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MAGAZÍN

INOVÁCIE PRE KOMFORT ZÁKAZNÍKA
NOVÉ SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKOV
SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov chce kráčať v duchu súčasnej digitálnej doby a tieto zámery premieta aj do správy 10 tisíc
bytov. Manažovať takýto počet domácností si kvôli flexibilnosti vyžaduje zavá dzanie stále nových inovatívnych foriem
služieb zákazníkom.
Majitelia bytov v Prešove prostredníctvom
portálu www.poschodoch.sk môžu získať prehľad o finančnej situácii bytového
domu. „On-line môžu vidieť, na čo boli
použité finančné prostriedky z ich účtu.
Zároveň pracujeme na tom, aby sme našim zákazníkom zasielali vyúčtovania
a ďalšie informácie prostredníctvom
portálu PO SCHODOCH,“ uviedla Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov.
V priebehu roka 2017 spoločnosť začala
upozorňovať zákazníkov na prípadné nedoplatky zaslaním sms správy. „V dnešnej
rýchlej dobe sa často stáva, že zákazník
pozabudne realizovať platbu a preto
sme sa rozhodli takto ho upozorniť,“ dodala N. Banduričová.
Počas konania schôdze v bytovom dome
technik spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT
vlastníkov domu oboznámi so zmenami
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v legislatíve – napríklad v poslednom období je to o povinnosti vyregulovať teplú
úžitkovú vodu (viac na strane 7).
MODERNÉ TECHNOLÓGIE
Zvyšovanie komfortu služieb pre zákazníkov prináša aj diaľkový odpočet pomerových rozdeľovačov nákladov. Zariadenia na diaľkové odpočty tepla a vody sú
inštalované v 51 bytových domoch. „Pri
každom dome je nainštalovaný zberač,
ktorý zachytí všetky informácie o pomerových rozdeľovačoch na radiátoroch. Naši pracovníci tak nevstupujú
do domácností. Zákazník nemusí byť
ani doma a odpočet vieme zrealizovať.
Zároveň robíme diaľkové odpočty aj
na vodomeroch,“ informovala o ďalších
novinkách Natália Banduričová. Aký je
záujem o využívanie takýchto technológií
v oblasti správy bytov? „Je to individuálne pri každom bytovom dome. Zväčša
tam, kde sú mladí ľudia, dokážeme skôr
presvedčiť obyvateľov o obojstrannej
výhodnosti uvedených služieb. Máme
skúsenosti, že pri rozhodnutí zákazníka pomáha aj dobrá referencia tých,
ktorí už službu využívajú,“ skonštatovala N. Banduričová.

KOGENERAČNÉ JEDNOTKY
Napriek tomu, že nie je možné pripájať
do siete nové kogeneračné jednotky,
SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov inštaloval už druhú malú kogeneračnú jednotku s výrobou elektrickej energie,
ktorá zabezpečí veľké spotreby našich
zariadení v centrálnych kotolniach. „Minulý rok sme vybudovali v centrálnej
kotolni Sekčov podobnú kogeneračnú jednotku ako v centrálnej kotolni
Jazdecká,“ povedal Paul Minarik, člen
predstavenstva SPRAVBYTKOMFORT, a. s.
Prešov a zástupca Facilitycomfort Viedeň
a pokračoval: „Eelektrická energia vyrobená pre vlastnú spotrebu znižuje
náklad pri výrobe tepla a pomáha udržať už roky priaznivú cenu tepla v Prešove. Jednoducho povedané, šetria sa
náklady na elektrickú energiu.“ SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov neustále hľadá
možnosti ako udržať výrobu tepla a cenu
tepla pre zákazníkov na čo najnižšej
úrovni. Patrí k spoločnostiam, ktoré majú
najnižšiu cenu tepla na Slovensku. „Neustále hľadáme nové technológie, ktoré prinášajú úsporu nákladov pri výrobe tepla,“ prezradil P. Minarik.

