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Vážení zákazníci,
rok 2009, ktorý bol v znamení nie-
koľkých zásadných opatrení v našej 
práci, je za nami. 

Jedným z prvých opatrení bola di-
verzifikácia zásobovania energií 
v časti mesta Prešov – Sídlisko III. 
V priebehu mesiaca január sme 
dali do plnej prevádzky kotolňu na 
biomasu. To znamenalo úsporu 
4,2 mil. m3 zemného plynu a ušetre-
nie 7 900 t CO2. So zámerom využiť 
kotolňu na biomasu čo v najväčšej 
miere aj v letných mesiacoch, pri-
pojili sme k nej ďalšie dve kotolne 
na Sídlisku III. Riešili sme to vybu-
dovaním približne jedného kilometra 
nových predizolovaných horúcovod-
ných rozvodov. Týmto napojením sa 
kotolne K2 a Mladosť stali odovzdá-
vacími stanicami.

Druhým opatrením bolo racionali-
začné opatrenie v dodávke elek-
trickej energie pre výrobu tepla a 
to montáž čerpadiel s frekvenčnými 
meničmi, ktoré reguláciou otáčok 
zabezpečujú potrebný výkon čerpa-
diel a tým úsporu elektrickej ener-
gie. Tieto opatrenia znamenajú aj 
zníženie hlučnosti v sústave rozvo-
dov ústredného kúrenia v domoch.
Tretím opatrenie bola modernizá-
cia meracích zariadení na pätách 
domov. Na niektorých objektoch na 
Sídlisku III boli vymenené pätné me-
rače tepla za najmodernejšie, aké 
v súčasnej dobe existujú. Sú to flui-
díkové merače, ktoré zabezpečujú 
veľmi vysokú presnosť merania a sú 
schopné diaľkového prenosu dát. 

Samozrejme, počas letných me-
siacov sme urobili množstvo prác 
v kotolniach a výmenníkových sta-
niciach, ktoré prispeli k tomu, že 
v zimnej sezóne bola dodávka tepla 
bez vážnych porúch.

Ďalšie zásadné opatrenie bolo 
v správe bytov. Po dlhých jedna- 
niach s mestom Prešov boli mestu 

odovzdané mestské byty do ich sprá-
vy. Pre našich klientov boli vytvorené 
samostatné bankové účty domov. To 
bude v budúcnosti znamenať nielen 
adresnú a transparentnú evidenciu 
s nakladaním a hospodárením s ich 
finančnými prostriedkami, ale aj zod-
povednosť majiteľov účtov za pla-
tobnú disciplínu. Rozšírili sme služby 
pre našich zákazníkov nad rámec 
zmluvy o výkone správy aj o pomoc 
pri ich zámeroch na obnovu byto-
vých domov. 

V roku 2009 sme výrazne zlepšili aj 
vyrovnávanie nedoplatkov. Zavede-
ním mnohých opatrení sa podarilo 
aj u dlhodobých neplatičov vyrovnať 
pohľadávky. 

V mesiaci december sme odkúpili 
od spoločnosti TEKO Košice ko-
tolňu na sídlisku Sekčov. Tým sme 
rozšírili dodávku tepla pre ďalších 
2 773 bytov a nebytových objektov. 
Veríme, že s našimi službami budú 
noví zákazníci spokojní. 

Naďalej chceme uspokojovať potre-
by a požiadavky našich zákazníkov 
rozširovaním služieb. V priebehu 
roka 2010 budeme pripravovať mož-
nosti prístupu k účtu bytového domu 
prostredníctvom internetu. 

Zavedením ISO – certifikátu kva-
lity v priebehu roka 2010 chceme 
zabezpečiť dlhodobú konkuren-
cieschopnosť a zvýšiť efektívnosť 
a kvalitu poskytovaných služieb. Na 
sídlisku Sekčov už v priebehu tohto 
roku pripravujeme projekty pre vyu-
žitie biomasy. 

Verím, že rok 2010 bude pre všet-
kých rokom splnených želaní, ro-
kom prosperity a ďalšej prehlbujú-
cej sa spolupráce našej spoločnosti 
s vami, našimi zákazníkmi.

Ing. Natália Banduričová
riaditeľka a. s. 

