M A G A Z Í N
Vieme
si obhájiť
kvalitu

SPRAVBYTKOMFORT
- partner
pre vaše
bývanie

SERVISKOMFORT
- váš servis

2012

Z obsahu:
 Na čo nezabúdať
 Aj napriek kríze investujeme

str. 2
str. 3

 Biomasa pomáha šetriť
 Ako postupovať pri obnove domov

str. 4
str. 5

MAGAZÍN
Na čo netreba zabúdať
Hydraulické vyregulovanie a obnova výťahov
Obnova bytových domov, upozornenia pre zákazníkov a aktuálne novinky
spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov – to boli témy, o ktorých
sme sa rozprávali s Ing. Natáliou Banduričovou, riaditeľkou akciovej spo-

Betónové džungle - sídliská menia
svoju tvár predovšetkým vďaka obnove bytových domov. V tomto smere
je SPRAVBYTKOMFORT, ako správca
domov, veľmi nápomocný. Aký je teda
stav obnovy bytoviek a obytných domov?
„Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT okrem
správy bytových domov zabezpečuje aj
kompletnú prípravu na obnovu bytových
domov. Manažujeme všetky procesy smeru-

júce k celkovej obnove bytového domu
vrátane optimálneho nastavenia financovania. Celkovo sa nám doteraz podarilo
obnoviť 51 bytových domov v našej správe.
V predchádzajúcom kalendárnom roku ich
bolo 19. Financovanie bolo zabezpečené
prostredníctvom komerčných úverov a finančných prostriedkov získaných zo štátnych zdrojov. Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) v celkovej sume 523
tisíc eur a dotácie na systémové poruchy
v celkovej sume 145 tisíc eur. Sú to pekné
čiastky, ktoré sa nám podarilo získať pre
našich zákazníkov. Verím, že sa nám to aj
naďalej bude dariť. Našim zákazníkom sme
k dispozícii pri obnove ich bytových domov.
Naši pracovníci sú plne odborne zdatní.“
Čo najčastejšie obyvatelia obytných
domov v rámci ich obnovy chcú realizovať? Je oblasť, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť pri obnove
domov?
„V prevažnej miere sa zákazníci orientovali na zatepľovanie, výmenu schodiskových okien, výmenu rozvodov. Čo je
však dôležité, naši zákazníci by nemali
zabúdať ani na obnovu výťahov. V rámci komplexnej obnovy je možné získať
zo ŠFRB aj financie na výmenu výťahov.
Ak sa to nezrealizuje naraz, potom si to
budú musieť obyvatelia domov zaplatiť

z fondu opráv a nejde o malú investíciu.
A nad tým je potrebné uvažovať - zahrnúť
do komplexnej obnovy, alebo začať navyšovať fond opráv.“
Je skutočne potrebné meniť výťahy
a rekonštruovať ich?
„Obnova výťahu je veľká finančná položka.
V platnosti je európska norma, ktorá hovorí,
že každý výťah musí spĺňať bezpečnostné
normy - predovšetkým mať vnútorné dvere
v kabínke výťahu. Momentálne máme prechodné obdobie, ktoré umožňuje používať
súčasné výťahy. Chcem ubezpečiť našich
zákazníkov, že na všetkých výťahoch je
vykonávaná pravidelná údržba a revízie
a sú plne bezpečné. Ak bude európska
norma plne platná a skončí sa prechodné obdobie, budú musieť byť všetky staré
výťahy, ktoré nespĺňajú normy (nemajú
vnútorné dvere), vyradené z prevádzky.
Výťahy sú síce bezpečné, no zmenila sa
definícia bezpečnosti, ktorú stanovuje európska norma.“
Zo zákona vyplýva aj povinnosť hydraulického vyregulovania. Vy máte
dnes v správe 7 000 takýchto bytov.
Ostáva ešte 1 500 bytov, ktoré uvedenú reguláciu nemajú.
„Zákon hovorí o tom, že do 31. decembra
2013 je povinnosť hydraulicky vyregulovať
rozvod kúrenia v domoch a v nebytových
priestoroch. Tu vôbec netreba hovoriť, že
to hovorí zákon - zákon chráni zákazníkov. Úspora a návratnosť tejto investície
je veľmi vysoká - usporí sa vyše 20 %
tepla zo systému vykurovania. Preto netreba rozmýšľať, že to prikazuje zákon - je
to o šetrení a efektivite. Výsledkom je, že
prví, ktorí sa rozhodli vyregulovať rozvod
tepla, majú dnes veľmi veľké úspory. Robíme všetko preto, aby sme vedeli zákazníkom pomôcť nielen osvetou, ale aj
finančne.“