MAGAZÍN
POMÁHAME OBNOVOVAŤ VAŠE DOMOVY
Už 195 zmodernizovaných bytových domov
Rozhodnutie vlastníkov bytov pustiť sa do obnovy bytového domu je vážnym rozhodnutím, ktoré ovplyvní
náklady, ale prinesie komfort bývania a zabezpečí predĺženie životnosti stavebných konštrukcií a technických zariadení v bytovom dome.
Správca je nápomocný pri náročnom procese od myšlienky vlastníkov až po realizáciu samotnej obnovy bytového
domu. Správca ponúka dôležité informácie pri rozsahu projektovej dokumentácie, referenciách zhotoviteľov, výbere
najvhodnejšieho financovania, vybavovaní potrebných povolení, dohliada na fakturáciu diela a mnoho ďalších dôležitých vecí, ktorými uľahčuje vlastníkom celý proces obnovy.
SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov vám ponúka skúsenosti
a pomoc pri rekonštrukcii vášho bytového domu. Z celkového počtu 264 bytových domov sme pomohli našim zákazníkom obnoviť už 195.
PONÚKAME
Informácie
 k aktuálnemu stavu bytového domu, stavebných konštrukcií, technických zariadení domu
 k spracovaniu predbežných analýz z predpokladaných nákladov, možnosti financovania
 k návratnosti investície, ekonomickému dosahu na vlastníkov
 k stanoveniu postupu jednotlivých krokov k úspešnej obnove bytových domov
Koordináciu
 spracovania projektovej dokumentácie, pri transparentnom výbere zhotoviteľov, najvýhodnejšieho financovania,
hlasovania vlastníkov – schôdza, písomného hlasovania

 odovzdania staveniska, kontrolných dní, komunikáciu
s vlastníkmi, zhotoviteľom, stavebným dozorom, koordinátorom BOZP...
Zabezpečenie
 prípravy podkladov, schôdze, podpisov zmlúv, povolenia
na stavbu, oznámenia úradom, zabezpečenie financovania,
preberacích konaní
Kontrolu
 fakturácie, dodržiavania termínov, plnenia zmluvných povinností, reklamácie

Obnova bytových domov
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Prehľad obnovovaných bytových domov v priehu 10 rokov.
Najväčší boom nastal v rokoch 2012 – 2015.

69

 obnovené

195

 neobnovené

KOGENERÁCIA
SEKČOV
Malá kogeneračná jednotka bola vybudovaná v roku
2017 na sídlisku Sekčov v priestoroch centrálnej kotolne. Výkon kogeneračnej jednotky je 80 kWh a ide
v poradí o tretiu kogeneračnú jednotku. Teplo a elektrickú energiu vyrába zo zemného plynu a zabezpečí 60 % potrebného množstva elektrickej energie
na vlastnú prevádzku centrálnej kotolne Sekčov a jej
biomasového kotla počas celého roka. To sa premietne do ceny tepla tým, že elektrickú energiu nemusí
SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov nakupovať.
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MAGAZÍN
DIAĽKOVÝ ODPOČET MÉDIÍ
Zvýši komfort zákazníkov

V čase inteligentných technológií a internetu je takmer neuveriteľné, že užívatelia bytov musia v určitý deň a hodinu zostať doma a čakať na odpočtovú
službu, ktorá fyzicky vykoná odpočet spotreby energie z meračov umiestnených v ich byte. Navyše, k informáciám o spotrebe energií sa väčšina vlastníkov
bytov dostane až v ročnom vyúčtovaní, ktoré sa vykonáva jedenkrát do roka.
Zdá sa však, že záujem o nové technológie diaľkového odpočtu dát s možnosťou kontroly aktuálnych hodnôt
spotreby prostredníctvom internetu zo
strany správcov a užívateľov narastá.
V posledných rokoch sa zvýšil záujem
o rádiové prístroje novej generácie, ktoré umožňujú diaľkový odpočet dát vody
a tepla. U vyspelých rádiových technológií odpočtov médií je rádiový odpočet meračov tepla, ako aj pomerových
meračov tepla a vodomerov presnejší,
chráni súkromie užívateľov bytov, eliminuje chyby pri odpočtoch, neoprávnenú manipuláciu s meračmi.
Ďalšou výhodou rádiovej technológie
je možnosť kontroly a realizácie častejších odpočtov a sledovanie nameraných hodnôt na internete. Na základe
jednoduchého prístupu k informáciám

