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SPRAVBYTKOMFORT je pyšný na minulosť a budúcnosť

Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov 
Paul Minarik, člen predstavenstva SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov a zástupca Facilitycomfort Viedeň 

Rok 2016 bol z pohľadu spoločnosti 
SPRAVBYTKOMFORT úspešný. Obnova 
bytových domov pokračovala a z celkové-
ho počtu spravovaných bytových domov 
prešlo obnovou už 182 bytových domov, 
čo predstavuje 69 %. V predchádzajúcom 
roku sa obnovilo 19 bytových domov 
a v tomto roku ich bude ďalších 15.
„Snažíme sa stále zlepšovať naše služ-
by. Od veľkých investícií do tepelného 
hospodárstva, obnovy bytových do-
mov až po malé zmeny, ako napríklad 
výmena popisných čísiel a označení 
bytových domov,“ povedala Natália Ban-
duričová, predsedníčka predstavenstva 
SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov a po-
kračovala: „Postupne hľadáme nové 
možnosti ako vylepšiť naše služby 
a komunikáciu s našimi zákazníkmi. 
Zákaznícke centrum, webová stránka,  
Magazín...“ To sú len niektoré z prostried-
kov, ktoré slúžia na komunikáciu s verej-
nosťou a zákazníkmi. S bývaním je spoje-
ná aj zodpovednosť za celý bytový dom 
a s tým súvisia dôležité informácie. „Je 
potrebné niektoré veci opakovať a ve-
rejnosti prízvukovať. Prichádzajú noví 
zákazníci, nastávajú zmeny v legislatí-
ve. Ľudia musia mať potrebné informá-
cie, napríklad ako funguje bytový dom, 

ako postupovať pri riešení problémov 
a zmien v bývaní, ako postupovať pri 
investíciách do bývania. Fenoménom 
je komunikácia mladej generácie so 
seniormi pri obnove bytových domov, 
jej financovanie a podobne. Je to kaž-
dodenná práca a my chceme byť našim 
zákazníkom stále k dispozícii,“ uviedla 
Natália Banduričová. Ako dodala, „zákla-
dom je komunikácia a ochota zákazní-
kov nás osloviť.“   
V roku 2005 vstúpil do spoločnosti Sprav-
byt rakúsky akcionár, spoločnosť Energie-
comfort, ktorá je súčasťou viedenského 
koncernu Wiener Stadtwerke a dcérskou 
spoločnosťou Wien Energie. Do prešov-
ského Spravbytu priniesla svoje know-
-how, využívanie moderných technológií, 
energetickú efektivitu, ochranu životného 
prostredia. 
Dnes sú stanovené ciele splnené. Na ve-
rejnosť prenikli informácie o chystanej 
zmene na pozícii akcionára. Paul Minarik, 
člen predstavenstva SPRAVBYTKOMFORT, 
a. s. Prešov a zástupca Facilitycomfort Vie-
deň, sa k tejto otázke vyjadril nasledovne: 
„Nie je to nová informácia a je pravdi-
vá. Z mojej strany musím povedať, že 
bohužiaľ. Je tomu takmer 15 rokov, čo 
podnikáme na Slovensku. Akcionári 

našej spoločnosti sa rozhodli zmeniť 
svoje smerovanie. Viedeň je dnes mo-
derné a rýchlo sa rozvíjajúce mesto. 
Ročne v ňom pribudne okolo 40 tisíc 
nových obyvateľov. Náš koncern za-
bezpečuje vo Viedni mestskú dopravu, 
zásobovanie kompletnými energiami, 
káblové siete – teda kompletnú infra- 
štruktúru mesta. Materský koncern sa 
rozhodol realizovať zmeny a to zna-
mená aj iné podnikateľské zámery a 
priority.“ Spoločnosť SPRAVBYTKOM-
FORT Prešov štandardne funguje naďalej. 
Chystanú a prípadnú zmenu akcionára 
koncový zákazník nepocíti. Dnes je v Pre-
šove vybudovaná moderná spoločnosť 
poskytujúca služby obyvateľom krajské-
ho mesta. „SPRAVBYTKOMFORT je dnes 
ukážková, vysoko rešpektovaná spo-
ločnosť. Som hrdý na to, ako sme doká-
zali pozitívne zmeniť fungovanie tejto 
spoločnosti. Pre mesto je dôležité, aby 
SPRAVBYTKOMFORT aj naďalej v tom-
to trende pokračoval,“ uzatvoril Paul 
Minarik. Na jeho slová nadviazala Natália 
Banduričová: „Vlastníci bytov môžu byť 
pokojní. SPRAVBYTKOMFORT funguje 
ďalej, dochádza len k zmene akcionára. 
V tomto roku vykonávame všetky plá-
nované aktivity.“   

DÔRAZ SA KLADIE NA KOMUNIKÁCIU 
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Levočská 17
Levočskou ulicou dnes a stále vedie hlav-
ná dopravná tepna v Prešove. Obyvatelia 
a ich domy si počas tých rokov prežili 
svoje. Potvrdil to aj Pavol Eliáš z byto-
vého domu na Levočskej 17:  „V našom 
bytovom dome je 11 bytov. Bytový dom 
bol v hroznom stave. Skolaudovaný bol 
v roku 1942 a k tomu tá doprava. Akút-
ny stav si to vyžadoval. Rozhodli sme sa 
pre obnovu domu, ktorá trvala jeden rok. 

