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Na nasledovných stranách si môžete
prečítať:

Krásne babie leto je za nami a prichádzajúca zima nám prináša viacero noviniek v našej práci.
V tomto období nadobúda platnosť ďalšia novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V novele sa spresňujú nielen práva a povinnosti správcu, ale
aj samotných vlastníkov. To, či nadchádzajúca novela zákona bude dostatočne riešiť oblasť
výkonu správy bytových domov však ukáže až nasledujúca prax.
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Rast ceny ropy ovplyvňuje celý energetický
sektor, najmä cenu elektriny, zemného
plynu a uhlia. Okrem toho sa do nákladov
energetických spoločností začali viac premietať emisné povolenky, u ktorých došlo
za posledný rok k nárastu cien na svetových
burzách o viac než trojnásobok. Je to dôsledok celosvetovej politiky a smerovania
Európskej únie k čistejšej energii. Vyšším
cenám za kúrenie sa v nasledujúcom období
nevyhnú zrejme žiadni spotrebitelia, Slovensko nevynímajúc.
Väčšina bytových domov v správe BYTTERM
za posledné roky zrealizovala zateplenie a vyregulovanie kúrenia, a tým prispela k vyššej
energetickej efektívnosti, čo sa prejavilo na
úspore energií, zlepšení životného prostredia
a úspore finančných nákladov. Naša vzájomná aktivita sa oplatí, preto sa mnohí môžu
tešiť z bývania v už komplexne obnovených
bytových domoch.
Želám vám všetkým spokojnosť, šťastie a dobré susedské vzťahy.
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ŠKODA NA MOTOROVOM VOZIDLE?
Ako rýchlu a praktickú pomoc prinášame jednoduchú schému a zopár najdôležitejších faktov v súvislosti s likvidáciou škody.

A

k sa stanete účastníkom dopravnej
nehody na území SR, odporúčame
dodržať tento postup:

Vyplňte tlačivo „Záznam o dopravnej nehode“ a dbajte, aby ho podpísal aj druhý
účastník dopravnej nehody. Nezabudnite
zaznačiť podrobný nákres vzniku dopravnej
nehody a vyznačiť vinníka nehody v bode v
priloženom zázname.

Ak nemáte k dispozícii uvedený formulár,
vymeňte si s druhou stranou tieto údaje: vlastník motorového vozidla, vodič – jeho meno,
priezvisko, bydlisko, typ vozidla, evidenčné
číslo, číslo poistnej zmluvy a názov poisťovne.
V zmysle zákona č. 381/2001Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla a o zmene a doplnení niektorých

zákonov, ak za škodu zodpovedáte, aj ak nie
je rozhodnuté, kto nehodu zavinil, nahláste
škodovú udalosť do 15 dní od vzniku vo svojej poisťovni.
Pri nehode v zahraničí je postup obdobný, v
zmysle zákona je povinnosť oznámiť škodu
do 30 dní od jej vzniku.
Autor článku: Ing. Anton Repkovský

Poistná udalosť

ŠKODCA

- vždy privolať políciu, ak dôjde ku škode na
zdraví, poškodí sa verejný majetok, účastníci
sa nevedia zhodnúť na zavinení
- vyplniť správu o nehode spoločne s
druhým účastníkom dopravnej nehody

POŠKODENÝ

Do 15 dní nahlásiť poistnú udalosť z povinného zmluvného poistenia motorového
vozidla svojej poisťovni

Nahlásiť poistnú udalosť cez havarijné poistenie, zaslať potrebné doklady (poisťovňa
uhradí škodu bez spoluúčasti, spoluúčasť
uhradí poisťovňa škodcu)

MÁ uzatvorené havarijné poistenie

MÁ uzatvorené havarijné poistenie - uplatniť škodu na vozidle cez havarijné poistenie

Uplatniť škodu u poisťovne škodcu, obhliadka vozidla u poisťovne škodcu, zaslať
doklady od opravy vozidla, prípadne ďalších
škôd ( škoda na veciach, zdraví ... )

NEMÁ uzatvorené havarijné poistenie

PRIVOLAJTE POLÍCIU AK:
• sa pri dopravnej nehode zraní alebo usmrtí osoba
• na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom
majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca cca 4 000 €
• bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie, cestná komunikácia alebo uniknú nebezpečné látky
• účastníkom dopravnej nehody nie je zrejmý jej priebeh
• medzi účastníkmi nehody nedôjde k dohode
• je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

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

POŽIAR V BYTE UHASILI SUSEDIA
Začiatkom septembra v nočných hodinách vznikol požiar v priestore WC v byte na sídlisku Hájik.

M

ajiteľka bytu sa našťastie zobudila
práve vtedy, keď oheň pohltil zapnutý starý ventilátor. Okrem nej sa
v byte nik nenachádzal, a tak vyľakaná bežala s prosbou o pomoc ku susedovi, ktorý je
zároveň aj vchodovým zástupcom vlastníkov
bytového domu. Následná akcia prebehla
rýchlo a uvážene.

Sused bežal ratovať ohrozený byt a ďalšia
susedka telefonovala na Hasičský a záchranný zbor v Žiline. Pohotový sused zistil, že horí
ventilátor vo WC a elektrické vedenie je prehorené. Overil si, že horiaci ventilátor nie je
pod napätím, strhol ho na zem a uhasil. Vtedy
do bytu dorazili aj hasiči, ktorí prekontrolovali stav a konštatovali, že požiar je uhasený

a nehrozí žiadne ďalšie nebezpečenstvo.
Po celej nebezpečnej udalosti bola majiteľka bytu vďačná všetkým, ktorí jej pomohli,
najmä susedovi, ktorý postupoval rozvážne
a rýchlo a s minimálnymi škodami uhasil
požiar.
Autor článku: Ing. Dana Dolinajová,
technik PO

ODKAZ SPRÁVCU
Bytterm a. s. ako správca bytových
domov odporúča všetkým vlastníkom bytov, u ktorých sa nachádzajú
staré, niekoľko desaťročí zabudované spotrebiče, aby si vo vlastnom
záujme zabezpečili vykonanie kontroly bezpečnosti predmetného
zariadenia.
Prebiehajúce výmeny zvislých a
ležatých stúpačkových rozvodov
taktiež výrazne prispievajú k bezpečnosti bývania. Zhotoviteľ dbá na
protipožiarne prestupy medzi jednotlivými bytmi, takže sa prípadný
požiar nemôže spoločnou šachtou
šíriť do ďalšieho bytu.
zadymená omietka v miestnosti po požiari

odhalené stupačky v miestnosti po požiari
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ZMENY V ZÁKONE O VLASTNÍCTVE BYTOV
A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Novela Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov schválená Národnou radou SR dňa 13. septembra 2018 nastavuje opäť nové
podmienky pri správe bytových domov.