o spotrebe môže užívateľ bytu lepšie
regulovať svoje spotrebiteľské správanie a tým optimalizovať náklady na bývanie.
Rádiový odpočet môže prispieť aj k odhaleniu nežiaducich únikov vody (napr.
pretekajúca toaleta alebo kvapkajúca
vodovodná batéria). Častejšie odpočty
zaistia väčšiu spravodlivosť pri zmene
vlastníka alebo nájomníka, nakoľko odpočet je možné vykonať k presnému
dátumu. Rádiová technológia uľahčuje
realizáciu odpočtov aj v prípade bytov,
ktoré užívateľ z akýchkoľvek dôvodov
nesprístupnil odpočtovej službe, alebo
je byt dlhodobo neobývaný a odpočet
nie je možné vykonať v stanovených
termínoch. Vďaka diaľkovému odpočtu
sa konečný spotrebiteľ vyhne sankciám, ktoré vyplývajú z legislatívy a zvy-

Zberný formulár
pre odpočet meračov
Na základe našich skúseností s odpočtami vodomerov teplej
a studenej vody v bytoch sa často stáva, že v čase odpočítavania
nie je užívateľ bytu doma a následne musí užívateľ dodatočne
oznámiť odpočítaný stav návratkou, alebo zaslaním mailu. Preto
chceme túto činnosť v tomto roku vylepšiť a robiť to komfortnejšie. V spolupráci s naším dodávateľom softwaru pripravujeme pre
užívateľov bytov na našej webovej stránke - www.spravbytkomfort.sk, jednoduchý formulár na zadávanie takýchto odpočtov.
Natypované dodatočné odpočty studenej a teplej vody budú
automaticky prenesené do systému DOMUS s kontrolou na číslo
merača. Do formulára bude možné pridať aj fotografiu merača,
čím sa zaručí správnosť nahodeného stavu. Tento formulár chceme dať k dispozícii užívateľom už pri koncoročných odpočtoch za
rok 2018.
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šujú jeho náklady na energie. Zber dát
z koncových prístrojov je zabezpečený
cez internetový portál prostredníctvom
zbernice dát, ktorá sa inštaluje v spoločných priestoroch budovy. Zariadenie aktualizuje denné údaje o spotrebe
a stave meračov v objekte. Systém pracuje automatizovane, všetky dáta sú
spracované elektronicky.
Naša správcovská spoločnosť v súčasnej dobe týmto systémom monitoruje 51 bytových domov. Údaje
sú dostupné na kontrolu v denných,
respektíve mesačných intervaloch
v našom softvéri.
Je to najvýkonnejší a najpokrokovejší
systém dostupný na trhu, slúžiaci k automatickému spracovaniu dát. Prístroje majú zabudovaný rádiový modul
na komunikáciu so zbernicou dát, ktorá údaje o nameranej spotrebe posiela
prostredníctvom mobilnej siete a tieto
údaje sa automaticky ukladajú na webový portál. Údaje o spotrebe sú kedykoľvek k dispozícii, odpočty prebiehajú
elektronicky a automaticky. Údaje majú
maximálnu kvalitu. Údaje o nameranej spotrebe sú automatický zasielané
aj na užívateľský portál www.poschodoch.sk pre vlastníka bytu, ktorý o takúto službu požiada.