Je tomu už päť rokov, kedy 
spoločnosť Spravbytkomfort 

začala fungovať v Prešove pod 
touto značkou. Ide o spoločný 
podnik spoločnosti Energie-
comfort Viedeň a mesta Prešov. 
Čo priniesli tieto zmeny počas 
piatich rokov a čo všetko spo-
ločnosť pripravuje, sa dozviete 
v rozhovore s Paulom Minari-
kom, členom predstavenstva 
a zástupcom Energiecomfort 
Viedeň. 
„Ak môžem hodnotiť uplynulých päť 
rokov, skôr poviem svoj osobný 
pohľad. Spravbytkomfort sa veľmi 
zmenil - vo svojom vystupovaní, vo 
výraze, v ekonomických a hospo-
dárskych výsledkoch, v správaní sa 
k zákazníkom, celkovej komuniká-
cii. Cítim to tak, že Spravbytkomfort 
sa veľmi zmodernizoval.“

Znamená to, že všetko smerova-
lo k spokojnosti zákazníka?
„Naplnili sme to, čo sme deklarovali 
v prvom rade. Zmeniť sa na zákaz-
nícky orientovanú spoločnosť. Na čo 
sme patrične hrdí, je vybudovanie 
zákazníckeho centra, ktoré zmo-
dernizovalo komunikáciu na úroveň 
dnešného sveta. Dnes tu máme kul-
túrnu komunikáciu a nie ako kedysi 
v malých kanceláriách a na niekoľ-
kých poschodiach. To je len jeden 
z prvkov. Rovnako sa snažíme, aby 
sa aj naši technici v teréne správali 
ústretovo k všetkým zákazníkom. 
Rovnako, aby sme boli v meste jas-
ne viditeľní, aby obyvatelia Prešova 
o nás vedeli - od odevu, áut, až po 
spomínané vystupovanie. Ako sa 
nám to darí, posúdia samotní zá-
kazníci. Rovnako aj v samotnom 
tíme našich zamestnancov sa sna-
žíme zaviesť ducha vzájomnosti.“

Na začiatku tohto roka zarezono-
val v spoločnosti predaj kotolne 
na sídlisku Sekčov. Tú Spravbyt-
komfort kúpil od košickej teplár-
ne. Uvedená expanzia bola znač-
ne medializovaná...
„Už pred piatimi rokmi sme vedeli, 
že v tejto časti mesta dodáva teplo 
niekto iný. Mali sme záujem kotolňu 
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Sme držiteľom
certifikátu kvality
V auguste 2009 naša spoločnosť začala zavádzať sys-
tém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy 
EN ISO 9001:2008. Zmyslom tejto medzinárodnej nor-

my je zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb a produktov 
a vyzdvihnúť tých, ktorí sú schopní hľadať a dodržiavať 
tie najlepšie postupy pre jej dosiahnutie. Táto norma 
podporuje prijatie procesného prístupu pri vypracúvaní, 
zavádzaní a zlepšovaní efektívnosti systému manažér-
stva kvality s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka tým, 
že sa vyhovie jeho požiadavkám.
V našej spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov pre-
behol v dňoch 15. a 16. apríla 2010 certifikačný audit, 
ktorý potvrdil, že požiadavky tejto normy naša spoloč-
nosť spĺňa a 26. mája nám bude udelený certifikát kva-
lity.

odkúpiť, pretože v danom priestore sú naši zákazníci. Pri-
padalo nám to logické aj vzhľadom na to, že túto kotolňu 
prevádzkovala spoločnosť z Košíc. K dohode prišlo tento 
rok - pre nich bola záťažou, keďže majú veľké plány v Ko-
šiciach a pre nás zase prínosom. Kotolňa je však v zlom 
technickom stave a nevyhnutne potrebuje modernizáciu 
a investície. 
Pokiaľ ide o cenu tepla, Košice ju umelo držali nižšie, 
roky neinvestovali do techniky. My sme už začali s prvými 
investíciami. Zákazníci, ktorí odoberajú teplo z kotolne na 
Sekčove, budú mať jednotnú cenu ako všade v Prešove.

Najrozsiahlejšou investíciou Spravbytkomfortu bola 
komplexná modernizácia centrálnej kotolne, ktorá 
dnes dodáva teplo spaľovaním biomasy. Ako hodno-
títe jej existenciu rok po spustení?
„Je to ako s autom - aj kotolňa potrebuje údržbu, ale všet-
ko beží tak, ako má. Máme dostatok paliva - drevnej štiep-
ky. To bola jedna z našich obáv, či bude dostatok paliva, 
trh tu totiž nebol príliš veľký. Sú to však spojené nádoby 
a ako pribúdajú kotolne na drevnú štiepku, prichádzajú aj 
dodávatelia paliva.
Kotolňa funguje veľmi dobre a ukazovatele plníme pod-
ľa našich plánov. Na Sídlisku III potrebujeme približne o 
polovicu menej plynu ako predtým. Aj emisné limity plní-
me podľa noriem, môžem povedať, že sme hlboko pod 
normou. Samozrejme, zákazníci to aj pocítili na cene. Ak 
by nebola drevná štiepka, ktorá je ako surovina lacnejšia, 
ceny by boli vyššie. Dnes o obavách zo zlého ovzdušia 
nikto nehovorí, lebo žiadne nie sú. Kotolňa beží na plný 
výkon s bežnou údržbou.“