Rozhodli sa
pre komplexné
riešenie
Aj obyvatelia bytového domu na Prostějovskej
ulici 5 sa rozhodli pre obnovu svojho bývania. Ich
dom nezmenil len zovňajšok - zateplená fasáda,
ale rekonštrukciu domu poňali komplexne. O tom,
že dnes tento krok neľutujú, hovorí zástupkyňa
vlastníkov bytového domu Eva Švídová.
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Eva Švídová si pochvaľuje
moderné výťahy.

„Máme zrekonštruovanú strechu.
Je to dvojplášťová strecha a na
tom sme si dávali veľmi záležať,
aby to bolo dobre zateplené.
Máme kompletne vymenené rozvody - plynu, teplej a studenej
vody a odpadu, máme zateplenú
budovu domu, vymenené poštové
schránky, modernizáciou prešiel
malý výťah a kompletne máme
vymenený nákladný výťah,“ zrekapitulovala najdôležitejšie body
modernizácie výškového domu na
Prostějovskej 5 Eva Švídová. Tento
dom mal už skôr vyregulovanú vykurovaciu sústavu a rozvody tepla. Čo

MAGAZÍN
Posúvame sa dopredu aj napriek kríze

INVESTÍCIE POKRAČUJÚ
a výhodnejšiu cenu tepla ako v iných mestách Slovenska. A v tomto smere sme lepší.
Investujeme nielen aby sme ušetrili, ale zároveň aj chránili životné prostredie. Investíciou ušetríme ďalšie tisíce ton emisií (viac
na strane 4). Máme pred nami rušný rok.
OBHÁJILI SME SI KVALITU
SPRAVBYTKOMFORT je od roku 2010 držiteľom certifikátu kvality podľa normy EN
ISO 9001:2008. Tento certifikát kvality sme
v marci tohto roka už po tretíkrát úspešne
obhájili. Naša spoločnosť je oprávnená pre

Slovo „kríza“ bolo jedno z najnemožnejších
slov v roku 2011. A od krízy sme sa neodpútali ani v roku 2012. Aj napriek tomu sa
našej spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT
darí naďalej investovať do rozvoja a to tak,
aby sme za čo najnižšiu sumu dosiahli
čo najvyšší efekt. Na to sme patrične hrdí
a pyšní. Celkový trend šetrenia však neobišiel ani nás a nášho akcionára. Sme radi, že
sa nám podarilo vybudovať v Prešove druhú kotolňu na biomasu - na sídlisku Sekčov.
Tento rok spúšťame rozširovanie siete, aby
uvedená kotolňa vykurovala drevnou štiepkou čo najviac bytov a budov občianskej
vybavenosti z drevnej štiepky. Sú to znova
nemalé investičné financie, ktoré idú do obnovy a výmeny teplovodov v dĺžke dvoch
kilometrov a obnovy výmenníkových staníc.
Cieľom je, aby naši zákazníci mali prijateľnú

Bytovka na Prostějovskej ulici 5 prešla
komplexnou modernizáciou.

certifikované oblasti používať certifikačnú známku (na obrázku). Tento proces je
orientovaný v prevažnej miere na zákazníka. Správa domov, dodávka tepla, servis...
to sú všetko služby pre našich zákazníkov.

je dôležité, modernizované výťahy spĺňajú nové európske normy. A koľko stála modernizácia domu? Slovo má opäť
zástupkyňa vlastníkov: „Postupne sme
navyšovali fond opráv. Začínali sme
v roku 2006 na štyroch korunách
na m2. Museli sme postupovať rýchlym tempom, ak sme niečo chceli
zmeniť. Mali sme úver z komerčnej
banky vo výške 360 tisíc eur. Z nášho
fondu opráv išlo do rekonštrukcie
1,5 milióna eur.“ Samostatnú zmienku
si zaslúžia moderné výťahy. „Výťahy
boli často poruchové. Hľadali sme
spoločnosť, ktorá by nám ich vedela
zmodernizovať. Najprv sme sa pus-