PREŽILI 60 ROKOV – POTREBOVALI VYNOVIŤPREŽILI 60 ROKOV – POTREBOVALI VYNOVIŤ
Obnova bytových domov v krajskom meste pokračovala aj v roku 2016 
a v tomto roku sa budú modernizovať ďalšie. Bytová výstavba v 50-tych 
rokoch minulého storočia zaznamenala rozmach. Dnes takéto domy majú 
viac ako 60 rokov. Dva z nich prešli komplexnou obnovou.

vania. Po 60-tich rokoch existencie si však 
dom vyžadoval obnovu. Začala sa v roku 
2011 rekonštrukciou strechy. V roku 2015 
sa vlastníci rozhodli riešiť komplexnú ob-
novu bytového domu. Zástupca bytové-
ho domu Štefan Struňák nám povedal: 
„Kedysi bola naša bytovka najkrajšia. Po-
tom sa to otočilo, okolité domy sa obnovi-
li a náš dom chátral. Preto sme sa rozhodli 
pristúpiť k jeho obnove. Sledovali sme 
informácie ohľadom získania úveru a pus-
til som sa do toho. Dnes je bytovka vyno-
vená a ja i susedia sme spokojní.“ Suma 
115 tisíc eur priniesla výsledok v podobe 
viacerých vylepšení - zateplenie obvodo-
vého plášťa, zateplenie sokla, zateplenie 
stropov, rímsy a strechy, preregulovanie 
ústredného kúrenia po zateplení, výmena 
rozvodov v spoločných priestoroch i maľ-
by schodiskového priestoru. Uvedená 
suma na modernizáciu domu sa skladala 
z prostriedkov ŠFRB a to s 0 %-tnou úro-
kovou sadzbou a ďalšia časť financií bola 
z refinancovaného pôvodného úveru so 
zníženou úrokovou sadzbou (zo 4,59 % 
na 1,7 %). „Fond opráv sa nám navýšil 
o 33 eur na byt. Ak sme do toho chceli ísť, 

vydrží aj napriek komplikovanej doprave 
a hluku na našej ulici. Aspoň trocha sme 
si vylepšili naše bývanie.“     

Ulica 17. novembra 78 – 80
V roku 1956 privítal bytový dom na Ulici 
17. novembra jeho prvých obyvateľov. Tí 
sa tešili z nového a vtedy moderného bý-

A zo začiatku s tým bol problém. Značná 
časť obyvateľov je v seniorskom veku, 
museli sme ich dosť dlho presviedčať –  
išlo totiž o financie a tých nemajú ľudia 
nazvyš.“ Nakoniec sa to podarilo a s roz-
počtom 100 tisíc eur sa pustili do obno-
vy bytového domu. Finančné krytie bolo 
z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja 
bývania a 25 %-tným podielom sa podie-
ľali obyvatelia domu, ktorí sa rozhodli aj 
pre navýšenie fondu opráv. „Zateplenie 
obvodového plášťa, stropu suterénu, 
stropu a stien podjazdu a podkrovia, vý-
mena rozvodov, ale aj vysprávky kamen-
ného sokla a stien, výmena strešných žľa-
bov a zvodov, obnova oporného múru 
stien a hygienická maľba v spoločných 
priestoroch,“ rozmenil na drobné prá-
ce, ktoré boli spojené s obnovou domu 
Pavol Eliáš, ktorý dodal:  „Dom je po za-
teplení a obnove. Veríme, že nejaký čas 

museli sme príspevok zvýšiť. Po zatep-
lení sme prežili prvú zimu a sme spokoj-
ní – pocítili sme úsporu na kúrení, teda 
sme ušetrili. Ako susedia sme sa dohodli 
a našli kompromis. Vďaka patrí aj spoloč-
nosti Spravbytkomfort za pomoc a pora-
denstvo pri realizácii diela,“ uviedol Štefan 
Struňák. 
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Projekt zameraný na skrášlenie mesta 
Prešov, vybudovanie alebo revitalizá-
ciu zelene vyhlásil SOCIÁLNY PREŠOV 
s hlavným partnerom SPRAVBYT-
KOMFORT, a. s. Prešov. Všetci, ktorým 
záleží na životnom prostredí a sú ak-
tívni, využili príležitosť a napísali svoj 
projekt. „Z 23 projektov, ktoré prišli, 
bolo do prvej etapy realizácie vybra-
ných desať projektov. Ďalšie budú 
podporené z prostriedkov mesta 
Prešov,“ uviedla Adriana Birošová zo 
spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s. 
Prešov. Tešiť sa môžeme na novú ze-