MAGAZÍN

Na Sabinovskej sú s obnovou spokojní
V roku 2017 prešlo obnovou v Prešove 13 bytových
domov. Celková hodnota úverových prostriedkov bola
3,71 milióna eur. V tomto roku je spoločnosť Spravbytkomfort nápomocná pri obnove 15 bytových domov.
Jedným z nich je aj bytový dom na Sabinovskej ulici č. 24 – 30. Na
fotografiách si môžete porovnať vizuálny stav pred a po modernizácii tohto bytového domu. Jana Havadejová, technička stavebných činností a investícií spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s.
Prešov uviedla, že tento bytový dom prešiel komplexnou obnovou „v celkovom investičnom náklade 512 552 eur. Rozsiahla
modernizácia bola možná vďaka viaczdrojovému financovaniu. Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania bol vo výške
381 430 eur a to s 0 % úrokovou sadzbou a splatnosťou 20
rokov.“ Ako doplnil Stanislav Nakata, zástupca bytového domu za

Stanislav Nakata, zástupca bytového domu za vchod č. 30
je s výsledkom rekonštrukcie bytového domu spokojný.

vchod č. 30, „ďalšími zdrojmi financovania boli komerčný úver
vo výške 85 tisíc eur a vlastné zdroje tvorili 45 570 eur.“ Bytový dom mal byť obnovený už pred tromi rokmi. Spoločnosť, ktorá
mala práce realizovať, sa však do obnovy nehrnula – za jeden rok
neprebrala stavbu. Preto bola zmluva vypovedaná. Prebehlo nové
výberové konanie na dodávateľa stavby. Tým sa stala firma ECOMAX s. r. o. a to nielen na základe najnižšej ceny, ale rozhodovali aj
referencie. „Začali sme v roku 2016 výmenou strechy a v roku
2017 sme pokračovali v rozsiahlej rekonštrukcii. Ľudia boli
spokojní, že sa práce rozbehli a dodávateľ plnil harmonogram prác načas a kvalitne,“ uviedol S. Nakata a pokračoval: „Je
potrebné overiť si referencie dodávateľov, aby sa predišlo
problémom, ktoré budú trápiť obyvateľov bytového domu.“
S výsledkom prác sú obyvatelia spokojní. Jeden z nich, ktorý práve vchádzal do dverí, nám povedal: „Sme radi, že sa to podarilo
a náš dom vyzerá pekne a v bytoch máme teplo.“ Modernizácia
sa zrejme odrazí aj na výške poplatkov: „Samozrejme, keď sme
uvažovali nad rekonštrukciou, tak sme museli viac prispievať
do fondu opráv. Momentálne uvažujeme nad malými drobnými opravami v pivniciach, no do budúcnosti by sme radi znížili
výšku príspevku,“ skonštatoval Stanislav Nakata.
V rámci komplexnej obnovy bytového domu bolo realizované:
 komplexné zateplenie bytového domu
 rekonštrukcia strechy so zateplením
 sanácia podláh balkónov a nové zábradlie
 obnova vstupných buniek
 obnova odkvapového chodníka
 nátery a maľby stien a stropov schodísk
 položenie dlažby na schodisku
 reprofilácia zadných schodísk
 výmena spoločných rozvodov ZTI (voda, plyn, kanál)
 komplexná výmena výťahov

