na
základe takto získaných údajov môže odhaliť
prípadnú nadspotrebu vody, manipuláciu s
vodomermi či prípadné úniky vody.
Autor článku: Marián Požár
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LED ŽIAROVKY – ŠTANDARD
MODERNEJ DOMÁCNOSTI
Ako dlho vám vydržala posledná žiarovka? Ak by sme si mali tipnúť, bol to
necelý rok. S novou generáciou LED žiaroviek od SSE si užijete kvalitné svetlo
až 35 rokov a ešte aj ušetríte!
Nie je žiarovka ako žiarovka
Klasická 40 W žiarovka má životnosť len 1 000 hodín,
čo je pri bežnom svietení (3 hodiny denne) menej
ako 11 mesiacov. Potom príde opäť cesta do elektra,
výmena a nakoniec vyšší účet za elektrinu. Aby vlákno
v žiarovke svietilo, musí sa zahriať – preto sa žiarovky
po chvíli nemôžeme dotknúť. Zahrievanie si vyžaduje
veľký elektrický výkon a tenký kov časom úplne
roztaví.
Moderné LED žiarovky fungujú na inom princípe.
Svetlo vzniká pri prechode elektrického prúdu vo vnútri
diódy, ktorých je v žiarovke hneď niekoľko. Povrch
zostáva studený a svetla je stále dostatok.
Skutočnou výhodou LED svietenia je však úspora
energie. Na rovnakú svietivosť spotrebuje taká
žiarovka desatinu výkonu, čiže namiesto 40 W jej
stačia len 4 W.

Nová generácia LED žiaroviek – v čom
sú iné?
Pri rozhodovaní o kúpe LED žiaroviek zvážte, po akom
type siahnete. Lacnejšie modely môžu vydržať menej
alebo svietiť slabšie a návratnosť investície sa zvýši. Ak
LED-ky, tak stavte na odborníkmi odporúčanú najnovšiu

generáciu LED žiaroviek. Prečítajte si na www.sse.sk/led
o patentovanej kryštálovej technológii LED od SSE,
ktorá rozptýli svetlo v uhle 360 stupňov a zabezpečí
tak dokonalé osvetlenie miestnosti. Keď vymeníte
všetky žiarovky v domácnosti za moderné, môžete tak
ušetriť až 90 % celkového účtu za elektrinu.
Návratnosť investície pre celú domácnosť je iba
9 mesiacov a šetrné LED-ky si môžete užívať celých
40 000 hodín, teda približne 35 rokov!

NEVIETE SA ROZHODNÚŤ, AKÁ FARBA SVETLA JE PRE VÁS
NAJVHODNEJŠIA?

teplá biela (2 700 – 3 500 °K)
najbližšia k farbe klasickej žiarovky,
má príjemne hrejivý nádych do žlta
predmety osvetlené touto farbou
pôsobia mäkko a priestory útulne

studená biela (4 000 – 5 000 °K)
má ostré biele svetlo bez žltastého
alebo modrastého nádychu
predmety osvetlené touto farbou
majú chladnejší nádych
vhodná na osvetlenie najmä pracovných priestorov

denná biela (6 000 – 6 500 °K)
má modrasté chladné svetlo
predmety osvetlené touto farbou
sú namodralé a nepôsobia úplne
prirodzene
vhodná na osvetlenie najmä vonkajších priestorov
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Obnova bytových domov
s podporou financovania
z európskych zdrojov
Financujeme až 100 % investičných nákladov. Pri investíciách
zameraných na úsporu energie sú nastavené splátky tak,
aby sa vlastníkom bytov reálne nezvyšovali celkové mesačné
platby do fondov.

Povzbudíme vaše podnikanie
www.slsp.sk/sk/vans
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Sekcia ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Kúrenie v rodinných domoch a v malých individuálnych kotolniach aj počas tohtoročnej zimnej sezóny zhoršovalo
smogovú situáciu na Slovensku.

P

očas tejto zimy bolo najviac smogových situácií v Jelšave, Prešove, Žiline,
Martine, Ružomberku a Banskej Bystrici. Slovenský hydrometeorologický ústav
celoročne monitoruje znečistenie ovzdušia,
pričom sa potvrdzuje, že najviac k znečisteniu ovzdušia prispievajú lokálne kúreniská,
čiže rodinné domy vykurované tuhými palivami, malé panelákové kotolne ako aj doprava.

Slovenskí meteorológovia uviedli, že najhoršiu smogovú situáciu zažilo Slovensko
v minulom roku. Najrozsiahlejšia smogová
situácia z hľadiska trvania aj počtu postihnutých oblastí bola zaznamenaná počas
januára 2017. Tohtoročná zimná vykurovacia
sezóna sa nedá priamo porovnať s minuloročnou, pretože v platnosti sú prísnejšie
pravidlá vyhlasovania smogových situácií.
Počet vyhlásených smogových situácií sa tak
môže javiť vyšší. Porovnať sa však dajú počty
prekročení dennej limitnej hodnoty pre
PM10. Z tohto porovnania jednoznačne vychádza horšie minuloročný január a február.