Čo prinesie rok 2010?
Spravbytkomfort investoval za uplynulých päť rokov 
v Prešove veľa peňazí, či už do teplárenstva, alebo spo-
mínaného zákazníckeho centra, do rozšírenia sietí... Ak 
to zhrniem, za tie roky sme v metropole Šariša investovali 
približne 10 miliónov eur. Je to veľká čiastka nielen pre 
firmu, ale aj pre mesto Prešov. Nie sú to len spomínané 
veľké projekty, ale aj bežná výmena kotlov, štandardná 
výmena meracej techniky... Tento rok chceme zaradiť 
stabilizačný prvok. Máme menej investícií, ale chystáme 
projekty na biomasu v kotolni na sídlisku Sekčov. Je to 
vo vhodnej lokalite. Naším cieľom je vybudovať na tomto 
sídlisku druhú centrálnu kotolňu a to práve v kotolni, ktorú 
sme začiatkom roka kúpili. Chceme tak urobiť najneskôr 
v roku 2011. 
O kvalitných službách svedčí aj to, že v piatom roku fun-
govania bude naše jubileum spojené aj s odovzdaním 
certifikátu kvality. Projekt certifikácie beží od minulého 
roku - povedali sme si, že v Spravbytkomforte sme dali 
toľko vecí do poriadku, že je načase potvrdiť to aj certifi-
kátom kvality. V súčasnosti prebiehajú záverečné audity 
a verím, že certifikát kvality sa nám podarí získať v máji 
tohto roku.

 Investície za 5 rokov dosiahli
  10 miliónov eur 

Natália Banduričová, riaditeľka spoločnosti
a Paul Minarik, člen predstavenstva. 

SPRAVBYTKOMFORT
SA ZMODERNIZOVAL 
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Vážení klienti,
dovoľte, aby sme vás
informovali o zmene
vo vedení účtovníctva
pri správe
vašich bytových domov. 

Výsledkom je vyšší komfort 
Samostatné účty pre každý bytový dom 

Ing. Alfréd Leitner, riaditeľ úseku Facility manažmentu

Môžete nám definovať pojem centrálne 
zásobovanie teplom?
„Systém centrálneho zásobovania teplom 
predstavuje vysoko profesionálne posky-
tovanie služieb, prináša istotu do domov 
odberateľov a do budúcnosti poskytuje al-
ternatívne možnosti vykurovania ekologic-
kými palivami, o tom sa naši odberatelia  
presvedčili pri plynovej kríze. Centrálne 
zásobovanie teplom je jediná šanca pre 
odberateľa, ako získať pohodlie a bezsta-
rostnosť spolu.“

Má takáto dodávka pre odberateľov 
výhody?
„Centrálne zásobovanie teplom (CZT) má 
niekoľko základných atribútov, ktoré ho-
voria jednoznačne o jeho výhodách. Sú to 
hlavne hospodárnosť, komfort a komplexné 
služby, spoľahlivosť, bezpečnosť a ekoló-
gia. Spravbytkomfort zabezpečuje nepretr-
žitú poruchovú službu 24 hodín denne, kto-
rá sa stará o to, že po zavolaní a oznámení 
problému poruchu operatívne odstránime. 
Pri využívaní centrálneho zásobovania 
teplom nemá zákazník – odberateľ žiadne 
starosti a „bezstarostné teplo domova“ nie 
je v tomto prípade frázou, ale realitou. Rizi-
kové prvky (napr. čerpadlá, kotle a pod.) sú 
prispôsobené tak, aby aj v prípade poruchy 
bola zabezpečená dodávka tepla.“ 

Spravbytkomfort, a. s. Prešov sa pri svo-
jej činnosti riadi ustanoveniami zákona 

č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov. Prostriedky získané 
z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov v do-
me a prostriedky fondu opráv a údržby, kto-
ré tvoria majetok vlastníkov bytov v dome, 
vedie správca oddelene od svojich účtov 
a to osobitne za každý spravovaný dom. Za 
týmto účelom vytvorila akciová spoločnosť 
Spravbytkomfort Prešov 100 %-nú dcérsku 
spoločnosť Spravbytkomfort – Správa bytov, 
s. r. o. Jej činnosťou je vedenie účtovníctva 
a automatizované spracovanie dát pre jed-
notlivé bytové domy.

Vznikom dcérskej spoločnosti boli teda 
v Spravbytkomfort - Správa bytov, s. r. o., 
zriadené samostatné bankové účty pre kaž-
dý bytový dom, o čom bol každý vlastník 
bytu informovaný listom. Našou snahou je, 
aby každý vlastník bytu mal možnosť v kto-
romkoľvek čase získať informáciu o hospo-
dárení vo svojom bytovom dome. V blízkej 
budúcnosti plánujeme poskytnúť všetkým 
klientom, ktorí majú prístup na internet, služ-
bu Webdomus, ktorá umožní nášmu klien-
tovi zobraziť si v pohodlí domova, prostred-
níctvom internetu, informácie o jeho byte 
a vykonaných platbách.  