Komplexná obnova na Nábrežnej
Ďalší komplexne obnovený bytový dom je na Nábrežnej ulici č. 4,6,8.
V rámci prác realizovali rekonštrukciu strechy so zateplením, vymenili
okná a dvere v spoločných priestoroch, uskutočnila sa sanácia balkónov, rekonštrukcia odkvapového chodníka, sanácia múrov, vjazdy do
garáží, nátery a maľby stien a stropov schodísk, vymenili sa rozvody
ELI v spoločných priestoroch (schodisko, suterén, bleskozvod) a vymenili sa spoločné rozvody ZTI (voda, kanál). Modernizácia bytového
domu prebiehala od februára 2016 do júna 2017. Obnova bola financovaná z troch zdrojov: zo Štátneho fondu rozvoja bývania – 263 360
eur, z komerčnej banky 45 tisíc eur a z vlastných zdrojov 45 470 eur.
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MAGAZÍN
Kto je vlastníkom
bytu alebo nebytového
priestoru?
Pri správe bytov sa denne stretávame so zmenou vlastníckych
vzťahov a často potom z toho
vznikajú aj nedorozumenia medzi
pôvodným a súčasným vlastníkom, najmä pokiaľ ide o zodpovednosť, kto zodpovedá za konkrétne obdobie.
Podľa zákona o katastri nehnuteľností sa vlastníctvo nadobúda dňom
povolenia vkladu konkrétnej zmluvy do katastra nehnuteľností. Dňom
povolenia však nie je deň, kedy je
zmluva na príslušnom katastrálnom
úrade podaná. Zákonná lehota pre
vykonanie zmeny vlastníckeho práva je 30 kalendárnych dní odo dňa
podania návrhu. Vlastnícke právo
potom osvedčuje aj príslušný list
vlastníctva bytu alebo nebytového
priestoru, resp. domu.
Pre nás ako správcu bytového domu
je preto vždy dôležité, aby pri zmene v našej evidencii vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov
bol predložený list vlastníctva alebo
doklad o povolení zmeny vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému
priestoru. Zároveň je veľmi dôležité,
aby predávajúci a kupujúci svojím
podpisom potvrdili stavy spotreby
na tých meračoch, ktoré sa v nehnuteľnosti nachádzajú – spotreba teplej a studenej vody a spotreba tepla
zaznamenaná na meračoch umiestnených na vykurovacích telesách
v byte. Práve obojstranným podpisom sa často odstránia rozpory a nejasnosti o tom, kto konkrétne v príslušnom čase byt užíval a za čo aj
finančne zodpovedá. Rovnako dôležité je, aby každá zmena bola správcovi domu ohlásená bezodkladne
v zmysle zákona o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov. Včasným
oznámením sa predíde prípadným
nedorozumeniam pri ročnom vyúčtovaní nákladov.
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OBNOVA BYTOVÉHO DOMU

ŠFRB ponúka nulové úrokové sadzby
Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania sú pre ľudí stále atraktívne a výhodné. Štátny fond rozvoja bývania je na Slovensku viac ako 20 rokov. Je
silným ekonomickým nástrojom a vytvára priestor pre kvalitnejší život.
Tento v súčasnosti najvýhodnejší úver
na obnovu bytovej budovy vám rád
sprostredkuje váš správca bytového
domu. SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov
už získal pre svojich zákazníkov 84 takýchto úverov v hodnote 18 770 630 eur.
Na čo môžu byť poskytnuté finančné
prostriedky zo ŠFRB?
 Zateplenie bytového domu
 Odstránenie systémovej poruchy
 Modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a zariadení bytového domu:
 výmena alebo modernizácia výťahu
 výmena spoločných rozvodov plynu,
elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechnicky a tepla
 vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov

 iná modernizácia bytového domu
Akú výšku podpory môžete získať?
Výška podpory až do 100 % z obstarávacej ceny diela, podľa typu obnovy.
Aký úrok môžete očakávať?
Od 0 % do 2 %. Úroková sadzba záleží
od kombinácie a počtu účelov.
Aká je lehota splatnosti úveru?
Lehota splatnosti úveru je maximálne
20 rokov.
Kto predkladá žiadosť?
Žiadosť predkladá správca na základe
splnomocnenia od vlastníkov bytov
a nebytových priestorov.
Aký je termín podávania žiadostí?
Od 15. januára do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

OBNOVA
BYTOVEJ BUDOVY
ZATEPLENIE
BYTOVÉHO DOMU
0,5 % 1 %

VÝMENA ALEBO
MODERNIZÁCIA
VÝŤAHU
0,5 %

MODERNIZÁCIA
ALEBO REKONŠTRUKCIA
SPOLOČNÝCH ČASTÍ
A ZARIADENÍ
VÝMENA
ROZVODOV
0,5 %

ODSTRÁNENIE
SYSTÉMOVEJ PORUCHY
1%

BEZBARIÉROVÝ
PRÍSTUP
DO BYTOV
1%

INÁ
MODERNIZÁCIA
2%

VÝMENA POMEROVÝCH ROZDEĽOVAČOV
V niektorých bytových domoch v správe našej akciovej spoločnosti bola
realizovaná inštalácia pomerových
rozdeľovačov vykurovacích nákladov
(PRVN) už v roku 2005, teda postupne
sa vykonáva ich výmena. Elektronické
rozdeľovače vykurovacích nákladov,
1-snímačové a 2-snímačové, vymieňame za elektronický typ s rádiovým
odpočtom - diaľkovým prenosom dát.
Rádiový prenos umožňuje kedykoľvek
bez nutnosti vstupu do bytov získať
údaje o spotrebe z vykurovacích telies