leň a to na štyroch miestach sídliska 
Sekčov. Ako ďalej prezradila A. Bi-
rošová, „dva projekty sa budú reali-
zovať na Sídlisku II, štyri projekty na 
sídliskách Solivar a Šváby, päť projek-
tov sa bude realizovať na Sídlisku III 
a až osem projektov na revitalizáciu 
bude v širšom centre mesta.“ Prichá-
dza jar, je čas na prácu v záhradách, 
či pred bytovými domami. Aj granto-
vý program Zelená pre Prešov je pr-
vou lastovičkou, ktorá môže pomôcť 
vybudovať príjemnú zelenú oázu na 
našich sídliskách. 

DÔLEŽITÉ SÚ TERMÍNY
– VYHNETE SA PROBLÉMOM

Základnou povinnosťou každého vlastní-
ka bytu a nebytového priestoru v dome 
je platiť mesačný zálohový preddavok za 
služby spojené s užívaním bytu alebo ne-
bytového priestoru a zároveň platiť plat-
bu do fondu prevádzky, údržby a opráv 
bytového domu. Ročné vyúčtovanie ná-
kladov za byt alebo nebytový priestor je 
správca domu povinný v zmysle zákona 
o vlastníctve bytov a nebytových priesto-
rov v znení neskorších predpisov vyho-
toviť do 31. mája kalendárneho roku za 
predchádzajúci kalendárny rok.
V zmysle zmluvy o výkone správy 
je vlastník bytu alebo nebytového 
priestoru povinný zaplatiť nedopla-
tok z ročného vyúčtovania nákladov 
do 30. júna. V prípade, že sa tak nesta-
ne, správca domu zasiela vlastníkovi, 
ktorý je v omeškaní s úhradou nedo-
platku, upomienku s výzvou na dobro-
voľné vyrovnanie záväzku. Zároveň je 
vlastník upozornený na skutočnosť, že 
v opačnom prípade dôjde k vymoženiu 
pohľadávky súdnou, resp. exekučnou 
cestou.
Pri vymáhaní pohľadávok súdnou, resp. 
exekučnou cestou, je dôležitou infor-
máciou pre vlastníkov bytového domu, 
že správca domu vymáha nedoplat-
ky vždy v mene a na účet vlastníkov 
bytového domu, nie v mene správ-
cu domu. Pre vlastníkov domu z toho 
vyplýva, že všetky súdne a exekučné 
poplatky spojené s vymáhaním dlžnej 
sumy sú hradené z fondu prevádzky, 
údržby a opráv bytového domu. Po vy-
možení dlžnej sumy sa všetky poplat-
ky vrátia vlastníkom na účet bytového 
domu. Niekedy sa však stane, že je po-
hľadávka nevymožiteľnou a v takom 
prípade sú z účtu bytového domu hra-
dené aj poplatky spojené so zastavením 
exekúcie a s náhradou trov exekučného 
konania. 

HROZÍ DRAŽBA
Ďalšou možnosťou, ako vymôcť nedo-
platky od vlastníka v dome, je odsúhla-
senie dobrovoľnej dražby bytu alebo 

ZELENÁ PRE PREŠOV
Projekt pre novú zeleň

nebytového priestoru. Toto však musí 
odsúhlasiť nadpolovičná väčšina vlast-
níkov celého bytového domu, spra-
vidla v písomnom hlasovaní, keďže na 
schôdzi nie je obvykle prítomná nad-
polovičná väčšina vlastníkov v dome. 
Výška nedoplatku v čase hlasovania 
a aj v čase dražby  však musí presiah-

nuť sumu dvetisíc eur. Po dobrovoľnej 
dražbe sa o priebehu dražby vyhotoví 
notárska zápisnica a z výťažku dražby 
sa uspokoja nedoplatky dlžníka za byt 
alebo nebytový priestor. Zvyšná suma, 
za predpokladu, že nemá iných verite-
ľov, sa vyplatí doterajšiemu vlastníkovi 
bytu alebo nebytového priestoru.  