Zmluvný vzťah medzi správcom a vlast-
níkmi bytov, založený zmluvou o výkone 
správy, zostáva naďalej zachovaný. V sú-
lade s novelou zákona o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov 70/2010 Z. z., kto-
rá nadobudla účinnosť 1. apríla 2010, kto-
rou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 
Z. z. v znení neskorších predpisov, je 
správca bytov povinný uviesť do súladu 
s týmto zákonom zmluvu o výkone správy 
do 31. marca 2011. V prípade, že tie časti 
zmluvy o výkone správy, ktoré sú v rozpo-
re s ustanoveniami tohto zákona, nebudú 
upravené, sú po uplynutí tejto lehoty ne-
platné. Pri uzatváraní nových zmlúv o vý-
kone správy z dôvodu doplnenia nových 
ustanovení vyplývajúcich zo zákona v zá-
hlaví zmluvy bude vystupovať ako správca 
Spravbytkomfort, a. s. Prešov.

Podľa zákona č. 182/1993 Z. z. majetok vlast-
níkov bytov nie je súčasťou majetku správcu. 
Správca ho nemôže použiť na krytie alebo 
úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesú-
visia s činnosťou spojenou so správou domu. 
Správca nesmie využiť majetok vlastníkov 
bytov vo vlastný prospech, alebo v prospech 
tretích osôb. Majetok vlastníkov bytov nemô-
že byť súčasťou konkurznej podstaty správ-
cu, ani predmetom výkonu rozhodnutia, ktorý 
smeruje proti majetku správcu. Správca zod-
povedá vlastníkom bytov v dome za všetky 
škody vzniknuté v dôsledku neplnenia svojich 
povinností vyplývajúcich zo zmluvy o výkone 
správy a zo zákona č. 182/1993 Z. z.

Podľa ustanovenia § 8b ods. 4 zákona 
č. 182/1993 Z. z. je zodpovednosť správcu 
za záväzky vlastníkov bytov v dome vzniknu-
té pri výkone správy až do výšky splatných 
úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku 
fondu prevádzky, údržby a opráv v prísluš-
nom dome. Zodpovednosť za úhradu záväz-
kov voči dodávateľom služieb a tovaru, ktoré 
obstaráva správca v rámci zmluvy o výkone 
správy, sa prenáša na vlastníka bytu, iba 
ak nie sú kryté úhradami za plnenia, alebo 
úhradami do fondu opráv a údržby.
Veríme, že zmeny prispejú k skvalitneniu 
služieb, lepšej informovanosti a zvýšeniu 
komfortu pre vás, našich klientov.

Ing. Alfréd Leitner
riaditeľ úseku Facility manažmentu  
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Rok centrálnej kotolne na Sídlisku III
V roku 2009 sme úspešne uviedli do prevádzky kotolňu na 
biomasu, pričom sme rozšírili okruh centrálnej kotolne, kde je 
kotolňa na biomasu inštalovaná. Rozšírenie okruhu znamena-
lo zvýšenie počtu odberateľov odoberajúcich z tohto ekologic-
kého zdroja tepla z 6 200 bytov na 9 253 bytov vrátane ďalšej 
občianskej vybavenosti, t. j. školy, škôlky, nákupné centrá 
a podobne.

Výsledky sú neodškriepiteľné. Z biomasy, ktorej spotreba bola cca 
60 000 prm (priestorový meter) sme predali 35 400 MWht tepla, čo 
predstavovalo úsporu cca 4,2 mil. m3 plynu. Tým sa zároveň znížila 
aj produkcia skleníkových plynov o 7 900 ton. V nasledujúcom roku 
očakávame zníženie spotreby plynu na tomto zdroji o 6 mil. m3 a to 
predstavuje približne 11 000 ton skleníkových plynov.

V budúcnosti naše aktivity budú smerovať na východnú časť mesta 
Prešov a to na sídlisko Sekčov, kde sme začiatkom tohto roka kúpi-
li tepelný zdroj s rozvodmi a odovzdávacími stanicami. Odberatelia 

Aký máte názor k odpájaniu sa niektorých vlastníkov? 
„Individuálne vykurovanie v bytoch je podľa nášho názoru zlým 
riešením preto, že bytový dom je konštruovaný ako jeden spot-
rebič tepla. Prejavuje sa to tým, že medzi bytmi nie sú osobitné 
tepelné izolácie. Vnútri budovy sa teplo šíri bez zábran nielen po 
potrubiach, ale aj vzduchom a cez stavebné konštrukcie. Samot-
né odpojenie od CZT nezníži automaticky spotrebu tepla a nezní-
ži náklady majiteľov bytov na teplo, ako sa to veľakrát nesprávne 
prezentuje. Ekonomická výhodnosť odpájania bytu od centralizo-
vaného zdroja tepla teda nie je úplne jednoznačná a vždy treba 
individuálne posúdiť východiskové podmienky. 
Pri kalkulovaní ceny tepla z vlastnej domovej kotolne a doby ná-
vratnosti je potrebné rátať nielen s cenou samotného vykurova-
cieho média, ale aj s ostatnými nákladmi, ako s cenou vody a 
elektrickej energie využívaných pri vykurovaní, nákladmi na údrž-
bu, kontrolu a obsluhu kotla, s nákladmi na úhradu nového kotla 
vrátane úrokov z úveru a s poplatkom za odpojenie od CZT, atď. 
Všetky tieto náklady musia byť transparentne preukázané v ko-

nečnej cene tepla z vlastnej domovej kotolne a nemali by byť pred 
vlastníkmi bytov účelovo skryté v iných položkách, napríklad vo 
fonde opráv.“