a to precízne - spoľahlivo - komfortne.
Vzhľadom na to, že sú použité rôzne
typy meracích prístrojov a tieto rozdeľovače vykurovacích nákladov nemajú kompatibilné algoritmy, vyžadujú
osobitný prístup k vyhodnoteniu indikovaných hodnôt. Z uvedeného dôvodu budú za kalendárny rok náklady
za rozúčtovanie tepla rozdelené na dve
obdobia, t. j. prvé obdobie z pôvodných PRVN do výmeny a druhé obdobie
z PRVN s diaľkovým prenosom dát.

MAGAZÍN
POVINNOSTI VLASTNÍKOV BYTOV

Vyššie ceny
vodného a stočného

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE ROZVODOV TEPLEJ VODY
Zabezpečenie hydraulického vyregulovania teplej vody v domoch pripojených
na rozvodné sústavy so spoločným zdrojom teplej vody, je povinnosťou vlastníkov bytov v dome s celkovou podlahovou
plochou väčšou ako 1 000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním, alebo so
spoločnou prípravou teplej vody (v zmysle ustanovenia zákona č. 321/2014 Z. z.
o energetickej efektívnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov).
Celá rozvodná sústava teplej vody
v okruhu spoločného zdroja tepla je
z technického hľadiska jedným organizmom, ktorého jednotlivé časti sú navzájom funkčne previazané a navzájom sa
ovplyvňujú. Pre zabezpečenie správnej
funkčnosti rozvodnej sústavy teplej vody
a dodržanie kvalitatívnych parametrov
dodávky teplej vody vo všetkých jej častiach je dôležité, aby sa hydraulické vyváženie realizovalo koordinovane, vo
všetkých častiach okruhu spoločného
zdroja tepla. To znamená nielen v jednotlivých domoch, ale aj na rozvodoch
v pôsobnosti dodávateľa tepla a v zdroji
teplej vody.
Aký je technický zmysel
a cieľ hydraulického vyregulovania?
Hydraulické vyregulovanie (správnejšie
hydraulicko-teplotné vyváženie) v princípe znamená usmernenie cirkulačných
prietokov v rozvodnej sústave tak, aby
vo všetkých jej častiach bola udržiavaná rovnaká teplota teplej vody. A keďže voda najviac podlieha chladnutiu
v častiach rozvodnej sústavy najvzdiale-

nejších od zdroja, musia byť do týchto
častí usmernené najväčšie prietoky. Pre
zabezpečenie hydraulického vyregulovania teplej vody pre bytové domy
v okruhu kotolne je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu súčasne
pre všetky objekty napojené na jeden
zdroj centrálnej dodávky tepla. Projekt
rieši hydraulické vyregulovanie vonkajších rozvodov teplej úžitkovej vody, t. j.
zdroj tepelných okruhov (kotolňa, alebo
odovzdávajúca stanica), vonkajšie rozvody a päta domu, ktoré rieši vo svojej
réžii dodávateľ a vnútorných rozvodov
teplej úžitkovej vody jednotlivých stúpačiek, ktoré zabezpečujú vlastníci bytov
v dome.
Namontovaním a nastavením regulačných prvkov podľa projektu by sa mala
kvalita dodávky TÚV výrazne zlepšiť, čo
môže viesť k zníženiu prevádzkových nákladov. Navrhnutý systém hydraulického
vyregulovania pomocou regulačných
ventilov je veľmi flexibilný a umožňuje
v ľubovoľnom čase reagovať na ďalšie
dodatočné zásahy do systému jednoduchým prestavením ventilov bez ďalších
investičných nákladov. Rovnako je veľmi
jednoduché a rýchle prepočítať hydraulický systém na nový stav.
Hydraulickým vyregulovaním systému TÚV budú dosiahnuté nasledujúce
zmeny:
 dôjde k útlmu hluku šíreným potrubím
 zníži sa tepelná strata v rozvodoch
 značne sa zníži spotreba elektrickej
energie pre obehové čerpadlo