POSTUP PRI VYMÁHANÍ NEDOPLATKOV 
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Najlepšie obnovený dom
je v Prešove

Termostatické hlavice
radiátorov v lete 
AKO ICH NASTAVIŤ?
Veľkou chybou pri používaní ter-
mostatických hlavíc je ich nesprávne 
nastavenie v letnom období. Ľudia 
z obavy, aby im mimo vykurovacej 
sezóny nebolo dodávané žiadne tep-
lo, úplne uzavrú termostatický ventil. 
Takáto činnosť nemá v praxi žiaden 
zmysel, navyše to samotnému venti-
lu veľmi škodí a môže to spôsobiť aj 
jeho znefunkčnenie. 
Mimo vykurovacej sezóny je dô-
ležité nechať termostatické venti-
ly na všetkých radiátoroch úplne 
otvorené – teda nastavené na naj-
vyšší stupeň, obvykle na „päťku“.

Pokiaľ mimo vykurovacej sezóny ven-
til na dlhú dobu uzatvoríte, zbytočne 
sa namáha jeho pružina a môže dôjsť 
k zatuhnutiu regulačnej kuželky, 
prípadne k jeho poškodeniu. Takto 
poškodený ventil je následne nutné 
vymeniť. Preto je potrebné v letnom 
období termostatické hlavice úplne 
otvoriť a chrániť tak ventily proti po-
škodeniu.

Ocenenie počas stavebného veľtrhu CO-
NECO v Bratislave za najlepšie obnovený 
bytový dom roku 2016 získal dom na ulici 
Federátov 8 – 16 v Prešove. Správcom toh-
to domu je spoločnosť SPRAVBYTKOM-
FORT, a. s. Prešov. Rekonštrukcia sa začala 
zateplením štítových stien ešte v roku 
2008, následne v rokoch 2009 - 2010 bolo 
realizované zateplenie zvyšnej časti fa-
sády a nová strecha. Táto modernizácia 
bytového domu bola kompletne financo-
vaná z úveru Prvej stavebnej sporiteľne, 
a. s. (PSS). V roku 2016 sa realizovala ďalšia 
etapa rekonštrukcie - výmena výťahov, 
stúpačiek, nová dlažba, maľba schodísk. 
To bolo financované zo ŠFRB a dofinanco-
vané z PSS. Všetky práce stáli takmer 700 

Rozpočítavanie tepla prechádza zmenami. 
Od 1. januára 2017 vstúpila do platnosti 
vyhláška Ministerstva hospodárstva SR 
(č. 240/2016 Z. z.), ktorá nahradila doteraj-
šiu vyhlášku 630/2005 Z. z., Úradu pre re-
guláciu sieťových odvetví. Najzásadnejšia 
novinka sa týka pravidiel pre rozúčtovanie 
nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody. 
Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody 
na objekt rozpočítavania sa rozdelia tak 
ako ostatné roky, na základnú zložku 
a spotrebnú zložku. 
Zásadnou zmenou v pravidlách rozpo-
čítavania je navýšenie základnej zložky 
z 10 % na 20 % a zníženie spotrebnej 

AKÉ ZMENY NÁS ČAKAJÚ?

tisíc eur. Predpokladá sa, že obnovou sa 
ušetrí 52 % pôvodných nákladov.
Súťaž o najlepšie obnovený bytový dom 
pripravuje Prvá stavebná sporiteľňa, Zdru-
ženie pre podporu obnovy bytových do-
mov a vydavateľstvo V.O.Č Slovakia. 

NOVÉ PRAVIDLÁ pre rozpočítavanie tepla
zložky z 90 % na 80 % nákladov na prí-
pravu teplej úžitkovej vody v objekte 
rozpočítavania. 
Základná zložka sa rozpočítava medzi ko-
nečných spotrebiteľov rovnakým dielom 
na každý byt a nebytový priestor, spotreb-
ná zložka sa vypočíta na základe reálnej 
spotreby konečného spotrebiteľa indiko-
vanej údajom z určeného meradla – by-
tového vodomeru. Podľa novej  vyhlášky 
nie je možné tento pomer meniť. Pri pra-
vidlách rozpočítavania množstva dodané-
ho tepla na vykurovanie podľa pomero-
vých rozdeľovačov tepla alebo určených 
meradiel na meranie tepla, nová vyhláška 
v tejto oblasti neprichádza s podstatnými 
zmenami.

pred po

CONECO: ocenenie opäť 
smerovalo do Prešova

Najlepšie obnovený dom
je v Prešove

Nová vyhláška o rozpočítavaní množ-
stva tepla neumožňuje zmeniť pravidlá 
so spätnou účinnosťou. Zmeny, ktoré si 
vlastníci bytov schvália v roku 2017, budú 
môcť uplatniť až vo vyúčtovaní za rok 
2018, a to v prípade, ak vlastníci zvážia 
a dohodnú sa na inej percentuálnej výške 
základnej zložky hlasovaním na schôdzi 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
podľa zákona o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov v znení neskorších 
predpisov.