Certifikát kvality nás stále posúva dopredu
a do istej miery aj núti skvalitňovať nami
poskytované služby. Pre udržanie certifikátu prispôsobujeme interné predpisy požiadavkám trhu. Stále sa nájdu veci, ktoré
sú síce na papieri, no v praxi chýbajú. Tieto
nedostatky chceme odstraňovať, aby sme
lepšie slúžili našim zákazníkom. Certifikát je
nástrojom na neustále zlepšovanie sa.
SERVIS A ÚDRŽBA
- SERVISKOMFORT
Organizačne sme upravili a preskupili
niektoré zložky našej spoločnosti a vznikla
značka SERVISKOMFORT. Tá pod uvedenou značkou od začiatku tohto roku poskytuje servisné a údržbárske práce našim
zákazníkom. Vidíme v tom zároveň aj lepšiu
transparentnosť a jasnejšie vzťahy medzi
správcom, ktorý robí administráciu a správu
budov a objednáva tieto služby u spoločnosti SERVISKOMFORT, ktorý garantuje kvalitu, časovú dostupnosť - pravidelnú a stálu
a plný servis. Portfólio služieb sa nezmenilo
- opravujeme výťahy, poruchy vodovodných
potrubí, porúch v bytových domov, haváriách kanalizácií, atď. Veríme, že naši zákazníci si zmenu ani nevšimnú, alebo - lepšie
povedané - všimnú len pozitívne.
Paul Minarik
člen predstavenstva
SPRAVBYTKOMFORT
a zástupca ENERGIECOMFORT Viedeň

tili do malého výťahu. Máme v ňom
nový výťahový stroj - bezprevodový
s frekvenčným meničom a vnútorné
dvere, ktoré podľa noriem musia byť
vo všetkých výťahoch. Veľký výťah
je kompletne nový. Nechceli sme
investovať do niečoho, čo je zastarané,“ uviedla E. Švidová. Malý výťah
stál vyše 10 000 eur a veľký 54 500 eur.
Treba dodať, že budova má energetický
certifikát budovy triedy B.
Všetci obyvatelia boli informovaní o výhodách komplexnej obnovy listom vopred. Dostali všetky potrebné informácie
a podľa vyjadrenia niektorých z nich tento krok neľutujú a rozhodli sa správne.
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MAGAZÍN
BIOMASA

šetrí prostredie a peňaženku
34,96%
34

Zámerom našej spoločnosti bolo stabilizovať cenu tepelnej energie pre34 96%
34,
chodom na využívanie biomasy. Po pozitívnych skúsenostiach z výstavby
65,04%
Biomasy I. na Jazdeckej ulici sme v roku 2011 zrealizovali obdobný zdroj
tepla na báze biomasy - Biomasa II. pre sídlisko Sekčov s výkonom 8 MW
na Exnárovej ulici. Prevádzka tohto zdroja bola úspešne zahájená prvým
65,04%
zapálením štiepky v kotle 19. septembra 2011.
S cieľom lepšie využiť biomasový zdroj
tepla na Sekčove v tomto roku je naším
zámerom prestavať päť kotolní na odovzdávacie stanice a pripojiť ich na tepelnú sieť CK Sekčov. Tepelná sieť bude
predĺžená o približne dva kilometre.
Z tohto zdroja tepla bude zásobovaných
okolo 7 000 bytov.
Prechodom na využívanie obnoviteľných
zdrojov sme dosiahli zníženie závislosti od zemného plynu. V roku 2011 sme
znížili spotrebu plynu o cca 6,5 mil. m3
plynu, čo predstavuje prínos pre životné
prostredie a zníženie produkcie skleníkových plynov zhruba o 12 tisíc ton. Dodávame, že spaľovanie biomasy je k životnému prostrediu neutrálne. Zároveň