Východoslovenská vodárenská spoločnosť zvýšila ceny vodného a stočného. Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
(ÚRSO) vstúpili od januára 2018 pre regulovaný subjekt Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s. do platnosti nové ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
a za odvádzanie a čistenie odpadovej
vody verejnou kanalizáciou.

Pre regulačné obdobie roku 2018 –
2021 je určená rozhodnutím ÚRSO
maximálna cena:
 za výrobu a dodávku vody verejným vodovodom (vodné)
na 1,3362 eur/m3 bez DPH (t. j.
1,603 eur s DPH – vlani to bolo
1,572 eur s DPH)
 za odvádzanie a čistenie odpadovej vody (stočné) na 0,9870 eur/m3
bez DPH (1,184 s DPH – vlani 1,08
s DPH).
Vzhľadom na fakt, že cena za vodné a stočné je navýšená cca o 0,13
eur/m3, v súčasnej dobe neuvažuje naša správcovská spoločnosť
o navýšení zálohových platieb pre
vlastníkov bytov za túto službu.

KRAJŠIE ŠVÁBY
Zelená pre Prešov

Zelená pre Prešov skrášlila aj okolie bytových domov. Konkrétne to bol projekt
Krajšie Šváby od pani Jany Kesselovej, ktorá zachytila našu výzvu a napísala projekt
pre okraj Švábskej ulice č. 78. Jej projekt
prispel k skrášleniu prostredia obnoveného bytového domu. Pani Kesselovej je
zeleň blízka, už pred časom sa zapojila
do výzvy Adoptuj si kvetináč a jeden vysadila a tým skrášlila verejný priestor.
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povinnosť upozornený aj písomne. Vlastník
bytu alebo nebytového priestoru v bytovom
dome sa všetky informácie najrýchlejšie dozvie na našom portáli www.poschodoch.sk,
kde sa môže zaregistrovať. Na tomto portáli
sa dozvie všetko o svojom konte, ročnom vyúčtovaní, účte bytového domu, odpočtoch
a spotrebe meračov, fonde opráv a iných potrebných skutočnostiach týkajúcich sa správy
bytového domu.

OTÁZKY
ODPOVEDE
OTÁZKY a
a ODPOVEDE
Kde nájdem informácie o výmene
vodomerov, revízie plynového zariadenia v mojom byte?
Informácie o výmene vodomerov ako aj
všetky informácie o povinných revíziách
podáva správca vlastníkom bytov a nebytových priestorov na schôdzach bytových
domov.
Čas platnosti overenia je štyri roky pre vodomer na teplú vodu a šesť rokov na studenú vodu (v zmysle zákona 142/2000 Z. z. o
metrológii v znení neskorších predpisov).
Ak vlastník bytu nesprístupní byt pri výmene vodomerov, alebo na vykonanie revízie
plynu (každé tri roky), je správcom na túto

Zmenil som účet a banku, je potrebné nahlásiť zmenu čísla účtu vlastníka pri tejto zmene?
Ak realizujete mesačné zálohové platby za
byt prevodom z účtu priamo na účet bytového domu a chcete, aby vám bol prípadný
preplatok z vyúčtovania zaslaný na bankový účet, je potrebné, aby ste zmenu účtu a
banky nahlásili písomne listom, e-mailom
alebo osobne správcovi v zákazníckom centre. V prípade, že platby realizujete prostredníctvom SIPO Slovenskej pošty na základe
mandátnej zmluvy, je potrebné zmenu účtu
a banky nahlásiť na pošte.
Nestihol som zaplatiť SIPO, ako
mám postupovať?
Platbu prostredníctvom SIPO Slovenskej
pošty realizujete vždy v danom mesiaci, najneskôr do posledného dňa spôsobom, ktorý