Čo je hlavným cieľom výrobcu a dodávateľa tepla?
„Za posledné roky v našej akciovej spoločnosti prebehlo veľa 
zmien. Veríme, že naši zákazníci ich vnímajú a hodnotia pozitívne. 
Vynaložili sme veľké množstvo finančných prostriedkov do obnovy 
našich zdrojov tepla a úspešne sme odskúšali v prevádzke aj ob-
noviteľné zdroje. Hlavným cieľom Spravbytkomfortu je stabilizovať 
existujúci systém centrálneho zásobovania teplom využívaním in-
štalovaných výkonových kapacít a podporovať jeho rozvoj a mo-
dernizáciu najmä v územných častiach mesta, kde sú vytvorené 
technické možnosti pripojenia na distribučnú sústavu CZT.  
Chceme aj naďalej využívať obnoviteľné zdroje, zvyšovať účinnosť 
našich zariadení, aby sme ponúkali našim odberateľom kvalitnú 
dodávku za stabilnú cenu.“

Vykurovaś centrálne alebo individuálne? Èo sa oplatí? Aj vy si možno kladiete podobné 
otázky. Prostredníctvom rozhovoru s Františkom Tomkom, riadite¾om Energetického manaž-
mentu, vás chceme informovaś o výhodách centrálneho vykurovania, ktoré zabezpeèuje 
naša spoloènosś.

Prečo vykurovať centrálne?
„Bezstarostné teplo domova“
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tepelnej energie v tomto okruhu nemusia 
mať obavy zo zdražovania tepla. Uvede-
ný zdroj, keďže je na ňom inštalovaná za-
staraná technológia a ktorý sa prevádz-
kuje na tzv. ručné ovládanie, chceme 
postupne zrekonštruovať, modernizovať 
a inštalovať kvalitný riadiaci systém. Ná-
sledne na tento zdroj napojíme jestvujúce 
kotolne a upravíme ich na odovzdávacie 
stanice v takej miere, aby to bolo technic-
ko-ekonomicky racionálne a výhodné aj 
pre konečných odberateľov. Zároveň plá-
nujeme vybudovať na uvedenom zdroji 
biomasový kotol, identický s kotlom na 
Sídlisku III v Prešove. Po úplnom ukon-
čení akcie by bolo možné v meste Pre-
šov znížiť celkovú spotrebu plynu z dote-
rajších 30 mil. m3 na cca 18 mil. m3. To 
znamená o 12 mil. m3 menej, čo predstavuje zníženie emisií sklení-
kových plynov o cca 22 000 ton. Samozrejme, vyžaduje si to značné 
finančné prostriedky, ktorých konečné vynakladanie si vyžiada vyko-
návanie v etapách. 

Cena predchádzajúceho dodávateľa tepla v predmetnom okruhu je 
porovnateľná s našou cenou. V minulosti v tomto okruhu dochádza-
lo k prekurovaniu a aj napriek nižšej cene odberatelia v konečnom 
dôsledku platili tie isté náklady ako odberatelia napríklad na sídlisku 
Šváby, kde je rovnaká tepelno-stavebná sústava. Uvedenými opat-
reniami, optimalizovaním procesov premeny primárnej energie na te-
pelnú energiu, zabezpečíme aj napriek mierne vyššej cene zníženie 
celkových nákladov za odber tepelnej energie. Týmto chceme cenu 
tepla stabilizovať a zbaviť sa v značnej miere závislosti od plynu.
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Prečo je dobré zatepľovať?
„Zatepľovanie domov má viacero významov. Je to zníženie nákla-
dov na vykurovanie, zvýšenie tepelnej pohody v interiéri, zlepšenie 
vzhľadu budovy, eliminácia zatekania, odstránenie plesní, zníženie 
teplotného namáhania nosných konštrukcií, zamedzenie korózie, 
odstránenie statických nedostatkov, predĺženie životnosti budovy až 
o 30 rokov, zvýšenie ceny nehnuteľnosti a zníženie emisií CO2.“