SERVISKOMFORT
V marci 2012 spoločnosť SERVISKOMFORT s. r. o. získala
certifikát kvality podľa normy
EN ISO 9001:2008. Táto medzinárodná norma podporuje
prijatie procesného prístupu pri
vypracúvaní, zavádzaní a zlepšovaní efektívnosti systému manažérstva kvality s cieľom zvýšiť
spokojnosť zákazníka tým, že
sa vyhovie jeho požiadavkám.
Spoločnosť SERVISKOMFORT
v rámci zvýšenia spokojnosti svojich zákazníkov navrhla novú formu zisťovania spokojnosti zákazníka prostredníctvom dotazníka,
ktorý je pre všetkých zákazníkov
sprístupnený na našej webovej
stránke. Vzhľadom na efektívne zisťovanie vašej spokojnosti
budeme radi, ak si nájdete čas
a tento dotazník využijete.
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sa dosiahla stabilizácia ceny tepelnej
energie. Nie je tajomstvom, že výrobcovia, ktorí vyrábajú teplo len z plynu, majú
cenu tepla pre rok 2012 v rozmedzí 90
- 95 eur/MWh bez DPH.
SPRAVBYTKOMFORT pre svojich odberateľov v Prešove udržal pre rok 2012
cenu na úrovni 80 eur/MWh bez DPH.
O tom, že táto cesta je správna, svedčí aj fakt, že ceny plynu v minulom roku
vzrástli. SPP zvýšilo cenu plynu celoplošne od 1. júla 2011 o 9,57 %. Ďalšie
zvýšenie ceny plynu prinieslo zvýšenie
spotrebnej dane z palív. Napriek tomu
naša spoločnosť cenu tepla nezvyšovala. V roku 2011 naša spoločnosť vyrábala teplo z biomasy v pomere 34,96 %.

Biomasa

Zemný�pl

Biomasa
Zemný�plyn

Tento podiel sa bude v budúcich rokoch
zvyšovať. Z takmer 23 tisíc bytov zásobovaných teplom v Prešove bude z obnoviteľných zdrojov naša spoločnosť
zásobovať 16 tisíc bytov plus ďalšiu občiansku vybavenosť, školy, škôlky, nebytové priestory. Celkovo očakávame zníženie spotreby plynu o 10 mil. m3 v roku
2013, čo predstavuje zároveň zníženie
skleníkových plynov na úrovni 19.000
ton v roku 2013.

MAGAZÍN
Obnova
bytových
domov
a ich
financovanie
PRIEBEH MANAŽMENTU OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV:
1. splnomocnenie našej spoločnosti - správcu na zastupovanie
pri obnove bytového domu (BD),
2. odborné posúdenie technického stavu budovy,
3. výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre kvalitný projekt na komplexnú obnovu,
4. prispôsobenie projektovej dokumentácie požiadavkám vlastníkov bytov,
5. preberanie a kontrola projektovej dokumentácie,
6. podanie žiadosti o stavebné povolenie a vydanie právoplatného stavebného povolenia,
7. výberové konanie na zhotoviteľov jednotlivých procesov obnovy BD,
8. podpis zmluvy o dielo so zhotoviteľmi,
9. zabezpečenie optimálneho financovania,
10. odovzdanie staveniska a začatie realizácie jednotlivých procesov obnovy,
11. zabezpečenie výkonu nezávislého stavebného dozoru počas realizácie stavby,
12. zabezpečenie výkonu koordinátora bezpečnosti práce v súlade s NV SR č. 396/2006 Z. z.,
13. preberacie konanie stavby, vrátane odstránenia nedostatkov,
14. energetická certifikácia objektu a kolaudácia stavby.
Priebeh manažmentu obnovy BD je informatívny, nie je možné
ho v každom prípade dodržať, každý projekt má vlastné špecifické vlastnosti, ktoré sú riešené individuálne.
ZÁKLADNÉ PROCESY OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV:
- zateplenie bytového domu (fasáda, okná, dvere, strecha a iné),
- výmena vertikálnych a horizontálnych rozvodov studenej
a teplej úžitkovej vody, kanalizácie a plynu,
- výmena výťahov.
MOŽNOSTI FINANCOVANIA
Základom financovania sú vlastné zdroje nasporené vo fonde
prevádzky, údržby a opráv.

1. Úvery z komerčných bánk – administratívne jednoduché
Získanie úveru na financovanie rekonštrukcií a zateplenia z komerčných bánk je dnes jednoduchou možnosťou ako získať investičné prostriedky. Komerčné banky tieto úvery považujú za
jedny z najbezpečnejších, preto sa spravidla poskytujú rýchlo a
za výhodných podmienok. Splácanie úveru je spravidla 20 až
25 rokov.
Najčastejší spôsob ručenia pri poskytnutí úveru komerčnou bankou:
- vinkulácia časti poistného plnenia bytového domu,
- čiastočné ručenie fondom opráv.
Úroky z úveru, ktoré klient zaplatí, sú zvyčajne nižšie ako úspora energie, ktorá sa dosiahne zateplením.
2. Financovanie z iných zdrojov – administratívne náročné
a) Úvery z komerčných bánk s možnosťou získania grantu od
Európskej banky pre obnovu a rozvoj
b) Úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania
c) Dotácie na systémové poruchy – nenávratné príspevky na
financovanie, odstránia časti systémových porúch
Základom je mať pripravený projekt, pre prípad novej príležitosti
flexibilne reagovať.
Zmena energetickej náročnosti bytového domu po zateplení a výmene rozvodov teplej vody
V prípade zateplenia bytového domu sa zníži spotreba energie
za teplo na vykurovanie o cca 50 %, v prípade výmeny rozvodov
a za teplo na ohrev TÚV o cca 15 % oproti súčasnému stavu. Pri
návratnosti investície to pre bytový dom bude znamenať, že celá
investícia zníži aktuálne náklady na teplo. Na spotrebu jednotlivých vykurovacích médií majú vplyv aj klimatické podmienky,
preto za krátke obdobie nie je možné presne zadefinovať úsporu
energie.
Ing. Jaroslav Dobiaš
technik stavebných činností a investícií
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MAGAZÍN
vednosť. Vlastníci bytov a nebytových
priestorov v dome majú právo odsúhlasiť
odstránenie poruchy a finančné plnenie
spojené s jej odstránením riešiť prostredníctvom úhrady z fondu opráv, prevádzky
a údržby bytového domu, ktorý si v zmysle zákona tvorí každý dom samostatne.

Rozúčtovanie studenej vody
Dodávka studenej vody je fakturovaná pre byty a nebytové priestory
v správe našej akciovej spoločnosti od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice. Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnej kanalizácie určuje pre dodávateľa studenej vody Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví.
Náklady za spotrebovanú vodu fakturovanú dodávateľom z odberného miesta
sú rozúčtované konečným spotrebiteľom
v pomere nameranej spotreby na fakturačnom meradle a nameranej spotreby
na podružných meračoch v bytoch, ktorá je vyjadrená koeficientom (pokiaľ sa
vlastníci bytov nedohodnú na inom spôsobe rozúčtovania nákladov).
V niektorých prípadoch vychádza pri
rozúčtovaní nákladov spotreby vody vy-

soký koeficient, ktorý signalizuje, že v dome nastala niektorá z týchto situácií:
- únik studenej vody z potrubia za
fakturačným vodomerom
- chyba fakturačného vodomera
- čierny odber studenej vody bez registrovania pomerovými meradlami
Uvedené dôvody možných únikov je možné riešiť len v spolupráci s vlastníkmi bytového domu, ktorého sa to týka. Správca
bytov za vzniknutý únik nenesie zodpo-

Pokiaľ správca pre zabezpečenie odstránenia závad nemôže použiť finančné
prostriedky fondu opráv a údržby z dôvodu
nesúhlasu vlastníkov domu, respektíve nedostatkov finančných prostriedkov na účte
domu, nezodpovedá za následky, ktoré
z toho vyplynú. SPRAVBYTKOMFORT,
a. s. Prešov pred rozúčtovaním nákladov
studenej vody upozorňuje vlastníkov domu
na problém s vysokým koeficientom a navrhuje ho riešiť napr. spôsobom, aby navýšený rozdiel nákladov medzi fakturačným
meradlom a podružnými meradlami v byte
bol zúčtovaný z fondu opráv, prevádzky
a údržby bytového domu. Následne navrhujeme riešenia na odstránenie úniku na
rozvodoch studenej vody, alebo zistenie
úniku kontrolou funkčnosti meračov v bytoch, resp. úniku vody cez batérie, WC,
ktorá nie je pri malých prietokoch cez vodomer zaznamenaná.
Konečné rozhodnutie, aké opatrenia budú
vykonané, bude závisieť od vlastníkov bytov a nebytových priestorov. V opačnom
prípade dochádza k väčšiemu zásahu do
peňaženky vlastníka bytu, alebo nebytového priestoru, čo určite neprivíta nik
s úsmevom na tvári.
Cieľom správcu domu je chrániť
v prvom rade záujmy vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
a predchádzať takýmto nepríjemnostiam, ktoré sa pravidelne opakujú pri
ročnom rozúčtovaní nákladov za služby dodané do domu.

Upozornenie: STRÁŽTE SI TERMÍN!
Upozorňujeme vlastníkov bytových domov, kde ešte nie je zrealizované hydraulické vyregulovanie tepelnej sústavy,
že túto povinnosť vyplývajúcu zo zákona (657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
v znení neskorších predpisov a zákona
476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti), je potrebné splniť v termíne najneskôr do 31. decembra 2013.
Ak sa dohodne nadpolovičná väčšina
všetkých konečných spotrebiteľov (čiže
vlastníkov bytov) odoberajúcich teplo za
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odberným miestom v objekte rozpočítavania dodávky tepla na inom spôsobe
rozpočítavania (t. j. podľa celkovej plochy
bytov v objekte rozpočítavania), povinnosť zapojenia (čiže namontovania) pomerových rozdeľovačov tepla nevzniká.
Zákon o efektívnosti pri používaní energie
(zákon o energetickej efektívnosti) vstúpil
do platnosti 1. januára 2009. Ustanovením
tohto zákona, v zmysle § 6 a povinnosti pri
spotrebe energie v budovách, je vlastník
veľkej budovy (nad 1 000 m2), povinný

zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove
a tiež vybaviť sústavu tepelných zariadení
slúžiacich na vykurovanie automatickou
reguláciou parametrov teplonosnej látky,
na každom tepelnom spotrebiči (vykurovacom telese – radiátore), v závislosti od
teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach. Pod pojmom automatická regulácia parametrov teplonosnej látky sa
rozumie montáž termostatických ventilov
na každé vykurovacie teleso v byte.

MAGAZÍN
BÝVAJME V
V BEZPEČNÝCH
BEZPEČNÝCH DOMOVOCH
DOMOVOCH
BÝVAJME
Náš domov je okrem zdravia a rodiny to najdôležitejšie, čo máme.
Vždy nás hreje ten príjemný pocit, že sa máme kam vrátiť, či už
z dovolenky alebo z práce a tráviť príjemné chvíľky v bezpečí a pohodlí domova.
Keďže aj nám, vášmu správcovi, záleží na vašom domove, zabezpečili sme
v Allianz Slovenskej poisťovni, a. s. tie
najlepšie podmienky pre vás, ako jednotlivých vlastníkov bytov, na poistenie
bytových domov.
Určite aspoň časť z vás sa už s poistnou udalosťou stretla a možno nie
vždy vám ju poisťovňa aj plnila. Nové
lepšie podmienky by mali práve tieto
nedokonalosti odstrániť. Za posledné
roky sa klimatické podmienky dosť
menia a preto medzi základnými poistenými rizikami nemôže chýbať po-

EFEKTIVITA
pri vymáhaní
POHĽADÁVOK

istenie víchrice, krupobitia, záplavy,
povodne, alebo úderu blesku, kde sa
nám podarilo navýšiť aj limit plnenia
na víchrici a zemetrasení a znížiť výšku spoluúčasti na všetkých rizikách.
Pridávame vám k tomu aj komplexný
balíček pripoistení, ktoré sa postarajú, aby boli plnené aj škody spáchané
V zmysle ustanovení zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
a tiež v zmysle zmluvy o výkone správy
vymáha správca pohľadávky od vlastníkov bytov a nebytových priestorov spojené so službami, ktoré sú poskytované
vlastníkom týchto priestorov. Uvedené
pohľadávky sú vymáhané najprv upomienkovaním dlžníkov, následne v súdnom a exekučnom konaní. K exekučnému konaniu sa pristupuje za predpokladu, že dlžník nezaplatil dobrovoľne
pohľadávku na základe právoplatného
rozhodnutia súdu. Chceme poukázať
na skutočnosť, že v rámci exekučného
konania je možné uspokojiť pohľadávku aj predajom nehnuteľnosti dlžníka.
Môže dôjsť pritom aj k predaju inej nehnuteľnosti, ako je tá, ktorú dlžník obýva. Môže tak dôjsť prípadne aj k predaju
tých nehnuteľností, ktoré nadobudol
dlžník napr. aj dedením, darovaním.
Okrem týchto spôsobov vymáhania pohľadávok sme začali od roku 2010 využívať
aj možnosť dobrovoľných dražieb bytov.
Podľa § 8b, ods. 2 Zákona č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov,
je správca domu povinný podať návrh na
vykonanie dobrovoľnej dražby na uspokojenie pohľadávok v zmysle spomínaného
zákona, ak o tom rozhodne nadpolovičná
väčšina vlastníkov bytov a nebytových

sprejerstvom a grafitmi, vandalizmom
a rozbitím skla.
Veľkým prínosom týchto výhodných
podmienok je aj doplnenie poistenia
krížovej zodpovednosti, kde sú kryté
škody medzi vami, teda jednotlivými
vlastníkmi bytov, čiže bude kryté napr.
vytopenie vášho suseda z prasknutého
radiátora. Celú zmenu sme pre vás zabezpečili od 1. januára 2012, kde okrem
rozšírenia pripoistení a zvýšenia ochrany sa bude o celú správu starať nová
maklérska spoločnosť EuroFin Consulting, a. s., ktorá má bohaté dlhoročné
skúsenosti pri poisťovaní bytových domov na území celého Slovenska a má
skúsený tím pracovníkov zabezpečujúcich dennú komunikáciu a starostlivosť
o poistené bytové domy.
Veríme, že týmto krokom sa naša správa stane ešte dokonalejšou.
priestorov v dome. Za necelé dva roky
uplatňovania inštitútu dobrovoľnej dražby
v praxi došlo zo strany správcu k podaniu
25 návrhov na základe žiadosti vlastníkov
bytov, pričom v štyroch prípadoch došlo
k samotnému vydraženiu nehnuteľnosti.
Tento návrh nie je finančne spoplatnený,
čo je rozdiel oproti súdnym a exekučným
návrhom. Na druhej strane je potrebné
však každý prípad individuálne posúdiť
a na základe poznania stavu veci o podaní návrhu rozhodnúť.
K dobrovoľnej dražbe by sa malo pristúpiť
až vtedy, keď nie je možné efektívnejšie
vymôcť pohľadávky od vlastníkov bytov
a nebytových priestorov, pričom vždy by
sa mali zohľadňovať rodinné a sociálne
pomery a až potom podať návrh na dobrovoľnú dražbu. Dobrovoľnou dražbou totiž doterajší vlastník stráca svoj byt a nemá nárok na bytovú náhradu. Efektívnym
a pravidelným vymáhaním pohľadávok
správcom sa stav pohľadávok v bytových
domoch neustále znižuje.
Za posledné dva roky došlo k zníženiu
pohľadávok o 25 %, čo predstavuje sumu
150 tisíc eur. Je to veľmi povzbudzujúci
trend, v ktorom chceme pokračovať. Čím
menej finančných prostriedkov bude bytovým domom na účtoch chýbať, tým viac
môžu investovať do skvalitnenia svojho
bývania.
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MAGAZÍN
Teplota, vlhkosť a pohoda v byte
Prinášame vám niekoľko rád, ako žiť v zateplenom byte zdravo a príjemne. Aby ste sa cítili dobre, nemali by ste mať vlhkosť v byte ani vysokú – ani nízku.
 Najvhodnejšia teplota v izbe je 18
- 21°C.
 Najvhodnejšia relatívna vlhkosť
vzduchu je 45 - 55 %.
 Veľmi vlhký vzduch - nad 60 %,
podporuje rozmnožovanie zárodkov plesní.
 Veľmi suchý vzduch - pod 35 %,
spôsobuje vysušenie očí a slizníc.
 Vlhký vzduch sa horšie zohrieva
– studený (a vlhký) vzduch zvonku sa pri zohriatí stáva suchý, čím
spotrebujete menej tepla ako udržiavaním vlhkého.
Každý človek do svojho okolia vydýchava okrem iného aj vodnú paru a
oxid uhličitý (CO2), ktoré treba z obytných miestností odstrániť.
VZŤAH MEDZI TEPLOTOU
A VLHKOSŤOU VZDUCHU
Ak je vlhkosť vzduchu v miestnosti
vysoká, vetranie v zime sa vám môže
zdať ako nezmysel, keďže vzduch
vonku je studený a takisto dosť vlhký.
Studený vzduch však môže absorbovať len málo vlhkosti, alebo dokonca neabsorbuje žiadnu. Ak otvoríte okno a necháte vetrať, studený
vzduch sa zohreje a môže naberať
vlhkosť, čím jeho relatívna vlhkosť
klesá!
Vzduch „pije“ vodu - čím je teplejší,
tým viac jej vypije vo forme pary.
Čo je to relatívna vlhkosť (RH)? Je
to pomer toho množstva vody, čo
vzduch už vypil, k tomu, čo dokáže
maximálne vypiť – pri rovnakej teplote.
Absolútna vlhkosť je množstvo vodnej pary v gramoch v 1 metri kubickom vzduchu.
Rosný bod je vzťah medzi teplotou
a relatívnou vlhkosťou. Pri rosnom
bode začne vzduch kondenzovať a
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vytvárať kvapky vody na stropoch
a stenách, čo môže viesť k tvorbe
plesní a problémom so zdravím. Rosný bod je teplota vzduchu, pri ktorej
je najviac nasýtený – napitý vodnou
parou. Pri nižšej teplote ako je rosný bod sa vodné pary začínajú zrážať
– kondenzovať.
PREČO NÁM VLHNÚ,
ALEBO AŽ PLESNEJÚ
STENY?
Vlhnú a neskôr plesnivejú miesta,
ktorých teplota je nižšia ako rosný
bod. Plesne (ich zárodky – spóry) sa
zakoreňujú tam, kde je vlhko.
 Čo s tým? - Znížiť vlhkosť a/alebo
zvýšiť teplotu. Lacnejšie je zníženie
vlhkosti.
 Plesne neznášajú sucho a prúdenie vzduchu. Ak ich už máte,
treba ich odstrániť.
 Okrem vlhkosti treba z bytu odstrániť aj CO2 a pachy.
Ako na to a čo za to? Existujú dve
lacné a jedna drahšia možnosť:
1.Vetranie bez investície – pravidelné vetranie - trikrát denne - ráno,
napoludnie a pred spaním. V zime
treba vetrať krátko – suchý vzduch
vyženieme von aj s vlhkosťou a
rýchlo naberieme nový tak, aby nám
neochladli steny, podlaha a strop
– ktorých hmotnosť a aj schopnosť
podržať teplo je stonásobne vyššia. Krátkym účinným vetraním
v zime ušetríme peniaze za teplo
nasledovne:
 Otvorte okno dokorán, urobte
prievan, vonkajšia tabla okna sa
zarosí – počkajte, kým orosenie
zmizne a zavrite okná.
 Pri vetraní vypnite radiátor, čím
ušetríte.

 Suchý vzduch sa ohrieva rýchlejšie a lacnejšie ako vlhký!
 V lete môžete vetrať podľa ľubovôle. Treba von dostať vydýchaný
vzduch (CO2).
2.Riešenie za 20 až 30 €. Kúpte si
teplomer s vlhkomerom, ktorý
vám ukáže vlastnosti vzduchu.
Niektoré sú so zobrazením pohody,
dá sa kúpiť aj taký, čo pípaním upozorní, že vzduch je vlhší ako by mal
byť. Ak ukáže vyššiu vlhkosť, vyvetrajte. Vlhkosť by mala byť medzi
45 až 55 %. V lete to bude obyčajne viac.
3.Nútené/riadené vetranie s rekuperáciou tepla je najlepšie, ale aj
najdrahšie riešenie - ale vstávať aj
v zime do vyvetraného bytu je na
nezaplatenie!
zdroj: internet
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