P

odľa jej tvorcov spresňuje viacero
súčasných zákonných ustanovení a zavádza mechanizmy, ktoré by mali prispieť k zvýšenej informovanosti vlastníkov
bytov a nebytových priestorov o veciach,
ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Zároveň
prináša účinnejšie mechanizmy na zvýšenie
kontroly správcu domu, pričom zavádza aj
niektoré nové práva a povinnosti pre oba subjekty. Zmeny v zákone nadobudli účinnosť od
1. novembra 2018.

ZÁSTUPCA VLASTNÍKOV
A VZŤAH K BYTOVÉMU DOMU
Komunikáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom
zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený vlastníkmi bytov a nebytových
priestorov v dome. Po novom zákon
stanovil, že zvoleným zástupcom
vlastníkov v dome môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru
v dome. Ak zástupca vlastníkov nie je
vlastníkom bytu alebo nebytového
priestoru v dome, vlastníci v dome
zvolia nového zástupcu vlastníkov v
termíne do 30. 6. 2019.

6

Časopis BYTTERM November 2018

DOKUMENTÁCIA DOMU

evidenciu rozhodnutí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Rámcovo sa stanovuje pre správcu evidovať
a uchovávať všetky prijaté rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
vrátane zápisníc zo zhromaždení, schôdzí
vlastníkov a výsledkov písomných hlasovaní
vrátane hlasovacích listín, viesť zoznam a
dokumentáciu súdnych sporov týkajúcich
sa domu, ako aj priebežne aktualizovať

Presne je tiež definované, že vlastník má
právo nielen nahliadať do dokumentácie
týkajúcej sa správy domu alebo čerpania
fondu prevádzky, údržby a opráv u správcu,
ale bude mať tiež právo robiť si z tejto dokumentácie výpisy, odpisy a kópie, prípadne
na náklady vlastníka vyhotoví tieto kópie
správca.

Sekcia NOVINKY

GARÁŽ, GARÁŽOVÉ STOJISKO
A SKLADOVÝ PRIESTOR

ZÁKON UPRAVUJE
PROBLEMATIKU TERÁS

Garážou v dome sa na účely novelizovaného
zákona rozumie nebytový priestor v dome,
ktorý je podľa rozhodnutia stavebného úradu určený na odstavenie a parkovanie vozidiel. Garážovým stojiskom sa zase rozumie
plošne vymedzená časť garáže v dome, ktorá
nie je samostatným nebytovým priestorom.
Skladovým priestorom je časť nebytového
priestoru v dome určeného podľa rozhodnutia stavebného úradu na skladovanie, ktorá
je fyzicky oddelená od ostatných častí tohto
nebytového priestoru v prípade, že nejde o
príslušenstvo bytu.

Hoci súčasné znenie zákona priamo neuvádza
vo výpočte spoločných častí domu balkóny,
lodžie a terasy, výpočet spoločných častí je len
demonštratívny. To znamená, že spoločnými
časťami sú aj iné časti domu, než je vyslovene
uvedené v zákone.
Zákon už v súčasnosti vyslovene stanovuje, že z fondu prevádzky údržby a opráv sa
financujú výdavky spojené s nákladmi na
prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí
domu vrátane opráv balkónov a lodžií. Nová
právna úprava pridáva do tohto výpočtu aj
terasy, ktoré sú spoločnými časťami domu.

SCHÔDZE A HLASOVANIE VLASTNÍKOV

Ďalším krokom pri zvolávaní schôdze alebo vyhlásení písomného hlasovania je jeho
oznámenie. Tento postup je spoločne upravený pre obe formy hlasovania. Vlastníci
bytov a nebytových priestorov v dome musia byť dostatočne vopred informovaní o
tom, že sa uskutoční rozhodovanie formou
schôdze alebo písomným hlasovaním. Formou doručenia oznámenia o schôdzi alebo
oznámenia o písomnom hlasovaní musí byť
každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome v listinnej forme oboznámený
s termínom, miestom, programom a otázkami, o ktorých sa bude hlasovať, ak zmluva o
výkone správy neurčí iný spôsob doručenia.
Písomné hlasovanie plne nahradzuje hlasovanie na schôdzi vlastníkov. Otázky, o
ktorých sa hlasuje, musia byť uvedené na
každej hlasovacej listine, ktorá by mala mať
nespochybniteľnú formu. Výsledok písomného hlasovania zisťuje jeho vyhlasovateľ
za účasti dvoch overovateľov. Do pozornosti
treba uviesť, že z každej schôdze vlastníkov,
ako aj z písomného hlasovania musí byť
spísaná zápisnica.

Povinnosť zvolať schôdzu má správca a
musí tak urobiť minimálne jedenkrát za rok.
Písomné hlasovanie má z hľadiska rozhodovania rovnocenné postavenie ako schôdza
vlastníkov a vyhlasuje ho správca. Štvrtina
vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome môže požiadať správcu o zvolanie schôdze vlastníkov, ako aj o vyhlásenie písomného hlasovania. Schôdza alebo
písomné hlasovanie sa musí uskutočniť do
15 dní od doručenia žiadosti. Ak sa tak nestane, právo zvolať schôdzu alebo vyhlásiť
písomné hlasovanie majú vlastníci, ktorí
predtým o to správcu požiadali a správca na
ich podnet nekonal.

Platné rozhodnutia vlastníkov sú záväzné pre
všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Takisto zmluvy a ich zmeny
schválené na schôdzi vlastníkov sú záväzné
pre všetkých vlastníkov, aj keď ich všetci

ROZHODOVANIE O VSTAVBE
A NADSTAVBE
V novele sa znenie spresnilo tak, že
na prijatie rozhodnutia o vstavbe a
nadstavbe bytu alebo nebytového
priestoru v podkroví alebo povale sa
vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých
vlastníkov, ale v tejto musí byť zahrnutý
zároveň súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
ktorí majú so vstavbou alebo nadstavbou bezprostredne susediť.

vlastníci nepodpísali. Vždy však platí, že prehlasovaní vlastníci majú právo obrátiť sa na
súd, aby vo veci rozhodol.

OZNAMOVACIE POVINNOSTI
VLASTNÍKOV BYTOV
Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi zmenu počtu
osôb užívajúcich byt súvisle minimálne
počas dvoch mesiacov. Ide o pomerne častý
jav pri vlastníctve dvoch alebo viacerých bytov, v dôsledku ktorého vznikali správcovi
problémy s doručovaním písomností, najmä
vyúčtovania nákladov, oznámení o konaní
schôdze a iných.
Dôležitou povinnosťou vlastníka bytu je
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oznámiť správcovi vykonávanie stavebných úprav bytu alebo nebytového priestoru a na ich výzvu umožniť sprístupnenie
týchto priestorov za účelom vykonania
kontroly, či stavebné úpravy neohrozujú,
nepoškodzujú alebo nemenia spoločné
priestory a zariadenia domu.
V praxi sa stávalo, že neodborne vykonávané opravy mohli spôsobiť aj narušenie statiky domu. Na druhej strane, pri
neumožnení vstupu do bytu sa ukladá
správcovi povinnosť oznámiť vykonávanie
stavebných úprav stavebnému úradu,
ktorý môže prijať potrebné opatrenia alebo uložiť sankciu, ak ide o charakter prác
vyžadujúcich ohlásenie stavby.

ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV
NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH
A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH
DOMOV
Novela zákona správcovi pridala tiež povinnosť zabezpečiť aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v
dome odstránenie nielen chyby, poruchy,
ale aj poškodenia spoločných častí domu,
spoločných zariadení a príslušenstva, ak
bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok.
Autor článku: Ing. Karol Kucka

UPÚŠŤA SA OD HODINOVÉHO ČAKANIA
Pred novelou platilo, že ak schôdza nie je uznášaniaschopná 2/3 väčšinou hlasov všetkých vlastníkov v oznámenom termíne, platne
hlasovať sa môže o niektorých otázkach až po hodine od oznámeného začatia schôdze. Nová úprava počíta s tým, že už sa nebude
čakať hodinu po začatí schôdze, aby sa mohlo hlasovať o bežných veciach. O nich budú hlasovať len tí vlastníci bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome, ktorí sa dostavia v riadnom termíne na schôdzu. Naďalej platí, že za jeden byt či nebytový priestor je len
jeden hlas a to aj vtedy, ak je tento v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb.
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Sekcia OZNAM

O Z N A M
INFORMÁCIA SPRÁVCU PRE ZÁSTUPCOV
VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Na základe oznámenia primátora mesta Žilina o „Vyhlásení celomestskej deratizácie“ a stanoviska RÚVZ so sídlom
v Žiline, vám spoločnosť Bytterm, a. s. oznamuje, že v mesiaci október/november 2018 bude vykonaná v spravovaných
bytových domoch deratizácia hlodavcov.
Správca deratizáciu vykoná prostredníctvom dodávateľských firiem zo žilinského regiónu na základe splnomocnenia
udeleného platnou Zmluvou o výkone správy.
Týmto žiadame zástupcov vlastníkov o súčinnosť.

Správca BD Bytterm, a. s.

Časopis BYTTERM November 2018
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HISTÓRIA MARIÁNSKEHO NÁMESTIA
Mariánske námestie bolo svedkom významných udalostí, prechádzali ním panovníci aj vojsko. Je predovšetkým miestom obchodu, práce i
korzovania Žilinčanov a návštevníkov. Domy na námestí boli aj výrobným a obchodným miestom.

N

ajstaršie vyobrazenie námestia pochádza z roku 1747. Najpodrobnejšie je z
roku 1779 od Karola Hauera a zobrazuje aj sochu Immaculaty, praniera a dvoch
studní. Pranier bol odstránený pri pobyte
slovenských dobrovoľníkov 4. januára 1849.

POŽIAR A PRESTAVBA
Na gotických kamenných pivniciach stáli pôvodne domy murované
i drevené. Po požiari v roku 1521 sa
začala renesančná prestavba už len s
murovanými stavbami. Majiteľmi boli
šľachtici, zemania, štátny úradníci,
lekárnici, lekári a obchodníci.
V období feudalizmu boli domy i remeselnými dielňami, od konca 19. storočia sa stali centrom obchodu, bánk,
poisťovní, advokátov, lekárov, lekární
a pod. V r. 1930 tu malo sídlo šesť
bánk a množstvo obchodov. Vznikali
účelové obchodné budovy – Obuv
Baťa (1928), Odevy Preiss (1934), boli
tu tiež účelové budovy bánk z rokov
1891, 1927 a 1931.
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Vtedy vystúpili na tribúne Štúr a Hurban,
ktorí vysvetlili ciele povstalcov.
Pre mesto malo veľký význam privilégium
od Ľudovíta I. z roku 1357, ktorým povolil konať na námestí jarmok. Tento a ďalšie

jarmoky a trhy sa na námestí konali ešte i
v období prvej ČSR. Trhy s dobytkom presunuli ku Rajčianke.
Významnou budovou na námestí je radnica.
Postavená bola v roku 1894, keď pôvodná

Sekcia HISTÓRIA

Mariánske námestie okolo roku 1960

renesančná budova bola kvôli narušenej
statike zbúraná okrem pivníc. Radnica bola
sídlom orgánov mesta, archívu, mestských
sluhov, bola v nej tiež krčma a väznica. Až
do postavenia finančného paláca v roku
1931 tu sídlili i predstavitelia mesta. Radnica bola neskôr v zlom technickom stave,
rekonštrukciami v rokoch 1959 a 1977 sa
obnovila jej funkčnosť. Bola tu sobášna
sála, veľká sála na poschodí slúžila aj na
zasadnutia orgánov mesta. Ďalšou rekonštrukciou v roku 1992 získala radnica
dnešnú podobu a opätovne sa stala sídlom
primátorov.

V 20. rokoch minulého storočia skončilo ustajňovanie dobytka a zvierat v zadných častiach
domov, po námestí jazdili autá. Pri soche Immaculaty sa vybudovali dve benzínové stanice.
Vydláždením chodníkov námestia v roku 1910
pieskovcovými platňami z Medzibrodia a ostatnej časti námestia čadičovými kockami, vybudovaním vodovodu, kanalizácie, elektrifikáciou
a výsadbou stromov, dostalo centrum mesta
modernejší charakter. Námestie prešlo veľkou rekonštrukciou aj v rokoch 1940 – 1943. Chodníky
pod laubňami boli vydláždené travertínom, uskutočnila sa rekonštrukcia elektrickej siete, zreštaurovala sa Immaculata a vybudovala sa fontána.

Mesto získalo v roku 1731 dom s dnešným
číslom 31 so slovenským erbom, ktorý slúžil
na ubytovanie hostí, vojska, bolo tu pohostinstvo a zasadali tu rôzne spolky a politické strany.

Do roku 1797 bolo v meste sedem veľkých
požiarov. Požiar v roku 1848, zemetrasenie
v roku 1858 a požiar v roku 1886 poškodili domy, následne sa už neobnovili sedlové
strechy so štítmi, pretože mesto nariadilo

Hauer Zilina

jednotné plechové šikmé strechy.
Tieto požiare vznikli aj v dôsledku nedostatku vody. V roku 1613 sem priviedli drevenými
rúrami vodu z Hradiska. Dve studne, dnes opäť
obnovené, boli vybudované na prelome 17. a
18. storočia spolu s nádržou na zachytávanie
tejto vody. Až vybudovaním vodovodu z Turia
v roku 1908 sa situácia zlepšila.
Námestie bolo pôvodne najväčším sídelným
celkom mesta. Bolo tu 40 domov, dnes je tu 32
objektov. Iba na severnej strane námestia ostalo
pôvodných desať parciel s desiatimi domami. V
roku 1850 tu bývalo 248 ľudí. Od roku 1848 sa
na námestie prisťahovalo množstvo bohatších
Židov, ktorí tu v roku 1941 vlastnili štrnásť obytných domov z celkového počtu dvadsaťjeden.
Autor článku: Peter Štanský

Mariánske námestie v dnešnej podobe
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Sekcia TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO

NA SIHOTI SME ZREALIZOVALI
MODERNIZÁCIU TEPELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
BYTTERM, a. s. má výmeny rozvodov a technológií v investičnom pláne rozložené na viac rokov, a to hlavne z dôvodu financovania,
vplyvu investícií na cenu tepla a kapacitných a časových možností vlastnej výstavby.

P

ohnútkami k takejto systémovej obnove rozvodov a modernizácii výmenníkových staníc
je ich vek, technický stav a potreba znížiť straty na rozvodoch, ktorých dôsledkom je
negatívny ekonomický dopad.

V mesiaci apríl 2018 sa začalo s plánovanou výmenou vonkajších sekundárnych podzemných rozvodov slúžiacich pre vykurovanie a distribúciu
TV s cirkuláciou v tepelnom okruhu výmenníkovej stanice Na Sihoti. Výmena bola realizovaná od výmenníkovej stanice smerom k jednotlivým
odberateľom tepla na uliciach Na Sihoti a Kysucká. Prácam predchádzala projekčná príprava, ktorá vychádzala z čiastočne dostupných podkladov pôvodnej realizačnej dokumentácie. Čo sa týka centrálnych rozvodov tepla, táto lokalita patrí medzi najstaršie v meste Žilina.

nové rozvody pred terénnymi úpravami

NOVÁ ODOVZDÁVACIA STANICA
Výmenu rozvodov sme vykonali na základe
opotrebovanosti, poruchovosti a z dôvodu
zvýšenia hospodárnosti distribúcie tepla.
Súčasťou výmeny rozvodov bolo aj hydraulické vyregulovanie ÚK v jednotlivých odberných miestach.
V súbehu s výmenou rozvodov bola do priestoru pôvodne parnej výmenníkovej stanice

stav rozvodov po terénnych úpravách

Na Sihoti inštalovaná nová odovzdávacia
stanica tepla typu para - voda, nové elektrické rozvody a nový riadiaci systém SIEMENS.
Stavba bola dokončená v mesiaci august
2018. Celková priama dĺžka rekonštruovanej
trasy vonkajšieho teplovodu je 204 m a rozpočtový náklad oboch investičných akcií bol
387 000 €.
Autor článku: Ing. Jozef Grolmus

pôvodné rozvody po výkopových prácach

Časť výmeny rozvodov sme realizovali na pozemku patriacej
spoločnosti Slovena a. s. a časť
na pozemku mesta Žilina.

nové rozvody po terénnych úpravách
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Sekcia VOĽNÝ ČAS

POSTUP ZAZIMOVANIA ZÁHRADY
Ak ste ešte nezazimovali okrasnú záhradu, je najvyšší čas tak urobiť. Ide o niekoľko nie veľmi zložitých činností, ktoré sa dajú zvládnuť aj
počas jedného víkendu.

STAROSTLIVOSŤ O TRÁVNIK

DREVINY

Pred zimným obdobím pokoste trávnik a
zbavte ho všetkej buriny a napadaného
lístia. To potom dajte na kompost.
K práci využite nielen klasickú motorovú či
elektrickú kosačku,prípadne ručnú kosačku,
ale aj vertikutátor, ktorým trávnik zbavíte buriny a prevzdušníte ho.

Nezabudnite ani na dreviny. Niektoré z nich
tiež neznášajú mrazy dobre. V tom prípade
ich obaľte, a to napríklad slamou či podobným materiálom. Ku kmeňom potom navezte mulčovaciu kôru.
U drevín tiež vykonajte strihanie, a to najmä u
dlhších výhonov. Vyžadujú to hlavne bobuľoviny a jadroviny. Ďalej potom z drevín odstráňte
tiež zhnité plody, ktoré na nich zostali.

OKRASNÉ KVETINY
Ak máte v záhonoch kvety, ktorým končí vegetačné obdobie, je potrebné ich pred zimou
odstrániť. V prípade trvaliek potom vytvorte
zimnú prikrývku, napríklad z kôry alebo
čečiny.
Niektoré citlivejšie rastliny potom presuňte
do priestorov, kde nebudú čeliť mrazu, aby
mohli v pokoji prezimovať. Ide napríklad o
begónie.

AKO ZAZIMOVAŤ MUŠKÁTY?
Základom pre správne prezimovanie muškátov je vhodné umiestnenie a denné svetlo.
Miesto by malo byť, suché, svetlé, bez prievanu a so stálou teplotou okolo 5 – 10 °C.
Ak pre muškáty také miesto nemáte, radšej ich
na jeseň zlikvidujte a kúpte si na jar nové.
Kvety môžete tiež umiestniť za okno, napríklad
v chladnejšej chodbe.
Muškáty nikdy neprenášajte z vonku priamo do
prekúreného bytu, aby neutrpeli teplotný šok.
Treba im dopriať čas na postupnú adaptáciu.

SKALKY A SKALNIČKY
Jesenné obdobie je ideálne na zakladanie
skaliek alebo aspoň na prípravu miesta a
substrátu. Ak už skalku máme, treba z nej
pozberať všetko napadané lístie, konáriky,
prípadne kúsky kôry a plody okolitých
okrasných drevín. Ostriháme suché a odkvitnuté rastliny, zalejeme čerstvo vysadené,
najmä miniatúrne ihličnany a listnáče. Nezabudneme odstrániť burinu, mach a zredukovať rozrastené druhy. Uvoľnené kamene
pevne ukotvíme a okolo rastlín dosypeme
drobnejšiu kamennú drvinu. Skalku koncom
novembra zakryjeme ihličnatými chvojka-

mi, nie však listami či netkanou textíliou!
Chvojky ukladáme tak, aby voda nestekala
ku skalničkám. Väčšina z nich totiž neznáša
dlhotrvajúcu zimnú vlhkosť. Dosadiť ešte
môžeme botanické tulipány.

RUŽE
Z okolia ružových kríkov odstránime všetko
napadané lístie, ktoré je zdrojom chorôb a
úkrytom pre škodce. Dôkladne prezrieme kry
ruží, zlikvidujeme suché, poškodené a viditeľne choré výhonky, a to najmä na starších
rastlinách. Zrealizujeme mierny rez, pri

ktorom ostriháme len horné časti výhonov.
Silnejší rez uskutočníme až na jar. Kríky ruží
musíme na zimu nakopčiť – prihrnieme k nim
kvalitný záhradnícky substrát (táto vrstva ich
ochráni pred mrazom). Pri stromčekových
ružiach je príprava na zimu iná: korunky
obalíme jutovinou alebo netkanou textíliou,
vnútro môžeme vyplniť suchým lístím.
Mladšie kry prezimujú aj tak, že korunku opatrne ohneme smerom k pôde, kde ju upevníme pomocou háčika a prihrnieme zeminou. Popínavé ruže obalíme netkanou textíliou a do okolia koreňov nahrnieme zeminu.
Prevzala: Ing. Zuzana Mazáková
Autor článku: akoapreco.com
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SME PRIPRAVENÍ NA NASTÁVAJÚCU
VYKUROVACIU SEZÓNU
Aktuálne prebiehajúcej vykurovacej sezónne, ktorá sa každoročne začína 1. septembra, predchádzala rozsiahla príprava tepelných zariadení.

P

racovníci Divízie tepelného hospodárstva začali s prípravami hneď po vykurovacej sezóne, ktorá podľa vyhlášky končí
31. mája. Práve letné obdobie využívame na
pravidelné kontroly a údržbu vykurovacích
zariadení. Vtedy je dopad odstávok na odberateľov najnižší.

V teplých letných mesiacoch sa odberatelia môžu stretnúť s odstávkami teplej
vody. Pravidelná mimosezónna odstávka teplej vody bola v minulosti nutná z
dôvodu údržby všetkých výrobných a
distribučných zariadení. V priebehu roka
sú totiž nepretržite v prevádzke. V súčasnosti, vďaka pravidelným revíziám a údržbe,
preventívne predchádzame nečakaným
poruchám či haváriám. Bezpečnou a bezporuchovou prevádzkou zabezpečujeme
odberateľom tepla stabilnú a spoľahlivú
dodávku tepla a teplej vody.
V letnom období, kedy je nízky odber tepla, realizujeme finančne aj časovo náročné
renovácie, aby narušenie komfortu odberateľov spojených s dodávkou tepla bolo čo
najmenšie. Okrem toho, bezporuchovú
prevádzku počas celého roka zabezpečuje
nepretržitá údržba, v rámci ktorej sa vykoná
množstvo ďalších menších opráv.

Do obnovy investujeme najmä preto,
aby sme zvýšili efektivitu, spoľahlivosť a
bezpečnosť tepelných zariadení, ušetrili
primárnu energiu a následne nezvyšovali
náklady na teplo pre našich odberateľov.
Vďaka modernizácii tepelných zariadení,
riadiacich systémov a dispečingov sa doba
odstávok výrazne skrátila a naďalej skracuje. V minulosti bolo bežnou rutinou,
že odstávky teplej vody trvali aj niekoľko
týždňov. Súčasná doba je jedinečná v tom,
že sa snažíme vychádzať v ústrety odberateľom v čo najväčšej miere.

Udržiavanie vykurovacej sústavy v bytovom
dome počas leta musia zabezpečiť aj vlastníci bytov. Nepostačuje, ak opatrenia v lete
vykoná len dodávateľ tepla. Iba pravidelne
udržiavaná vykurovacia sústava zaistí naje-

INFORMÁCIE O ODSTÁVKE:
Pri odstávke sa pracovníci Divízie tepelného hospodárstva riadia platným zákonom,
podľa ktorého je dodávku tepla možné prerušiť iba na nevyhnutný čas potrebný na
vykonanie údržby. Odberatelia sú preto vždy vopred informovaní o presnom termíne
začiatku a skončenia odstávky.
Informáciu o plánovanej odstávke oznamujeme minimálne 15 dní vopred.
Informácie o prebiehajúcich a plánovaných odstávkach nájdete aj na našej webovej stránke.
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Sekcia TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
konomickejšiu prevádzku. To znamená, ak je
ventil na radiátore počas leta zatvorený, voda
vo vykurovacom systéme naň zbytočne tlačí, čo
prispieva k jeho poškodeniu. Naopak, naplno
otvorený ventil radiátora umožňuje prirodzenú
cirkuláciu vody vo vykurovacej sústave a
zabraňuje vzniku usadenín. Pred začatím
vykurovacej sezóny je potrebné odvzdušniť
vykurovaciu sústavu bytového domu pomocou ventilu, z ktorého by po úspešnom vypustení vzduchu mala voda plynulo vytekať.

Vlastníci malých domových plynových
kotolní by v žiadnom prípade nemali
zabúdať na pravidelnú revíziu a údržbu
svojej kotolne. Pravidelná revízia a údržba
je finančne menej náročná než prípadné
odstraňovanie následkov havárie alebo inej
náhlej poruchy. V opačnom prípade vlastníci riskujú poruchy, skrátenie životnosti
zariadení či v konečnom dôsledku zvýšenie
svojich nákladov na teplo.
Pri prevádzkovaní vlastnej kotolne je veľmi

dôležité nielen správne nastavenie spaľovania, čistenie kotla a kontrola funkčnosti
poistných ventilov, ale netreba zabúdať aj
na povinnosť podľa zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi a zabezpečovať pravidelné čistenie, kontrolu a
preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou v lehotách podľa vyhlášky č. 401/2007 Z. z.
Autor článku: Ing. Mário Šamaj
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Sekcia VOĽNÝ ČAS

SPOZNÁVAME TURIEC - GADERSKÁ DOLINA
Gaderská dolina je jednou z najznámejších dolín Slovenska.

G

aderská dolina leží v západnej časti Veľkej Fatry, je dlhá 18 km a predstavuje jeden zo skvostov slovenskej prírody. Každý návštevník ocení,
že na pomerne malom území sa nachádza mnoho vzácnych prírodných útvarov a krásnych zákutí. Známe sú gaderské jaskyne i pestrá
flóra. Husté lesy sú bohaté na zver. Žijú tu jelene, diviaky, kamzíky a hlavne medvede . Celou dolinou preteká krištáľovo priezračná bystrina.

Dolina je pohodlne prístupná pre každého návštevníka, vedie ňou kvalitná asfaltová cesta. Prechádzka Gaderskou dolinou je nenáročná,
vhodná je aj pre malé deti a cykloturistov.

BLATNICKÝ HRAD
Vstupom do doliny je obec Blatnica. Priamo
nad Blatnicou sa vypína Tlstá s mohutnými
vápencovými galériami, početnými dierami
a jaskyňami. Najznámejšia z nich je jaskyňa
Mažarná, v ktorej sa našli zvyšky medveďa
jaskynného. Asi pol hodiny od Blatnice, po
ľavej strane vyčnieva na bralnatom hrebeni
zrúcanina Blatnického hradu. Blatnický hrad
vznikol na prelome 13. a 14. storočia. Strážil
cestu Magna via (Veľkú cestu) vedúcu z Nitry
na Liptov a Oravu až do Poľska.

HISTORICKÁ OBEC - BLATNICA
Bránou do celého komplexu Gadera je
obec Blatnica. Prvá zmienka o Blatnici je v

kráľovskom diplome Štefana II. z roku 1120
(vtedajší názov obce bol Blatna). Zemianska
obec Sebeslavce (dnes majer v blatnickom
katastri) a obec Solomus (dnešná časť Blatnice s názvom Sokolče) sú ešte staršie. Archeologické vykopávky svedčia o tom, že
už v dávnej minulosti tu sídlil človek. Medzi
najvýznamnejšie pamiatky patrí sídlisko
Keltov z doby železnej na blízkej Plešovici. Z
doby slovanskej zasa pochádza vzácny blatnický meč, nájdený v roku 1876 v mohyle v
chotári obce.
Čo sa týka pešej turistiky, Gaderská dolina
je jednou z prístupových ciest na Ostredok,
Krížnu a ostatné vrcholy hlavného hrebeňa.
Smerom k hlavnému hrebeňu sú úbočia
strmšie a dolina sa zužuje. V hornej časti sa
dolina delí na dve vetvy – Dedošovú dolinu,
ktorá pokračuje smerom do Drobkova a Ve-

cykloturistika v Gaderskej doline

Blatnický hrad
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Gaderská dolina

terného, a na pravostrannú dolinu Selenec,
do ktorej sa vstupuje cez mohutnú Čertovu
bránu. Za Čertovou bránou sa dolina opäť
rozširuje.

ZAUJÍMAVOSTI:
FILMY O JÁNOŠÍKOVI
V roku 1921 tu blatnický rodáci, bratia
Siakeľovci, nakrútili prvý film o Jánošíkovi.
Vznikli tu aj ďalšie filmy o Jánošíkovi od
režiséra Bielika.
MLYNČEKOVO
V doline pri Gaderskom potoku zostrojili
blatnickí dôchodcovia jedno z najkrajších
odpočívadiel – Mlynčekovo – s niekoľkými
mlynčekmi, ktoré cez drevené korýtka
poháňa voda z blízkej studne.

obec Blatnica
BLÍZKE DOLINY
Populárne na turistiku aj cykloturistiku sú
tiež Blatnická dolina a Necpalská dolina, v
ktorej sa nachádza vodopád Revúcky mlyn. V
obci Necpaly sú štyri kaštiele.
ARCHEOLÓGIA A POVESŤ O MEČI
Dolina je významným náleziskom kostrových zvyškov medveďa jaskynného a
prieskumy ukázali, že bola obývaná už v
praveku. Dalším významným nálezom z
Blatnice je hrob veľkomoravského veľmoža
a meča s rukovätou vybíjanou zlatom a
striebrom. Meč je datovaný do obdobia
vlády kniežaťa Pribinu a viaže sa k nemu
povesť o statočnom šuhajovi Blatonovi,
ktorý ochránil Mojmíra i samotného Pribinu pred veľkým rozzúreným turom. Za odmenu mu daroval kus zeme i vzácny meč.

TIPY NA VÝLET :
VÝSTUP NA TLSTÚ
Nad Blatnicou je rozložitý vrch Tlstá (1 373 m
n. m.), výstup po modro značenom turistickom
chodníku trvá asi 3 hodiny, v masíve sa nachádza jaskyňa Mažarná s kvapľovou výzdobou.
VÝSTUP NA OSTRÚ
Spolu s Tlstou tvorí výraznú dominantu
Veľkej Fatry aj vrch Ostrá (1 263 m n. m.), na
ktorý vedú značkové chodníky z Gaderskej i
Blatnickej doliny, na niekoľkých úsekoch je
chodník zabezpečený reťazami, celý okruh sa
dá prejsť za 6 až 7 hodín.

KULTÚRA V BLATNICI
• Vo filmárskej Blatnici sa nakrútilo až
15 slovenských filmov a 2 zahraničné.
• V Blatnici sa narodila prvá slovenská
botanička Izabela Textorisová.

Zdroj: kamnahory.sk, gaderskadolina.sk
Foto: kamnahory.sk, gaderskadolina.sk
Prevzala: Ing. Zuzana Mazáková

meč veľkomoravského veľmoža
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Sekcia DOMOVÝ PORIADOK

SPOLUNAŽÍVANIE SUSEDOV, NEPRISPÔSOBIVÝ
VLASTNÍK V DOME A DOMOVÝ PORIADOK
Susedské spolunažívanie môže priniesť konfliktné situácie. Často sa stretávame s problémom, keď v bytovom dome obťažuje vlastníkov
bytov neprispôsobivý sused. V mnohých prípadoch stačí suseda iba upozorniť, lebo si možno neuvedomuje, že jeho správanie ostatných
obťažuje, a problém sa vyrieši. Čo ale v takom prípade, ak sused svoje správanie nemieni zmeniť?

ČO HOVORÍ ZÁKON?
O medziľudských vzťahoch sa nepriamo hovorí v
niektorých zákonoch, ktoré sa touto problematikou
zaoberajú. Vlastníci bytov a nebytových priestorov
majú oporu v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, a to v §11
Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome, kde sa v ods. 1 a ods. 5 píše:

Rovnako nájdeme oporu v
Občianskom zákonníku, ktorý
rieši úpravu susedských vzťahov nasledovne:
„Upravuje povinnosť vlastníkovi veci zdržať sa všetkého,
čím by nad mieru primeranú
pomerom obťažoval iného,
alebo čím by vážne ohrozoval
výkon jeho práv.“

(1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a
nebytový priestor v dome udržiavať v stave
spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy. Je povinný konať
tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri

18

Časopis BYTTERM November 2018

prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v
dome, prípadne jeho časti a pri inom nakladaní
s bytom a nebytovým priestorom v dome nerušil
a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv.
(5) Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do
výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v
dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo
znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým,
že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový
priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory,
príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené
rozhodnutím súdu, môže súd na návrh
spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu
alebo nebytového priestoru v dome nariadiť
predaj bytu alebo nebytového priestoru.

NAJČASTEJŠIE SUSEDSKÉ SPORY
Najčastejšie susedské spory sú z dôvodu
hluku pri rôznych oslavách, obťažovanie
susedov hlasnou hudbou, hádky, problémy,
ktoré vznikajú pri prestavbách bytových jadier či celého bytu, štekajúci pes, pravidelné
vytápanie, sused fajčiaci na balkóne.
V zásadách bývania je potrebné určiť aj pravidlá pri chove domácich zvierat. Mesto má

k chovu domácich zvierat prijaté Všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Vždy je teda
prvým krokom zistenie podmienok chovu
spoločenských zvierat v byte (mačka, pes)
podľa prijatého VZN a prípadné nedodržiavanie zo strany vlastníka bytu. Priestupkom
je napríklad neprihlásenie zvieraťa do evidencie, čo je možné zistiť na mestskom
úrade. Spravidla VZN určuje aj prípustný
počet zvierat jedného druhu v byte, napr. dve
mačky, dva psy. Väčšie množstvo, napríklad
mačiek, môže už byť obťažujúce pre okolie a
preto sa môže stať dôvodom priestupkového
konania, ak je dôvodné podozrenie, že je
zanedbaná veterinárna starostlivosť o zviera.
Jednoducho, vždy treba konať, ak zviera
v dome nie je priateľsky prijaté ostatnými
vlastníkmi.

AKO POSTUPOVAŤ, AK VLASTNÍK SVOJÍM CHOVANÍM MARÍ PRIEBEH SCHÔDZE ?
Medziľudské vzťahy sa často prejavia pri riešení problémov alebo pri rozhodovacom procese v bytovom dome. Zásady, aké by mali vlastníci bytového domu prijať, by mali byť zaväzujúce pre všetkých vlastníkov. Problémy, ktoré vznikajú na schôdzi, je možné eliminovať. V
prvom rade je potrebné, aby sa schôdze zúčastnili len vlastníci bytov a NP. Vlastník môže splnomocniť aj inú osobu, ktorej dôveruje, aby
ho na schôdzi zastupovala. Predsedajúcim schôdze je spravidla ten, kto domovú schôdzu zvoláva, t. j. zástupca správcu, alebo zástupca
vlastníkov bytov, ktorý má znalosti s vedením schôdze, jej postupov, hlasovaním a v neposlednom rade ovláda základné ustanovenia
zákona č. 182/1993 Z. z. Predsedajúci by nemal pripustiť, aby sa vlastníci prekrikovali, skákali do reči diskutujúcim a navzájom sa osočovali.
Ak sa niektorý vlastník nevie ovládať, je vhodné upozorniť ho na jeho správanie a je možné ho vyzvať, aby zo schôdze odišiel.

DOMOVÝ PORIADOK
Najlepším riešením pre vlastníkov bytov v
dome je stotožniť sa s dokumentom, ktorý
stanovuje pravidlá a zásady bývania v dome –
tzv. domový poriadok. Prostredníctvom
neho sú nastavené podmienky užívania
spoločných častí a zariadení domu, poriadok
a čistota v dome, protipožiarne opatrenia,
vyvesovanie a vykladanie vecí, pokoj v dome
a iné.
Ako je možné postupovať v prípade, ak
niektorí obyvatelia domu nedodržujú prijaté „Pravidlá a zásady bývania“ ?
Obzvlášť prehlasovaní vlastníci v dome
sú často toho názoru, že dokument sa ich
netýka. Pri nerešpektovaní dohodnutých
pravidiel je potrebné vlastníka upozorniť
na nevhodnosť jeho správania a na porušovanie prijatých pravidiel najskôr ústne,
potom písomne. Ak tento spôsob nebude
účinný, je treba využiť priestupkové konanie.
Jednoducho, je potrebné zase konať a nie
pasívne prihliadať. Vo vážnejších prípadoch
je možné zavolať políciu, prizvať susedov
ako svedkov. Situáciu je možné zdokumentovať na kameru alebo mobilný telefón. Je
dobré, ak je k dispozícii záznam o zásahu z
polície. Ak situácia naďalej trvá, je možné
podať oznámenie o spáchaní priestupku
na príslušnom obvodnom oddelení policajného zboru podľa toho, kde sa skutok stal,

alebo na Okresnom úrade Žilina, Odbore
všeobecnej vnútornej správy na Oddelení
priestupkov, ktorý je zároveň aj príslušným
prvostupňovým správnym orgánom vo veciach priestupkov. Správny orgán je následne
oprávnený rozhodnúť, či k vypočutiu prizve
aj svedkov a aké dôkazy považuje za potrebné vykonať.
Bohužiaľ, v súčasnosti nie je zo zákona
možnosť prijať v dome nadväzujúci sankčný
poriadok, aby bolo možné vlastníkom uložiť
pokutu za porušovanie domového poriadku
tak zo strany správcu, ako aj zo strany vlastníkov bytového domu.

ZÁVER
Tolerancia je základom dobrého spolunažívania, avšak má svoje hranice. Možno
by stálo za úvahu prevziať zásady, ktoré už
platia vo vyspelom svete a síce, že budúci vlastník bytu musí súhlasiť pred jeho
odkúpením so znením domového poriadku.
Bez súhlasu s objemným (niekedy až niekoľko desaťstranovým) dokumentom nie je
možné uzavrieť zmluvu o kúpe bytu. Tým sa
zabezpečí, aby jednotliví vlastníci boli informovaný o zásadách odsúhlasených v dome
a následne, aby aj tieto zásady dodržiavali.
Možno by to pomohlo aj u nás.
Autor článku: Ing. Karol Kucka
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ZVÝŠENIE HLUČNOSTI PO VÝMENE
ROZVODOV? NIE S RAUPIANOM!
Netesnosti, zatekanie, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“ v starších bytových domoch.

Č

iastočné opravy kanalizačných a
vodovodných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár
týždňov dopredu. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších
fasád, okien ako aj výťahov, patrí sanácia
vertikálnych potrubí vody, kanalizácie a
plynu k najpálčivejším problémom starších,
najmä panelových domov. Obzvlášť unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových potrubí predstavuje bezpečnostné riziko.
Preto sa táto problematika logicky zaradila
medzi priority, ktoré bude musieť v krátkej
dobe riešiť väčšina spoločenstiev vlastníkov
bytov či bytových družstiev.

AKO FUNGUJE RAUPIANO?
1. Rúry a tvarovky sú vyrobené zo špeciálneho polypropylénu RAU-PP, ktorý vďaka zvýšenej hustote materiálu PP doplneného ťažkým minerálnym plnivom
bráni prenosu hluku vzduchom.
2. Na zamedzenie prenosu zvuku šíriaceho sa „hmotou“, t. j. upevnením,
však sama vysoká hustota materiálu nestačí. Preto je potrebné použiť
zároveň aj odhlučnenú upevňovaciu
techniku. Táto pozostáva zo špeciálne
vyvinutej kombinácie 2 objímok, čím
sa výrazne eliminuje prenos hluku
telesom. RAUPIANO Plus tak vytvára
harmonický celok, ktorý prispieva k
maximálnemu komfortu užívateľa
bytu, domu, či iných priestorov.
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VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
Kanalizačné potrubia sa v panelových
bytových domoch starších ako 30 rokov
dostávajú na hranicu svojej životnosti.
Poruchy, akými sú netesnosti, zápach a
koróziou ohrozené potrubia vody a plynu
sú ohrozením majetku a bezpečnosti obyvateľov. Výmena je nutná.

PREČO RAUPIANO PLUS
Podľa prieskumov uskutočnených v krajinách
Európskej únie je práve hluk jednou z hlavných
príčin nespokojnosti s vlastným bývaním. Jedným z najvýraznejších zdrojov hluku je pritom
sanitárne zariadenie s príslušným odpadovým
potrubím z azbestocementu alebo PVC.
Najväčším miestom vzniku hluku v rámci
vnútornej kanalizácie sú hlavné stúpacie potrubia, ktoré rušia často viacerých užívateľov
bytových domov zároveň. Viacerí z nás túto
situáciu denne zažívajú na vlastnej koži. Navyše staré potrubie z azbestocementu nemá

vzhľadom na svoju vysokú hmotnosť až také zlé
akustické vlastnosti. Bežné potrubie z plastu
(polypropylén alebo PVC) je na tom výrazne
horšie - ľudský organizmus vníma hluk niekoľkonásobne silnejšie. Bolo by preto hriechom
pri rekonštrukcii nahradiť staré potrubia novými,
ešte horšími. RAUPIANO je riešením – má špičkový
útlm hluku, vysokú tesnosť a životnosť. Montáž
potrubia je jednoduchá bez lepenia, zápachu, či
špiny – len zasúvaním hrdiel s tesnením.
Oproti bežným rúram z plastu je útlm
hlučnosti veľmi výrazný, pretože každé 3
decibely v tejto hladine znamenajú zdvojnásobenie počtu zdrojov hluku. Najmä sa
neprenáša hlučnosť do tzv. chránených
miestností, ako obývačka alebo spálňa.
Pri vynechaní dvojitej zvukovo-izolačnej objímky je efekt slabší, avšak výrazne lepší ako
pri bežnej plastovej rúre. Všetky akustické
parametre rúr RAUPIANO Plus sú overené
meraním renomovaného inštitútu Fraunhoferinstitut für Bauphysik a na požiadanie
predložíme platné certifikáty.
Autor článku: rehau.sk, stupacky.sk

1

2

3

1 Redukcia prenosu hluku hmotou
2 Dvojitá zvukovo-izolačná objímka
3 Redukcia prenosu hluku vzduchom

1 Vnútorná, oteru vzdorná a hladká vrstva z PP
2 Stredná izolačná vrstva s minerálnym plnivom
3 Vonkajšia ochranná vrstva z PP odolná voči nárazom
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• Samuel Smiles - (1812 - 1904) - škótsky spisovateľ, kazateľ a reformátor
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1. þasĢ
silúru
tajniþky
skratka

www.facebook.com/krizovkysusmevom

dusno,
spara

tkaním
olemoval

www

TIPY NA JESENNÉ RECEPTY
BUDEME POTREBOVAŤ:
Základ:
2 ks kuracích pŕs
2 jablká
2 PL hladkej múky
1 citrón

PIKANTNÝ KURACÍ ŠPÍZ S JABLKAMI
Jablká ošúpeme, nakrájame na väčšie kocky a pokvapkáme citrónovou šťavou. Kuracie prsia narežeme na väčšie kúsky (2 x 2 cm) a obalíme ich v múke.
Pomúčené mäso zalejeme marinádou z medu, oleja, sójovej omáčky a nasekanej čili papričky.
Necháme v chlade marinovať aspoň 30 minút.
Potom na drevené špajle alebo kovové ihlice striedavo napichujeme kúsky mäsa a jabĺčka. Rozpálime grilovaciu panvicu a na kvapke oleja na strednom plameni grilujeme z každej strany asi 6
minút. Podávame s cesnakovým dresingom a horúcou hriankou.
		

Marináda:
2 PL sójovej omáčky
1 PL medu
1 PL oleja
1 čili paprička

Recept a foto: recepty.azet.sk

BUDEME POTREBOVAŤ:

TVAROHOVÝ ZÁVIN S RUMOVÝMI HROZIENKAMI
Hrozienka prelejeme rumom a necháme máčať.
Pripravíme si plnku: vymiešame mlieko, Zlatý klas, cukor, vanilkový cukor a žĺtok. Túto zmes
privedieme k varu a uvaríme hustý puding. Ešte do horúceho pudingu zamiešame rumové hrozienka. Z bielku vyšľaháme sneh. Potom spolu šľaháme tvaroh s maslom, vlažným pudingom
a nakoniec primiešame i sneh.
Plnku navrstvíme na plát lístkového cesta, kratšie okraje zalomíme dovnútra a závin zrolujeme
po dlhšej strane. Potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme na 180 °C asi 20 minút.
Prajeme dobrú chuť! 			

1 balíček lístkového cesta
1 balíček Zlatého klasu
1 hrsť hrozienok
250 g tučného hrudkovitého tvarohu
1 balíček vanilkového cukru
1 vajce
100 g kryštálového cukru
250 ml mlieka
50 g masla
1 PL rumu
vajce na potretie

Recept a foto: recepty.azet.sk
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Sekcia SÚŤAŽ

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
V.minulom čísle sme uverejnili súťažnú otázku:
Koľko bytových domov je v správe
BYTTERM, a. s. na sídlisku Hliny?

Sme veľmi radi, že naši zákazníci sa stále
aktívne zapájajú do nových sútaží o atraktívne výhry.

SPRÁVNA ODPOVEĎ:

Srdečne gratulujeme k výhre!

C. 103 bytových domov ( s 3 519 bytmi )

Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže.
Žrebovanie sa uskutočnilo cez leto za účasti
vedenia spoločnosti Bytterm, a. s.

VÝHERCA SÚŤAŽE:
Bohuslav KURTÍK,
Trenčianska 1, Žilina
Darčekovú poukážku do servisu v
hodnote 250 € venoval Peugeot (FinalCD, Prielohy 5, Žilina-Solinky). Výhru
odovzdal generálny riaditeľ Byttermu,
Ing. Richard Zelina.
Ing. Richard Zelina a Ing. Katarína Chochuľová odovzdávajú výhru pánovi Kurtíkovi.

NOVÁ SÚŤAŽ OD NOVEMBRA 2018
V tomto čísle sme pre vás pripravili ďalšiu
súťažnú otázku. Za správnu odpoveď môžete
vyhrať darčekový poukaz v hodnote 100 EUR
na slávnostnú večeru pre 2 osoby spojenú aj
s ochutnávkami syrov do reštaurácie FARMA
BARDY, Jasenové 249.

NOVÁ SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:
V ktorom roku bola na námestí postavená
baroková socha Nepoškvrnenej Panny
Márie – Immaculaty na podstavci s reliéfom sv. Floriána?

Sochu postavili v roku:
A/ 1758
B/ 1735
C/ 1738

0
10

Správne odpovede posielajte e-mailom na:
podatelna@bytterm.sk
Uzávierka súťaže je dňa 6. 1. 2019. Žrebovanie
sa uskutoční 30. 1. 2019. Výhercu uverejníme
na webovej stránke www.bytterm.sk
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Autor článku: Ing. Zuzana Mazáková

ENERGETICKÝ
CERTIFIKÁT
OD SSE

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 Z. z. 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.

Podľa energetickej hospodárnosti sa budova
zaraďuje do energetických 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 – projektové
energetické hodnotenie.
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.
Časopis BYTTERM November 2018
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Optický internet ...

O!

Viac ako 40 digitálnych TV programov zadarmo !

... od

9.90 €

za mesiac

Digitálna televízia ...
Viac ako 40 digitálnych a až 17 analógových TV programov !

... od

4.80 €

za mesiac

Všetky služby BEZ VIAZANOSTI Internet BEZ OBMEDZENÍ

✆/✉ 0918 402 059 • 0908 937 958
e-mail: objednavky@tesatel.sk • www.tesatel.sk