Čo je potrebné urobiť skôr, než sa vlastníci bytov rozhodnú 
zatepliť svoj bytový dom?
„Najlepšie je obrátiť sa na správcu, ktorý má skúsenosti s postup-
nosťami jednotlivých krokov, ktoré je potrebné vykonať pre hladký 
priebeh prípravných prác, inžinierskych činností, zabezpečenia fi-
nancovania až po práce pri realizácii stavby.“

O akú postupnosť krokov ide?
„Prvým krokom je samotné rozhodnutie vlastníkov bytov. Dôležité je 
úvodné stretnutie správcu so zástupcami vlastníkov bytov bytového 
domu, ktorý ich oboznámi so všetkými prácami a činnosťami, kto-
ré je potrebné vykonať. Jedná sa o analýzu a prípravu základných 
údajov o bytovom dome a následne o prípravu schôdze vlastníkov. 
Schôdza musí schváliť investičný zámer s rozsahom prác, návrh 
na zhotovenie projektovej dokumentácie a návrh výberovej komisie 
pre výber víťazného projektanta a zhotoviteľa. Nakoniec splnomoc-
ní správcu na vybavenie stavebného povolenia.
Všetky tieto body musí schváliť nadpolovičná väčšina vlastníkov 
bytov na schôdzi.“

Aké procesy koordinuje a organizuje správca Spravbytkom-
fort, a. s. Prešov?
„Pripravujeme súťaže na výber projektanta a následne zhotoviteľa, 
od oslovenia súťažiacich cez prípravu podkladov až po samotné 
výberové konania, na ktorých výberová komisia vyberá spomedzi 
cenových ponúk projektantov, resp. zhotoviteľov, ktorí sa do súťaže 
prihlásili. Po výberových konaniach zabezpečujeme návrh, dolaďo-
vanie a samotný podpis zmluvy o dielo, či už s projektantom, alebo 
so zhotoviteľom. Po odovzdaní projektovej dokumentácie do našich 
rúk podávame žiadosť na stavebné povolenie.
Po výbere zhotoviteľa, kedy je už známa aj presná obstarávacia 
cena diela, pristupujeme v spolupráci so zástupcami vlastníkov k fi-
nančnej analýze. Zisťujeme stav finančných prostriedkov na účte 
fondu opráv, prípadne stav financií v stavebnej sporiteľni. Po vý-
bere financovania, zvyčajne prostredníctvom úveru, zisťujeme, či 
doterajšia tvorba fondu opráv postačuje na jeho vykrytie, alebo je 
potrebné jeho navýšenie. Pred samotnou realizáciou diela je ne-
vyhnutné na schôdzi schváliť výber zhotoviteľa stavby, v prípade 
potreby navýšiť príspevok do fondu opráv a spôsob financovania.
Akýkoľvek úver musia vlastníci schváliť dvojtretinovou väčšinou 
vlastníkov bytov v bytovom dome.“

Aké sú možnosti financovania ?  
„V prvom rade sú to vlastné zdroje, úver od komerčnej banky, dotácia 
na systémové poruchy, grant od Európskej banky pre obnovu a roz-
voj (spojený s úverom od jednej zo štyroch komerčných bánk - Dexia, 
Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB banka) a podpora zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania. Reálna dostupnosť týchto finančných 
zdrojov je podľa tohto poradia od najvyššej po najnižšiu.“

Viac konkrétnych informácií vám radi poskytnú naši pracov-
níci, prípadne si ich môžete prečítať na našej webovej stránke 
www.spravbytkomfort.sk.

Zateplenie zvyšuje komfort bývania
a šetrí náklady

Energetický certifikát budovy
po kompletnej obnove L. Novomeského 18-20

Téma zatepľovania sa veľmi často skloňuje vo všetkých pá-
doch. Ako správca poskytujeme metodickú pomoc pri obno-
ve bytových domov. Jednoducho a krátko si preto povieme 
o službách spoločnosti Spravbytkomfort, a. s. v prospech 
vlastníkov bytov, ktorí sa rozhodli zatepľovať svoj bytový 
dom. Na túto tému hovoríme s riaditeľom Facility manaž-
mentu Ing. Alfrédom Leitnerom.
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Čo môže urobiť zástupca vlastníkov 
v bytovom dome? (Alebo ako začať?)
V zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníkoch bytov a nebytových priesto-
rov v znení neskorších predpisov, sa kon-
takt vlastníkov bytov a správcu spravidla 
uskutočňuje prostredníctvom zvoleného 
zástupcu vlastníkov bytov v dome. Ten 
má právo na požiadanie nahliadnuť do 
evidencie stavu neplatičov v dome a ná-
sledne tieto údaje zverejniť na schôdzi 
vlastníkov bytov a nebytových priesto-
rov v dome. Nie je tým porušený zákon 
o ochrane osobných údajov. V priebehu 
kalendárneho roka sú našim zákazníkom 
v prípade neplnenia si povinností zo zmlu-
vy o výkone správy pravidelne zasielané 
upomienky s výzvou na dobrovoľné za-
platenie nedoplatku spolu s poučením, že 
v opačnom prípade bude pohľadávka vy-
máhaná súdnou cestou. V priebehu mi-
nulého roku sme zaslali 270 návrhov na 
vydanie platobného rozkazu na Okresný 
súd v Prešove.