MAGAZÍN

6

SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov, ako 
správca bytových domov, odporúča 
vlastníkom bytov rádiový systém pre-
nosu dát meracích prístrojov umiest-
nených v  bytových domoch, ako sú 
vodomery, elektronické pomerové roz-
deľovače, alebo určené meradlá.
Srdcom rádiového systému je zberni-
ca dát, ktorej úlohou je administrácia 
a riadenie rádiovej siete, komunikácia 
s nainštalovanými zariadeniami, zber 
dát a ich transfer cez rádiovú službu do 
softvéru správcu bytového domu. Zber-
nica eviduje a ukladá údaje zo všetkých 
rádiových meracích prístrojov umiest-
nených v objekte. U niektorých výrob-
cov dokáže naraz obsluhovať až tisíc 
meracích zariadení.

Je to najvýkonnejší a najpokrokovejší 
systém dostupný na trhu slúžiaci k au-
tomatickému spracovaniu dát. Prístroje 
majú zabudovaný rádiový modul na ko-
munikáciu so zbernicou dát, ktorá údaje 
o nameranej spotrebe posiela prostred-
níctvom mobilnej siete. 
Tie sa automaticky zobrazujú na 
portáli www.poschodoch.sk. Údaje 
o spotrebe sú kedykoľvek k dispozí-
cii, odpočty prebiehajú elektronicky 
a automaticky a údaje majú maxi-
málnu kvalitu. 
Ďalšou nespornou výhodou je, že nie 
je nutné vstupovať do bytov, čím je 
odbúrané čakanie vlastníkov na odpoč-
tára a narúšanie súkromia vlastníkov 
bytov. Prvotná montáž elektronických 

Vlastník si po odkúpení bytu zväčša 
myslí, že si vo vlastnom byte môže ro-
biť, čo chce. No nie je to celkom tak. 
Je potrebné si uvedomiť, že byt je sú-
časťou bytového domu, konštrukčné 
prvky bytu sú konštrukčnými prvkami 
celého domu a naopak. To znamená, 
že zásah do konštrukčného prvku bytu 
má v menšom alebo väčšom rozsahu 
vplyv na všetky ostatné konštrukčné 
prvky v dome, tým aj na ostatné byty 
v dome.
Medzi spoločné časti domu patrí aj 
obvodový múr, ktorého súčasťou sú 
aj balkóny, lodžie či terasy. 
A často sa stáva, že majiteľ bytu urobí 
svojvoľné zásahy do bytového domu. 
Avšak ako nám povedala Jana Hava-
dejová, technička stavebných činností, 
„keďže ide o spoločnú časť domu, kto-
rá má jednotný charakter, vlastník ne-
smie bez súhlasu ostatných vlastníkov 
bytov meniť jeho vzhľad ani svojvoľne 
umiestňovať rôzne zariadenia. Veľakrát 
sa stáva, že majitelia bytov si svojvoľne 

zasklievajú, vymurujú alebo inak zaťa-
žujú balkón, alebo lodžiu bez súhlasu 
statika.“ Je pravda, že pri výstavbe byto-
vých domov sa počítalo s rezervou, ale 
neúmernou záťažou môžu vlastníci na-
rušiť stabilitu týchto spoločných častí. 
„Preto vás, ako správca bytového domu, 
vyzývame k zodpovednému prístupu 
k tejto problematike,“ dodala Jana Ha-
vadejová. 
Príkladom môže byť nasledujúca si-
tuácia (zdroj internet): V bytovom dome 
si jeden z vlastníkov bytov dal vypra-
covať statický posudok na vytvorenie 
otvoru v nosnej konštrukcii, vybavil si 
stavebné povolenie a otvor zrealizoval 
v súlade s platnou legislatívou. Sta-
vebné práce boli vykonané odborne, 
po istom čase však popraskala stropná 
konštrukcia v upravenom byte. Počas 
súdneho sporu vyšlo najavo, že rovnaký 
otvor bol vytvorený aj v bytoch nad aj 
pod týmto bytom, tieto úpravy sa však 
vykonali bez vedomia správcu, bez sta-
tického posudku a stavebného povole-

nia. O tom, kto je za vznik tejto škody 
zodpovedný a povinný ju odstrániť na 
svoje náklady, rozhodne súd. 
Ďalším závažným problémom je zásah 
do zateplenej fasády bytového domu 
(osadenie konzoly satelitu, klimatizač-
nej jednotky, sušiakov na bielizeň...). 
„Je potrebné si uvedomiť, že takýmto 
zásahom dochádza k narušeniu celis-
tvosti zatepľovacieho systému. Voda 
sa dostane pod zatepľovací systém, čo 
môže spôsobiť vlhkosť v byte... Problém 
sa nemusí prejaviť hneď, ale prejaví sa 
o dva, tri, možno o päť rokov.“
Veľkým výkričníkom v tomto prípade 
je to, že po takýchto zásahoch padne 
záruka od zhotoviteľa, ktorý zatepľo-
vanie vykonával.
Pred zámerom uskutočniť stavebné 
úpravy v byte, alebo udržiavacie práce, 
je vlastník bytu povinný písomne infor-
movať správcu o rozsahu a čase vyko-
návania prác. Správca vás usmerní, aký 
je postup z hľadiska stavebného zákona 
a zákona o vlastníctve bytov. 

A...   bývam v spoločnom bytovom dome
Som vlastník bytu

pomerových rozdeľovačov (PRVN), ako 
aj určených meradiel, bola realizovaná 
v bytových domoch v správe našej spo-
ločnosti už v roku 2006. 
Predpokladaná životnosť PRVN je de-
sať rokov. Znamená to, že sa začalo 
obdobie, kedy sa vlastníci rozhodujú 
o výmene meračov tepla a PRVN po ži-
votnosti, preto je vhodné sa zamyslieť 
nad technicky dokonalejším spôsobom 
odpočtov dát potrebných k spracova-
niu rozúčtovania tepla a samozrejme, aj 
vody. 
SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov vy-
konáva rozúčtovanie nákladov za 
teplo v 225 bytových domoch s cen-
trálnym zásobovaním tepla. Rádiový 
systém prenosu dát elektronických 
pomerových rozdeľovačov vykuro-
vacích nákladov, alebo určených me-
račov tepla, je doteraz zabezpečený 
v 48 bytových domoch v správe našej 
spoločnosti.  

Pre meranie spotreby energií a vody v bytových domoch

INOVATÍVNA TECHNIKA 
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PREČO POISTENIE
DOMÁCNOSTI?

Hnuteľné veci vlastníkov BD je možné 
nárokovať z poistenia BD len v tom prí-
pade, že bude spôsobená škoda riešená 
zo zodpovednosti, napríklad vytope-
ním z vrchného bytu, prípadne zo stú-
pačky BD. Pokiaľ dôjde k vlastnej ško-
de, napr. v byte praskne hadica na WC, 
alebo radiátor, alebo vznikne požiar, 
bude vlastníkovi bytu uhradená škoda 
len na stavebných súčastiach (podlahy, 
maľovky a pod.), škody na osobných ve-
ciach, nábytku, elektronike, si v takom-
to prípade môže vlastník uplatniť len 
z poistenia domácnosti. To isté platí pri 
odcudzení osobných vecí, elektroniky, 
športových potrieb, šperkov, cenností. 
Častým prípadom sú krádeže bicyklov, 
lyží z pivničných priestorov, tie nie je 
možné nárokovať z poistenia BD, ale len 
z poistenia domácností.

AKO REAGOVAŤ,
KEĎ NASTANE ŠKODA?

V prvom rade je dôležité čo najskôr 
eliminovať prípadné ďalšie škody, ak 
to dovoľujú okolnosti a nehrozí zrane-
nie osôb. Pri vodovodných škodách to 
môže byť napríklad zastavenie hlavné-
ho prívodu vody, pri požiari privolanie 
hasičov, atď. Pri trestných činoch je to 

samozrejme hlásenie polícii. V týchto 
nepríjemných situáciách je potrebné 
zachovať rozvahu, informovať SPRAV-
BYTKOMFORT, a. s. Prešov, spoločne 
zvoliť správny postup pri mapovaní 
a odstraňovaní škôd. Zároveň, ak je to 
možné,  odporúčame robiť fotografie 
poškodenia. Dôležitou informáciou pre 
poisťovňu je príčina vzniku škodovej 
udalosti. Tieto podklady odovzdajte na-
šim technikom, ktorí zabezpečia správ-
ne nahlásenie škody, neskôr vás budú 
informovať o priebehu likvidácie.

Využívaním spomínaných exkluzív-
nych podmienok poistenia bytového 
domu sa naše služby posúvajú medzi 
špičku na Slovensku. Bytové domy 
spravované našou spoločnosťou sú 
poistené maximálnym možným rozsa-
hom rizík za prijateľné ceny poistného.
Život v bytovom dome (BD) prináša 
množstvo špecifík, na ktoré by sa vlast-
níci mali zamerať pri 
výbere správneho 
poistenia. Poistenie 
bytového domu od-
porúčame riešiť kom-
plexne - to znamená, 
že okrem samotného 
poistenia stavby (požiar, zemetrasenie, 
krupobitie, víchrica, vodovodné škody, 
poistenie strojov a elektroniky), musia 
vlastníci bytov myslieť aj na poistenie 
zodpovednosti za spôsobené škody. 
Rozsah poistného krytia bol pre vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov 
v správe našej spoločnosti rozšírený 
o ďalšie riziká, ako je spätné vystúpenie 
odpadovej vody, atmosférické zrážky na 
spoločných priestoroch, únik vody ale-
bo média, škody spôsobené voľne žijú-
cimi živočíchmi alebo hmyzom. 
Okrem výrazného rozšírenia poistného 
krytia došlo aj k zníženiu niektorých 
spoluúčastí a taktiež k zníženiu sadzieb 
na poistení zodpovednosti. Zníženie 
sadzieb nám umožnilo prepracovanie 
súčasných poistných zmlúv s výrazným 
doplnením rozsahu poistného krytia, 
bez navýšenia aktuálneho ročného po-
istného pre vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov. 
Absolútnou exkluzívnou novinkou pre 
vlastníkov bytov v bytových domoch 
je poistenie zodpovednosti z bežného 
občianskeho života. SPRAVBYTKOM-
FORT, a. s. Prešov v spolupráci s Euro-
Fin Consulting zabezpečil poistenie 
komplexnej zodpovednosti za škodu 
v bytových domoch. 

To znamená, že pokiaľ dôjde v bytovom 
dome ku  škode spôsobenej susedom, 
napr. z práčky, alebo akvária, je možné 
uvedenú škodu riešiť z poistenia byto-
vého domu. Poistenie zodpovednosti 
z bežného občianskeho života v rámci 
bytového domu bolo doplnené do ak-
tuálnych poistných zmlúv bez navýšenia 
poistného. Pre úplnú spokojnosť vlast-

níkov je poistenie 
dojednané bez ich 
spoluúčasti na vznik-
nutých škodách. Prá-
ve zo zodpovednosti 
vzniká v bytových 
domoch najviac ško-

dových udalostí. Dôležitým pripoistením 
je krížová zodpovednosť, ktorá zabezpe-
čuje náhradu škôd medzi jednotlivými 
obyvateľmi bytového domu.
Ďalej je potrebné si uvedomiť, že v po-

istení bytového domu (BD) sa nejedná 
iba o poistenie spoločných priestorov, 
ako sa niekedy chybne interpretuje. Po-
istenie sa vzťahuje na celú budovu, vrá-
tane jednotlivých bytov a všetkých sta-
vebných súčastí. Preto našim klientom, 
ktorí majú dojednané exkluzívne pois-
tenie bytového domu, odporúčame sa-
mostatne nepoisťovať byt ako stavbu, 
nakoľko sa jedná o duplicitné poistenie. 
Svoju pozornosť by však mali venovať 
poisteniu zariadenia domácnosti a zod-
povednosti z domácnosti. 

EXKLUZÍVNE POISTENIE
bytových domov v našej správe  

SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov je členom Združenia bytového hospodár-
stva na Slovensku, ktoré má so spoločnosťami Allianz-Slovenská poisťovňa 
a EuroFin Consulting dojednanú dohodu exkluzívneho poistenia spravo-
vaných bytových domov. 
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bude zaslaný na váš bankový účet, ktorý 
ste písomne nahlásili správcovi bytového 
domu SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov, 
taktiež v nasledujúcom mesiaci po doru-
čení vyúčtovania. Vzniknutý nedoplatok je 
potrebné uhradiť na účet bytového domu 
prevodom do konca nasledujúceho mesia-
ca po doručení vyúčtovania, teda do 30. 
júna 2017. 

Aké doklady je potrebné predložiť 
k prevodu bytu?

Prevod bytu správca realizuje v zákazníc-
kom centre SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Pre-
šov za účasti oboch zúčastnených strán. 
Vyžadujeme vypísanie dohody o prevzatí 
práv a povinností spojených s užívaním 
bytu a nebytového priestoru a potvrdenie 
podpisu predávajúceho a kupujúceho. 
V prípade, že sa predávajúci alebo kupu-
júci nemôže dostaviť k prevodu bytu, je 
potrebné niekoho úradne splnomocniť. 
Zmenu vlastníckych vzťahov nerealizuje-
me na základe predloženého návrhu na 
vklad vlastníckeho práva. K prevodu bytu 
je potrebné predložiť:
nRozhodnutie z katastra nehnuteľností 

o povolení vkladu vlastníckeho práva 
(prípadne list vlastníctva, na ktorom je už 
zapísaný nový vlastník a kúpnu zmluvu).

nOdpočty teplej a studenej vody ku dňu 
prevodu bytu.

nOdpočty meračov na radiátoroch (pokiaľ 
sú namontované) ku dňu prevodu bytu.

nPlatný občiansky preukaz.

Čo treba urobiť, keď vlastník bytu 
zomrie?

Okrem iných formalít, ktoré treba vybaviť, 
je dôležité, aby pozostalí túto skutočnosť 
nahlásili aj správcovi bytového domu. De-
dičské konanie trvá nejakú dobu a do toho 
času je potrebné mať túto informáciu, aby 
sme sa vyhli vzájomným nepríjemnostiam. 
Je dôležité, aby správca pri výkone správy 
napr. nezasielal zomrelému vlastníkovi po-
zvánku na domovú schôdzu, nedoručoval 
ročné vyúčtovanie nákladov za užívanie 
bytu na meno zomrelého, neupomienko-
val zomrelého, aby mohli byť do dedičské-
ho konania prihlásené pohľadávky a zá-
väzky a podobne. Pri nahlásení úmrtia je 
potrebné predložiť, alebo zaslať e-mailom 
kópiu úmrtného listu.

Ako mám postupovať, ak mám zá-
ujem upraviť mesačný predpis zá-
lohových platieb za užívanie bytu?

Ak máte záujem upraviť mesačný predpis 
zálohových platieb za užívanie bytu, odpo-
rúčame skontrolovať si skutočné náklady 
podľa posledného ročného vyúčtovania 
nákladov spojených s užívaním bytu. Opti-
málne nastavenie mesačnej výšky záloho-
vých platieb je vo výške 1/12 skutočných 
nákladov. Výška mesačných zálohových 
platieb je však individuálna, záleží od počtu 
bývajúcich osôb a ich individuálnej spotre-
by vody a tepla v bytoch. Žiadosť o úpravu 
mesačných platieb oznámte písomne lis-
tom, alebo emailom na adresu info@sprav-
bytkomfort.sk, iveta.majorosova@sprav-
bytkomfort.sk, prípadne sme vám radi 
k dispozícii v zákazníckom centre SPRAV-
BYTKOMFORT, a. s. Prešov na Volgograd-
skej 88. Úpravu platieb realizujeme k naj-
bližšiemu možnému dátumu v závislosti 
od spôsobu uhrádzania (SIPO, trvalý príkaz, 
bankový prevod). Na základe telefonické-
ho rozhovoru výšku zálohových platieb 
neupravujeme. Vlastníci môžu požiadať 
o zmenu predpisu mesačných zálohových 
platieb kedykoľvek v priebehu roka.

Kedy budú vyplácané preplatky sú-
visiace s vyúčtovaním nákladov spo-
jených s užívaním bytu za rok 2016?

Ak realizujete mesačné platby prostred-
níctvom SIPO Slovenskej pošty, budú vám 
preplatky a nedoplatky zahrnuté do pla-
tobného dokladu SIPO v nasledujúcom 
mesiaci po doručení vyúčtovania. Ak ne-
realizujete platby cez SIPO, preplatok vám 

OTÁZKY a ODPOVEDEOTÁZKY a ODPOVEDE

DÔLEŽITÉ KONTAKTY 
Recepcia  051 75 67 701
Havarijná služba  051 75 67 601
Havarijná služba 0908 021 322
info@spravbytkomfort.sk
www.spravbytkomfort.sk 

Znížená
distribučná sadzba
elektrickej energie 
Informácia o možnosti získať zníženú 
sadzbu za distribúciu elektrickej ener-
gie v bytovom dome pre osvetlenie 
spoločných priestorov, ako aj spotrebu 
elektrickej energie výťahu odberným 
miestam slúžiacim pre vlastníkov bytov, 
je tlmočená zo strany pracovníkov na-
šej akciovej spoločnosti na domových 
schôdzach, ako aj jednotlivým zástup-
com vlastníkov bytov v dome.
Požiadali ste už o zníženie sadzby dis-
tribúcie elektrickej energie osvetlenia 
spoločných priestorov a výťahu pros-
tredníctvom správcu bytového domu? 
Ak nie, čo je pre to potrebné urobiť?
Podmienky pre priznanie zníženej dis-
tribučnej sadzby sú popísané v platnom 
prevádzkovom poriadku prevádzkova-
teľa distribučnej sústavy spoločnosti Vý-
chodoslovenská distribučná, a. s. (VSD), 
schválenom rozhodnutím Úradu pre re-
guláciu sieťových odvetví. Spoločné 
čestné vyhlásenie vlastníkov bytov ale-
bo odberateľov elektriny v domácnosti 
vám pre vyplnenie poskytne správca 
bytového domu. 
Vlastník bytu vyplní prílohu žiadosti 
(čestné vyhlásenie), EIC kód odberného 
miesta svojho bytu, ktorý je uvedený 
vo faktúre spotreby elektrickej ener-
gie za byt. Vyplnenú spoločnú žiadosť 
vlastníkov bytov je potrebné doručiť na 
vybavenie svojmu správcovi bytového 
domu, ktorý v mne vlastníkov bytov 
požiada o realizáciu zmeny distribučnej 
sadzby. Ďalšie informácie vám poskytne 
váš správca bytového domu.
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postrehy, prosím, zasielajte na e-mailovú adresu info@spravbytkomfort.sk. Tel. kontakt: 051/75 67 701. Rok vydania 2017

Vydáva spoločnosť
SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov
Volgogradská 88 • 080 01 Prešov