máte dohodnutý. Či už je to priama platba
na základe predloženého „zeleného“ SIPO
lístka na pobočke Slovenskej pošty, prevodom z účtu (modrý informatívny lístok),
alebo uhradením u poštovej doručovateľky
(fialový SIPO lístok). Pokiaľ ste platbu nestihli do posledného dňa v mesiaci dohodnutým spôsobom uhradiť, môžete položku SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov zaslať
prevodom na účet v tvare IBAN bytového
domu s uvedením VS, prípadne uhradiť
v pokladni zákazníckeho centra SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov alebo priamym
vkladom na účet v banke, v ktorom je vedený účet bytového domu. Vždy je potrebné
uvádzať variabilný symbol. Údaje potrebné
k platbe máte uvedené v každoročnom vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním
bytu v ľavom hornom rohu, prípadne v každom predpise mesačných zálohových úhrad
spojených s užívaním bytu. Je potrebné si
uvedomiť, že ak ste nestihli v danom mesiaci SIPO uhradiť, tak platby uhrádzate u všetkých spoločností uvedených v SIPO doklade
samostatne. Teda nemôžete platbu uhradiť
jednou sumou. Rozdelenie platieb SIPO zabezpečuje Slovenská pošta. V prípade, že
vám predsa len nie je jasné ako postupovať, kontaktujte telefonicky, mailom, alebo
osobne pracovníčky ekonomického úseku
SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov.

Exkluzívne poistenie bytových domov v správe SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

NEPODCEŇUJTE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov je členom
Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS), ktoré má s Allianz - Slovenskou poisťovňou, a. s., a EuroFin Consulting,
a. s., uzavretú dohodu Exkluzívneho poistenia spravovaných bytových domov, vlastného majetku a zodpovednosti členských
organizácií ZBHS.
Počas tejto spolupráce bolo nahlásených
523 poistných udalostí, spôsobených napr.
víchricou, vandalizmom, požiarom, rozbitím
skla, prepätím, vodou z vodovodných zariadení, krupobitím, ale aj zatečením dažďovej
vody zo strechy domov, alebo poškodením
fasády vtáctvom.
Život v bytovom dome prináša množstvo
špecifík, na ktoré by sa vlastníci mali zamerať
pri výbere správneho poistenia, nemali by
však podceňovať zodpovednosť za škodu,
okrem krížovej zodpovednosti aj zodpovednosť za škodu z bežnej činnosti domácnosti.
Od začiatku roka 2017 bolo na Slovensku
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desať vážnych požiarov na bytových domoch, z toho 6 bolo spôsobených činnosťou vlastníkov bytov. Príčiny požiarov boli
rôzne, od zabudnutých ohorkov z cigarety,
cez horiace sviečky na venčeku, prikladanie
do biokrbu, skrat na elektroinštalácii, výbuch plynu, zabudnuté hrnce na sporáku,
až po úmyselne založený požiar. Poisťovne
v týchto prípadoch uhrádzajú majetkové
škody spôsobené požiarom, avšak Občiansky zákonník im umožňuje regresovať škodu
voči tomu, kto za škodu zodpovedá - kto ju
spôsobil, čo môže mať veľmi vážne následky.
Preto odporúčame vlastníkom bytov, aby
nepodceňovali poistenie zodpovednosti za škodu z bežnej činnosti domácnosti,
hlavne pokiaľ bývajú vo veľkých, alebo vo
viacpodlažných domoch.
Našou snahou je skvalitňovať bývanie
v spravovaných domoch, preto je poistenie
jednou z dôležitých tém pri správe. V prípade otázok sa môžete obrátiť na pracov-

níkov spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s.
Prešov, ktorí zabezpečia všetko potrebné
a budú vás informovať.
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