Kedy sa začína vymáhať pohľadávka?
Pohľadávka sa začína vymáhať po zasla-
ní upomienok. V upomienke je stanovená 
lehota na zaplatenie nedoplatku, spravid- 
la je to 15 dní odo dňa doručenia. Ak aj 
napriek tomu nedôjde k zaplateniu, je ne-
doplatok vymáhaný súdnou cestou – po-
daním návrhu na vydanie platobného roz-
kazu na súd.  Je potrebné rozlišovať me-
dzi nedoplatkom, ktorý vznikol z ročného 
vyúčtovania nákladov a nedoplatok z ne-
platenia mesačných preddavkových pla-
tieb. Od roku 2009 pristupujeme aj k vy-
máhaniu, resp. znižovaniu pohľadávok 
formou mediácií, ktoré riešia vyrovnanie 
dlhu zmierom a sú rýchlejšou cestou ako 
súdne konanie. Mediátor je osoba, ktorá 
má na to príslušné oprávnenie v zmysle 
zákona a plní funkciu sprostredkovateľa 
pri vyriešení sporu.

Prečo sa platby za neplatičov a súd-
ne poplatky uhrádzajú zo spoločného 
fondu?
S podaním návrhu na súd a mediačné 
konanie je spojené aj zaplatenie súdneho 
poplatku. Súd nezačne vo veci konať bez 
toho, aby bol poplatok uhradený. Správca 
vymáha pohľadávku za služby spojené 
s užívaním bytu a aj pohľadávku fondu 
opráv a údržby bytového domu. V zmys-
le zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení ne-

skorších predpisov, správca koná v mene 
vlastníkov bytov v dome a na ich účet. 
To znamená, že aj poplatky spojené so 
súdnym vymáhaním pohľadávky sa hra-
dia z účtu fondu opráv bytového domu. 
Súd vo svojom rozhodnutí zaviaže dlž-
níka aj k náhrade súdneho poplatku. Ak 
ho neuhradí dobrovoľne, je vymáhaný 
prostredníctvom exekútorského úradu.

Ako je to so zverejňovaním neplati-
čov? Hovorí o tom nejaký predpis?
Zákon o ochrane osobných údajov č. 428/
2002 Z. z. v § 3 definuje, čo sa rozumie 
pod osobnými údajmi. Sú to „údaje týka-
júce sa určenej, alebo určiteľnej fyzickej 
osoby, pričom takou osobou je osoba, 
ktorú možno určiť priamo, alebo nepriamo, 
najmä na základe všeobecne použiteľné-
ho identifikátora, alebo na základe jednej 
či viacerých charakteristík, alebo znakov, 
ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psy-
chickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu, 
alebo sociálnu identitu“. Podľa spomínané-
ho ustanovenia údaje neplatičov v rozsa-
hu meno, priezvisko, adresa, výška dlhu, 
možno považovať za osobný údaj, ktorý 
tvorí ekonomickú identitu jednotlivca. 
Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z., 
je možné sprístupniť, resp. zverejniť osob-
né údaje dotknutej osoby len s jej súhla-
som. Podľa tohto ustanovenia by zverej-

nenie týchto údajov bez súhlasu neplatičov 
v spoločných priestoroch bytového domu 
bolo v rozpore so zákonom. Vlastníci by-
tov a nebytových priestorov však môžu na 
základe ustanovenia § 8 b) ods. 2 písm. f) 
zákona č. 182/1993 Z. z. požiadať o na-
hliadnutie do dokladov týkajúcich sa sprá-
vy domu, alebo čerpania fondu prevádzky, 
údržby a opráv a správca je povinný im 
to umožniť. Toto je spôsob, ktorým vlast-
ník bytu môže získať prehľad o tom, ktorý 
vlastník nepoukazuje mesačné preddavky 
do fondu i za plnenia spojené s užívaním 
bytu.

Kedy sa pristupuje ku dražbe? Môžu 
o dražbe rozhodovať ostatní vlastníci 
bytového domu?
Jednou z foriem ako môžu vlastníci bytov 
uplatniť záložné právo v zmysle § 15 zá-
kona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, je rozhodnúť o vykonaní dobro-
voľnej dražby bytu neplatiča, t. j. vlastníka 
bytu, ktorý neuhrádza príspevky do fondu 
opráv a platby za plnenia spojené s užíva-
ním bytu. Návrh na vykonanie dobrovoľnej 
dražby musí byť schválený na schôdzi vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov nad-
polovičnou väčšinou hlasov všetkých 
vlastníkov bytov a nebytových priesto-
rov v dome. Pri realizácii dražby bytu je 
zabezpečená návratnosť dlhu.