NOVE

ON O OV D

Podiel vykurovania pevným palivom v
individuálnych zdrojoch na Slovensku
každoročne stúpa. Prvýkrát bolo cítiť tento dopad práve minulú zimu. Na kritickú
situáciu znečistenia ovzdušia v roku 2017
zareagovalo Ministerstvo životného prostredia novelou zákona o ovzduší, ktorá vstúpila
do platnosti na jeseň minulého roka. Novela
už ale nerieši kompetencie obcí všeobecne
záväzným nariadením, napríklad obmedziť
na svojom území aj prevádzku neekologických stacionárnych zdrojov znečisťovania.

Obec by mala disponovať aj takýmto
oprávnením vo vzťahu k malým a stredným
stacionárnym zdrojom, minimálne pokiaľ ide
o spaľovacie zariadenia.
Rozširovanie trendu výstavby takýchto
individuálnych zdrojov znečisťovania s
vyhliadkou spaľovania nekvalitného uhlia
alebo vlhkého dreva, poprípade aj vlastného komunálneho odpadu môže mať
totiž výrazne negatívny dopad na kvalitu
ovzdušia v konkrétnej obci, ale aj v okolitých mestách a obciach, pričom mesto
Žilina nie je výnimkou.
Autor článku: Ing. Anton Slanička

E OO I
ENTR N
V RO TEP
Na znečisťovanie ovzdušia už dlhodobo
upozorňujú aj veľkí výrobcovia tepla.
Slovenský zväz výrobcov tepla varuje, že
v prípade, ak Slovensko neposilní politiku podpory ekologickej centrálnej výroby tepla, na čo poukazuje aj energetická
stratégia EU, situácia sa bude zhoršovať.
Mesto Žilina prijatím energetickej koncepcie mesta, ktorá jasne určuje spôsob
výroby a dodávky tepla a teplej vody,
vrátane výstavby nových tepelných
zariadení, prispieva k lepšiemu ovzdušiu
pre samotných obyvateľov mesta.
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R ŽOV

Na jednej malej železni nej stanici
sa akajúci pýta zamestnanca:
- Prosím vás, kedy mi pôjde vlak
do Bratislavy?
- Rýchlik pôjde za desa minút
a osobný vlak za tri hodiny, ale
odporú am vám ís osobným vlakom.
- Prosím vás a pre o?
- Lebo...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
Pomôcky:
partes,
melisa

chôdza

1. as
tajni ky

stavba
na obývanie

výzva

druh odpadového
cukru

Terézia
(dom.)

3. as
tajni ky

sadnem
si, posadím sa

vyperte
mužská

kto pestuje chme
ú inne
využi
sladkovodné ryby
iara na
ihrisku
lepkavá
tekutina
citoslovce
radosti

štuchal
(expr.)

cestovná
kancelária
frflal,
šomral

urobila
chlpatým
Mária
(dom.)
dezinfikuje sírou

plná
klasov
(bás.)
zna ka
selénu
družica,
obežnica

Ita
(dom.)
rozmrzol
zasipia
lákalo
(kniž.)

obloky
noty
(zastar.)
vec
(z lat.)

rímske
íslo 506
valia sa
medzinárodná
zmluva

E V
Martina
opakovaná
dávka
jedla
(hovor.)

skratka
pre limited
Oskár
(dom.)

zaradovalo sa
(kniž.)

osobné
zámeno
vyu uj

skratka
oddelenia
technickej
kontroly

prešuje

diel pôdy,
parcela
(z amer.)

zvrtnem

www.scalpermedia.sk
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2. as
tajni ky

damašk
(zastar.)

krúl,
po esky

Pomôcky:
Ariel,
res, lot

mesiac
Urána
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www.facebook.com/krizovkysusmevom
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Umyté a očistené fazuľky povaríme v osolenej vode 6 až 8 minút, potom ich zlejeme a necháme
odkvapkať. Uvarené zemiaky nakrájame na plátky. Vývar privedieme do varu a prelisujeme do
neho cesnak, pridáme ocot a olej. Nálev a nasekanú pažítku premiešame so zemiakmi.
Limetky rozpolíme a reznou stranou dole uložíme na gril. Lososové steaky opečieme na grile
z oboch strán a okoreníme.

4 ks steak z lososa
200 g zelených fazuliek
50 ml zeleninového vývaru
8 ks uvarených zemiakov
2 ks limetky
1/3 viazaničky pažítky
1 strúčik cesnaku
4 PL bieleho vínneho octu
4 PL smotanového chrenu
4 PL olivového oleja
1 PL masla
morská soľ
mleté čierne korenie

Ešte teplú fazuľku premiešame s maslom a spolu so steakmi rozdelíme na taniere. Pridáme
zemiaky, polovice limetiek a chren.
Recept a foto: recepty.sk

DE E POTRE OV

ODOVÉ TIR

500 g jahôd
200 g podlhovastých piškót
500 g Mascarpone
250 g jemného tvarohu
200 ml smotany na šľahanie
2 dl likéru Amaretto
100 g cukru
2 ČL vanilkového extraktu

IS

Polovicu piškót poukladáme na dno plochej keramickej misky. Pokvapkáme polovicou likéru.
Polovicu jahôd zasypeme 2 lyžicami cukru a popučíme vidličkou na pyré. Polovicou pyré pokvapkáme piškóty na dne misky.
Pripravíme si krém: smotanu vyšľaháme s vanilkovým extraktom. Vo väčšej miske vyšľaháme
Mascarpone, tvaroh a zvyšný cukor. Nakoniec primiešame zvyšný likér a šľahačku.
Polovicu krému rozotrieme na likérom a jahodovým pyré marinované piškóty. Na tie uložíme
druhú polovicu piškót. Zalejeme zvyšným jahodovým pyré a zvyšným krémom.
Vrch ozdobíme druhoou polovicou jahôd a odložíme do chladničky minimálne na 4 hodiny.
Prajeme dobrú chuť!

Recept a foto: recepty.sk
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ODNOTENIE S

V jesennom čísle sme uverejnili súťažnú otázku:
V ktorom roku bola vybudovaná sobášna miestnosť na žilinskej radnici?

B. v roku 1957
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže.
Žrebovanie sa uskutočnilo vo februári za účasti vedenia spoločnosti Bytterm, a.s.
Tešíme sa, že sme mohli urobiť radosť aj takouto formou.

V ER OVI S

2x DARČEKOVÝ POUKAZ

€
30

SPR VN ODPOVE

ŽE

Výhru odovzdal generálny riaditeľ Byttermu, Ing. Richard Zelina. Srdečne gratulujeme
výhercom k darčekovému poukazu od Panta Rhei!
Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková

ŽE

Iveta Sandanusová

Cintorínska 181, 013 11 Porúbka

Michal Mandák

Suvorovova 26, 010 01 Žilina
odovzdávanie výhry p. Sandanusovej

NOV S

Ž OD

V jarnom čísle sme pre Vás pripravili novú
súťaž. Môžete vyhrať darčekovú poukážku
až v hodnote 250 € do servisu Peugeot
(Final- CD, Prielohy 5, Žilina-Solinky).

NOV S

ŽN OT

Koľko bytových domov je v správe
BYTTERM, a.s. na sídlisku Hliny?
A/ 88

B/ 52

C/103

( nápoveda: článok Financovanie obnovy bytových domov z úverov zo ŠFRB )

Uzávierka súťaže je dňa 31. 7. 2018. Žrebovanie
sa uskutoční 15. 8. 2018. Výhercu uverejníme
na našej webovej stránke www.bytterm.sk
Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková
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Správne odpovede posielajte e-mailom na:
podatelna@bytterm.sk

odovzdávanie výhry p. Mandákovi

Odvezte si z FINAL-CD

Vyhrajte luxusný pobyt v kaštieli Čereňany spojený s kráľovskou večerou
alebo jedno z 25 áut na víkend. Viac informácií na www.finalcd.sk/25rokov

Prielohy 5 Žilina – Solinky | www.finalcd.sk
BYTTERM
Apríl 499
2018
27
tel.: 041/500 20 44 Časopis
, mobil:
0905771
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Slovenské TV stanice:
Markíza, Dajto a Doma
ako aj české TV stanice:
Nova International a Prima Plus
sú naďalej v našej ponuke ...

inte

rnet

u ZA

DAR
M

O!

OPTICKÝ
INTERNET
DIGITÁLNA
TELEVÍZIA

Všetky služby BEZ VIAZANOSTI Internet BEZ OBMEDZENÍ

Optický
internet

od

9.90

€

za mesiac

Ku každému optickému internetu viac ako
40 digitálnych TV programov zadarmo !

Z ponuky vyberáme ...

Digitálna
televízia

od

4.80€

za mesiac

Viac ako 40 digitálnych
a až 17 analógových
TV programov

Z ďalšej ponuky ...
✔ v ponuke viac ako 140 TV programov,
z toho viac ako 50 v HD kvalite
✔ programové balíčky
✔ služby HBO GO a mobilnej televízie

✔ možnosť sledovania televízie na viacerých
televízoroch súčasne a nezávisle – aj bez
SetTopBox-u
✔ výhodné ceny balíčkov internet + televízia

PLAŤTE LEN ZA TO, ČO SI VYBERIETE !
Možnosť výberu TV programov podľa svojich požiadaviek.

✆/✉ 0918 402 059 • 0908 937 958

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