Naše právne služby pre vašu pohodu 
Spravbytkomfort poskytuje právne služby na základe zmluvy o výkone správy, 
alebo mandátnej zmluvy.
1. Vymáhanie pohľadávok realizujeme štandardným postupom.
2. Zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy, správnymi orgánmi 

a orgánmi verejnej samosprávy.

Ďalšie činnosti poskytované právnym oddelením na základe Vašich individu-
álnych požiadaviek:
§ Sledovanie a zabezpečenie dodržiavania uzatvorených zmlúv.
§ V súlade so zákonom 182/1993 Z. z. chránime záujmy vlastníkov pred neodô-

vodneným obohatením, resp. poškodením zo strany dodávateľov služieb a prác. 
Predmetné zmluvy právne pripomienkujeme v súlade s potrebami vlastníkov a sú-
časne kontrolujeme, či písomný obsah zmluvných dohôd sa v praxi realizuje. Zis-
tené nedostatky včas reklamačne uplatňujeme a postup krokov koordinujeme so 
zástupcami vlastníkov.

§ Poskytovanie právnej pomoci v otázkach správy domu.
§ Vlastníkom poskytujeme právne poradenstvo v prípadných sporoch so susediaci-

mi nehnuteľnosťami, sporoch s predchádzajúcim správcom a pod.
§ V prípade súdnych podaní zastupujeme vlastníkov pred súdmi vo všetkých ve-

ciach týkajúcich sa správy nehnuteľností, pokiaľ nás k tomu splnomocnia.

AKTÍVNY POSTUP PRI NEPLATIÈOCH 



MAGAZÍN

8

Aktuálne zmeny v legislatíve

Vydáva spoločnosť Spravbytkomfort, a.s., Volgogradská 88, 080 01 Prešov.
Rok vydania 2010. Určené pre vnútornú potrebu.
Kontakt: 051/7567 701, info@spravbytkomfort.sk
Pre Spravbytkomfort, a.s. vyrobila spoločnosť R.S. media, Bernolákova 13, 080 01 Prešov. 
Kontakt: novinky@ticpo.sk • www.rs-media.sk

KONTAKTYVážení
užívatelia
výťahov,

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vás týmto in-
formuje, že na základe Vyhlášky 508/2009 Z. z. § 8 
a technickej a projektovej dokumentácie vyhrade-
ných technických zariadení (výťahy), správca do 
30. 6. 2010 zabezpečí otvorenie všetkých nástupných 
staníc výťahov.
Na základe zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších 
prepisov budú náklady spojené so zabezpečením pre-
vádzky výťahov od 1. 1. 2011 rozúčtované na všetky 
osoby bývajúce v domácnosti, ak vlastníci nadpolo-
vičnou väčšinou hlasov nerozhodnú inak.

Nové povinnosti na úseku požiarnej ochrany vyplývajúce 
z vyhlášky č. 259/2009 MV SR z 11. 6. 2009, ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška MV SR 121/2002 Z. z. o požiar-
nej prevencii v znení vyhlášky č. 591/2005 Z. z. a to:

§ Vypracovanie dokumentácie o požiarno-bezpečnost-
nej charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová 
dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bez-
pečnosti stavby, pričom jej vypracovanie zabezpečí 
právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ najne-
skôr do 31. mája 2010.

§ Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov bola uverejnená v zbierke zákonov 
č. 70/2010 Z. z., ktorá mení a dopĺňa zákon číslo 
182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Zmeny a celé znenie novely nájdete na našej webovej 
stránke www.spravbytkomfort.sk v aktualitách.

Zákaznícke centrum
Volgogradská 88, Sídlisko III

Zákaznícka linka:  756 77 77
Informácie:  7567 701
Havarijná služba: 7567 601
alebo  0908 021 322

info@spravbytkomfort.sk
www.spravbytkomfort.sk

Stránkové dni:
Pondelok 8.00 – 16.30
Utorok 8.00 – 12.00
Streda 8.00 – 16.30
Štvrtok 8.00 – 16.30
Piatok 8.00 – 12.00

§ Vyhláška ÚRSO č. 358/2009 Z. z., ktorou sa mení 
a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 630/2005 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na od-
bernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva 
tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a 
rozpočítavania množstva dodaného tepla.

§ Vyhláška č. 358/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vy-
hláška 630/2005 Z. z., upravuje spôsob rozpočítavania 
spotrebovaného tepla v bytových domoch. Vyhláška 
nadobudla účinnosť dňom 15. 9. 2009. Rozúčtovanie 
nákladov za teplo bude v zmysle vyššie uvedenej vy-
hlášky realizované až v roku 2010. 

Novela vyhlášky pozmenila spôsob rozpočítavania 
množstva dodaného tepla za dodávku tepla podľa 
podlahovej plochy bytu - podrobné informácie nájde-
te na našej webovej stránke www.spravbytkomfort.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve


