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„Snahou a cieľom Spravbytkomfor-
tu je pracovať čo najlepšie pre svo-
jich zákazníkov. Práca má priniesť 
maximálnu spokojnosť a výsledky, 
ktoré budú slúžiť našim zákazníkom.
V predchádzajúcom kalendárnom 
roku to bola investícia na sídlisku 
Sekčov. A to prepojenie piatich ko-
tolní s kotolňou na biomasu, ktorá je 
na Exnárovej ulici. Chcem aj touto 
cestou poďakovať našim zákazníkom 
a obyvateľom uvedeného sídliska za 
trpezlivosť a pochopenie počas reali-
zácie tejto investície. Sekčov bol roz-
kopaný, no stavebné práce prebehli 
bez problémov, harmonogram prác 
bol kvalitne pripravený. Nezazna-
menali sme žiadne veľké sťažnosti, 
obyvatelia zmeny prijali pozitívne. 
Rovnako bez problémov prebehlo aj 

samotné spustenie nových výmenní-
kových staníc. Ani tu sme nezazna-
menali komplikácie alebo sťažnosti 
na vykurovanie. Celú akciu preto 
vnímame ako veľmi úspešnú. Bola 
to najväčšia akcia Spravbytkomfortu 
v roku 2012.“

Sídliská a bytové domy v Prešove 
aj naďalej prechádzajú modernizá-
ciou. Je aj v tejto oblasti sa čím 
pochváliť? 
„Pre zákazníkov pripravujeme všet-
ky podklady na realizáciu obnovy 
bytových domov. Často sa stáva, že 
zákazníci chcú realizovať obnovu, 
no nevedia ako a čo by bolo vhodné. 
Aj preto im poskytujeme kompletný 
servis. Samotnej obnove predchá-
dzajú domové schôdze obyvateľov, 

vybavenie úveru, projektová do-
kumentácia, výber dodávateľov... 
Zákazníkom sme prostredníctvom 
tohto servisu pomohli zabezpečiť 
v roku 2012 úvery v hodnote 5,3 mi-
lióna eur a dotácie vo výške 350 tisíc 
eur pre 24 bytových domov. V roku 
2013 plánujeme metodickú pomoc 
pre ďalších 28 bytových domov. 
V rámci servisu napríklad zastupu-
jeme vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v konaniach pred orgánmi 
štátnej správy, verejnej správy, sa-
mosprávy, súdov, polície. Aj v tom 
spočíva komplexnosť našich služieb 
a ústretovosť k zákazníkom.“ 

Úplnou novinkou na Slovensku 
v správe bytových domov je mož-
nosť nepretržitého prístupu zákaz-
níkov k informáciám o byte a by-
tovom dome cez internet. 
„K zákazníkom sa snažíme byť stále 
otvorení a transparentní. Zákazníci 
nesmú mať pocit, že sa niečo robí 
poza ich chrbát a bez ich vedomia, 
niečo, s čím nesúhlasia. Aj preto sme 
v spolupráci so softvérovou spoloč-
nosťou ANASOFT pripravili nový pro-
dukt do nášho softvéru. Je to portál 
PO SCHODOCH. Výsledkom je ne-
pretržitý prístup k finančným a tech-
nickým údajom o bytoch a domoch 
pre ich vlastníkov na našej webovej 
stránke. Zákazníci môžu vidieť vlast-
né kontá na základe hesla, kde si 
môžu pozrieť dostupné informácie 
o ročnom vyúčtovaní, o mesačných 
zálohových platbách, o odpočtoch, 
o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, 
údržby a opráv a iné. Sme jednou 
z mála spoločností, ktorá zákazní-
kom poskytuje takúto službu a to za-
darmo.“ 

Môžete uviesť aj konkrétny príklad 
ako bude portál PO SCHODOCH  
fungovať a na čo bude slúžiť? 
„Každý zákazník, ktorý prejaví zá-
ujem, dostane svoj kód na prístup 
k svojmu účtu. Zákazníci získajú spo-
lu s ročným vyúčtovaním aj jedinečný 
prístupový kód na portál PO SCHO-
DOCH. Aby mohli všetky informácie 
z portálu využívať, je dôležité, aby sa 
prostredníctvom kódu zaregistrovali.“

Ponúkame profesionálne služby
a komplexný servis

Neustále skvalitňovať služby zákazníkom

Aj takýmto posolstvom môžeme charakterizovať zámery a prácu akcio-
vej spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT. Obyvatelia mesta Prešov si ani 
neuvedomujú, že každodenne prichádzajú do kontaktu, vidia a v podobe 
tepla domova aj cítia kvalitu a profesionálny prístup zo strany správcov-
skej spoločnosti. S Natáliou Banduričovou, riaditeľkou SPRAVBYTKOM-
FORT-u, sme sa porozprávali, čo zásadné prinieslo predchádzajúcich 12 
mesiacov.



MAGAZÍN

3

Prichádzame s novinkou 

Paul Minarik, člen predstavenstva 
Spravbytkomfort a zástupca Ener-
giecomfort Viedeň rovnako zhod-
notil rok 2012 a predstavil nám 
horúcu novinku, ktorú chystá spo-
ločnosť v tomto roku realizovať.
„Z našej strany môžeme hodnotiť rok 
2012 pozitívne. Za tie roky, ktoré pô-
sobíme v meste Prešov, mohli naši 
zákazníci a obyvatelia mesta zistiť 
a presvedčiť sa o tom, že našou sna-
hou  je neustále dynamicky sa rozví-
jať a pracovať. Mrzí nás, že v Prešove 
a na Slovensku sa z pohľadu Sprav-
bytkomfortu, ako správcu budov, nič 
nedeje – bytová výstavba stagnuje. 
My sme spoločnosť služieb. Tie sa 
snažíme neustále skvalitňovať a mo-
dernizovať. Chceme však realizovať 
nové projekty, spravovať nové objek-
ty, vybudovať nové kotolne a spravo-
vať ich... Vo svete sa stavia, v Prešo-
ve nie a to nás trocha brzdí v našom 
rozvoji.“ 
Aj napriek tomu máte pre obyva-
teľov a zákazníkov v Prešove nie-
čo úplne nové. Týka sa to výroby 
tepla a elektrickej energie. 
„Dnes máme dve kotolne na bioma-
su a tretinu tepelnej energie vyrába-
me z obnoviteľných zdrojov. Ciele 
máme aj na tento rok. Na sídlisku 
Šváby máme dve  kotolne, ktoré sme 
sa rozhodli zmodernizovať a nielen 
to. Jednu z nich chceme mať úplne 
novú. Naším zámerom je postaviť 
niečo nové a moderné. Na Šváboch 
vybudujeme menšiu kogeneračnú 
jednotku. Kogenerácia je technolo-
gický proces kombinovanej výroby 
elektrickej energie a tepla v jednom 
zariadení.“ 
Môžeme to viac konkretizovať 
a uviesť niekoľko čísel?
„Celkový výkon zdroja bude 9,25 MW, 

Kogeneračná jednotka
na sídlisku Šváby

výkon kotlov 8 MW. Predpoklada-
ný predaj tepelnej energie je 14 000 
MWh a predaj elektrickej energie 
4 000 MWh. Teplom budeme zásobo-
vať 1 600 bytov. Dĺžka prepojenia ko-
tolní K1 a K2 bude 360 metrov. Pred-
pokladaná investícia presiahne 1,2 
milióna eur. Spravbytkomfort sa tak 
stane aj výrobcom elektrickej energie. 
To bude pôsobiť príjemne aj na peňa-
ženky zákazníkov, aj na hospodárenie 
našej spoločnosti. V Prešove máme 

gie, komínov, výstavbu trafostanice 
s elektrickou prípojkou, postavenie 
akumulačných nádrží s celkovým ob-
jemom 120 m3 a vybudovanie prístu-
povej cesty. Projekty sú spracované 
a pripravené. V týchto dňoch prebie-
ha výberové konanie na zhotoviteľa 
stavby. Termín ukončenia stavby je 
už v decembri tohto roku.“
Spravbytkomfort sa zameriava na 
kvalitu poskytovaných služieb. 
Viete dlhodobo udržať tento trend 
kvality?
„Naša spoločnosť je dobre pripra-
vená na požiadavky doby. Sme 
schopní vyhovieť nasledujúcim úrad-
ným skúškam životného prostredia 
i rastúcim požiadavkám zákazníkov. 
Súčasne s veľmi dobrým hospodár-
skym výsledkom roka 2012 obhajuje 
SPRAVBYTKOMFORT vrcholové 
miesto medzi dcérskymi spoločnos-
ťami Energiecomfortu na Slovensku. 

jednotnú cenu tepla. Prínosom bude, 
že v našom meste je oproti iným mes-
tám na Slovensku stabilná cena tepla 
– ceny nerastú. Fixná zložka tepla sa 
nezvyšuje.“
Čo všetko zahŕňa výroba kogene-
račnej jednotky na Šváboch? 
Ide o výmenu zdroja tepla. Využiteľ-
nosť je podstatne vyššia ako keby sa 
len vyrábalo teplo. Na Šváboch zmiz-
nú škaredé komíny, ktoré nahradia 
nové a krajšie. Rekonštrukcia bude 
zahŕňať výmenu kotlov, technoló-

SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov 
zaviedol Systém manažérstva kvali-
ty a environmentu. V tomto roku, 21. 
marca, úspešne obstál v certifikácii 
podľa ISO 14001:2005 spolu s re-
certifikáciou Systému manažérstva 
kvality podľa ISO 9001. Zástupco-
via spoločnosti TÜV SÜD Slovakia, 
ktorá vykonáva technickú inšpekciu 
a udeľuje certifikáty, nešetrili slova-
mi chvály za veľmi dobre organizo-
vaný systém a moderné zariadenia 
v Spravbytkomforte.“
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Aj v tohtoročnom SPRAVBYTKOM-
FORT magazíne si predstavíme je-
den bytový dom, ktorý prešiel moder-
nizáciou. Ide o výškový panelák na 
ulici Vladimíra Clementisa 16, ktorý 
má 45 rokov. Tu sa však okrem kla-
sických prác spojených s obnovou 
bytového domu (výmena dverí, okien 
v pivniciach, zateplenia) obyvatelia 
rozhodli aj pre kompletnú výmenu 
rozvodov. „Blok bol v dezolátnom 
stave a bolo potrebné obnoviť aj 
rozvody studenej vody, teplej úžit-

kovej vody, kanalizácie, vymeniť 
plynové potrubia. Zároveň sa rea- 
lizovala aj regulácia vykurova-
cieho systému. Všetko sme stihli 
v priebehu jedného roka. Veľa ľudí 
už malo vynovené bytové jadro 
– WC a kúpeľňu. Aj napriek po-
čiatočnej nedôvere dnes nie je 
poznať, že v bytoch bol urobený 
stavebný zásah. Všetko bolo uve-
dené do stavu ako pred výmenou 
potrubí a rozvodov,“ priblížil nám 
detaily obnovy bytového domu Jozef 

Investovali aj do rozvodov
Obnova bytového domu 

Jednou z mnohých činností, ktoré ponúkame, je meto-
dická pomoc pri komplexnej obnove bytových domov. 
Rozhodujete sa pre zateplenie a máte veľa otázok? Ne-
váhajte a kontaktujte nás. Využite našu pomoc pri riešení 
obnovy vášho bytového domu. 
Komplexná obnova bytových domov v sebe zahŕňa 
najmä zateplenie a rekonštrukciu bytových domov:

- zateplenie obvodového plášťa, suterénu a strechy
- výmena otvorových konštrukcií (okná a dvere)
- sanácia lodžií, resp. balkónov
- oprava sokla
- rekonštrukcia odkvapového chodníka
- výmena podlahovej krytiny – vstupy, schodiská a piv-

nice
- oprava a vymaľovanie stien na schodiskách
- elektroinštalácia v spoločných priestoroch
- výmena vertikálnych a horizontálnych rozvodov TV, 

SV, kanálu a plynu
- výmena, resp. modernizácia výťahov

Financovanie obnovy bytových domov prebieha 
prostredníctvom komerčných úverov, alebo prostred-
níctvom úveru zo ŠFRB.

Komerčné úvery boli v niektorých prípadoch kombi-
nované:

- s grantom z Európskej banky pre obnovu a rozvoj - 
program SlovSEFF II

- so štátnou dotáciou na systémové poruchy

bytových domov
PODPORA PRI OBNOVE PODPORA PRI OBNOVE 

Doteraz celkovo obnovených bytových domov: 75 
Obnova bytových domov v roku 2012: 24 

- 20 domov / komerčné úvery / investície  5,3 mil. €
- 4 domy / ŠFRB, štátne dotácie / investície 350 000 €

Počet vymenených výťahov v roku 2012:   11

V roku 2012 sme začali aktívne pristupovať aj k ochrane 
životného prostredia v spolupráci s Obvodným úradom 
životného prostredia v Prešove a so Spoločnosťou pre 
ochranu netopierov na Slovensku. V budúcom roku túto 
činnosť ďalej skvalitníme.

Ochrana životného prostredia – inštalované búdky 
pre chránené živočíchy:

V roku 2013 pripravujeme na komplexnú obnovu 28 
bytových domov

Prínosy zo zateplenia
- zníženie nákladov na vykurovanie
- ustálená teplota v bytovom dome v zime aj v lete
- ochrana pred hlukom
- minimalizácia problémov s vlhkosťou
- vyššia kvalita bývania

Bytové domy: Búdky pre
dážďovníky

Búdky pre
netopiere

Mirka Nešpora 7 - 9 24 4

Karpatská 13 - 15 18 2

Budovateľská 3 - 7 36 0
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BEZPEČNÝ DOMOV
Milí zákazníci,
za posledné roky sa klimatické podmienky dosť me-
nia a preto medzi základnými poistenými rizikami ne-
môže chýbať poistenie víchrice, krupobitia, záplavy, 
povodne alebo úderu blesku... Pridávame Vám k to-
mu aj komplexný balíček pripoistení, ktoré sa posta-
rajú, aby boli plnené aj škody spáchané sprejerstvom 
a grafitmi, vandalizmom, či rozbitím skla.
Záleží nám na ochrane Vašich domovov a preto za-
bezpečujeme prostredníctvom Allianz Slovenskej po-
isťovni, a.s. a EuroFin Consulting, a.s. tie najlepšie 
podmienky pre Vás, ako jednotlivých vlastníkov by-
tov,  na poistenie bytových domov.
Krížová zodpovednosť medzi jednotlivými vlastníkmi 
bytov je veľkým prínosom týchto výhodných podmie-
nok, kde sú kryté škody medzi Vami ako napr. vyto-
penie Vášho suseda z prasknutého radiátora, vyto-
penie z prasknutej stúpačky alebo spadnutá omietka 
na aute. Toto riziko je dohodnuté s nulovou spoluú-
časťou.
Celú správu pri poistení zabezpečuje naša maklér-
ska 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.

Služby pre Vás
sú u nás
na prvom mieste!

Smetanka, ktorý je zástupcom vlast-
níkov bytov. 
Aj tu sa vlastníci bytov rozhodli pri re-
konštrukcii bytového domu siahnuť po 
financovaní formou úveru a to vo výš-
ke 220 tisíc eur. Využili pritom služby 
a poradenstvo pracovníkov Sprav-
bytkomfortu. „Chcem aj touto ces-
tou poďakovať za pomoc a služby 
Ivete Majorošovej a Jaroslavovi 
Dobiašovi zo spoločnosti Sprav-
bytkomfort, ktorí nám veľmi po-
mohli pri realizácii rekonštrukcie. 
Nám išlo nielen o cenu, ale aj kva-
litu realizovaných prác a služieb. 
Obyvatelia domu sú dnes veľmi 
spokojní s tým, ako sa dielo po-
darilo. Už v tomto roku to pocítili 
ľudia aj na ušetrených financiách. 

Je to prvý rok, kedy mali všetci 
obyvatelia pri ročnom vyúčtovaní 
preplatok,“ skonštatoval Jozef Sme-
tanka. A ako hneď dodal, na bytovom 
dome je ešte čo robiť: „Musíme šetriť 
ďalej, potrebujeme investovať do 
výťahov, aby sme splnili európske 
normy a do zateplenia strechy. To 
nás ešte len čaká.“
Okrem vyzdvihovanej výmeny rozvo-
dov v bytovom dome boli realizované 
aj nasledujúce práce: pivnice – výme-
na okien, oprava podláh, maľovanie, 
elektrické rozvody, elektroinštalácia, 
rekonštrukcia spoločných priesto-
rov, senzorové osvetlenie schodiska, 
únikový východ, celé schodisko, do-
rozumievacie zariadenie v bytovom 
dome.

Vážení vlastníci bytov
a nebytových priestorov

Chceme vás upozorniť na Zákon č. 476/2008 Z. z., kto-
rý ustanovuje povinnosti pri efektívnom využívaní ener-
gie. Tento zákon určuje povinnosť zabezpečiť a udržiavať 
hydraulicky vyregulované rozvody teplej úžitkovej vody 
(TÚV). 
Mnohí vlastníci bytov vykonali prvý krok k úspore ener-
gií tým, že sa v dome rozhodli zrealizovať hydraulické vy-
regulovanie vykurovacej sústavy s osadením automa-
tických regulačných hlavíc na každom vykurovacom telese 
v byte (v zmysle ustanovení zákona 657/2004 Z. z.).
Druhým následným krokom k úspore energií v byto-
vom dome je hydraulické vyregulovanie teplej úžitkovej 
vody (TÚV) a s ňou spojená termostatizácia cirkulač-
ných rozvodov TÚV. Realizáciou vyregulovania TÚV za-
bezpečia jej tepelnú a hydraulickú rovnováhu v rozvodoch 
a úsporu tepelnej energie potrebnej pre jej prípravu.
Hydraulickým vyregulovaním cirkulácie TÚV sa rozumie 
stanovenie prietoku v jednotlivých objektoch, sekciách a 
vetvách. Výsledkom je dosiahnutie požadovaného množ-
stva a kvality TÚV v každom odberom mieste. Úlohou 
správnej cirkulácie je udržiavať v celej rozvodnej sústave 
tepelnú a hydraulickú rovnováhu aj v jej najvyšších a naj-
vzdialenejších bodoch.
Hydraulické vyregulovanie TÚV je povinnosťou v zmysle 
ustanovení Zákona č. 476/2008 Z. z., §6, ods. b) je vlastník 
budovy s centrálnou prípravou teplej vody povinný zabez-
pečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej 
vody.  
O rady pri postupe a spôsobe zabezpečenia sa s dô-
verou obráťte na technika správy bytov našej spoloč-
nosti. 
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Vážený zákazník,

ponúkame vám komfortné informácie priamo u vás doma ! 

Neváhajte a zaregistrujte sa ešte dnes na portáli www.poschodoch.sk ! 

Využite váš jedine�ný registra�ný kód, ktorý nájdete vo vašom vyú�tovaní a zaregistrujte 

sa ZADARMO ešte dnes! Na portáli www.poschodoch.sk vám ponúkame sprístupnenie 

množstva informácií o vašom ro�nom vyú�tovaní, o mesa�ných zálohových platbách, o odpo�toch, o 

fonde opráv a dôležité informácie o vašom byte a bytovom dome.

Tieto informácie už nemusíte dostáva� poštou, budú vám k dispozícii kdeko�vek, kde máte 

pripojenie na internet. Podmienkou využívania tejto služby je registrácia ZADARMO na portáli 

www.poschodoch.sk a súhlas s podmienkami poskytovania služieb internetového portálu. 

Prístup na portáli bude, samozrejme, zadarmo od 1. mája 2013 aj pre všetkých už 

zaregistrovaných užívate�ov.

Vážený zákazník, 
ponúkame vám komfortné informácie priamo u vás doma!
Neváhajte a zaregistrujte sa ešte dnes na portáli www.poschodoch.sk!

Využite váš jedinečný registračný kód, ktorý nájdete vo vašom vyúčtovaní a zaregistrujte sa ZA-
DARMO ešte dnes! Na portáli www.poschodoch.sk vám ponúkame sprístupnenie množstva informácií 
o vašom ročnom vyúčtovaní, o mesačných zálohových platbách, o odpočtoch, o fonde opráv a dôležité 
informácie o vašom byte a bytovom dome. 

Tieto informácie už nemusíte dostávať poštou, budú vám k dispozícii kdekoľvek, kde máte pri-
pojenie na internet. Podmienkou využívania tejto služby je registrácia ZADARMO na portáli www.po-
schodoch.sk a súhlas s podmienkami poskytovania služieb internetového portálu. Prístup na portáli 
bude, samozrejme, zadarmo od 1. mája 2013 aj pre všetkých už zaregistrovaných užívateľov.
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� �O�POTREBUJETE�PRE�PRÍSTUP�K�PORTÁLU�

� osobný�po�íta��alebo�tablet�
s�prístupom�na�internet�

� emailovú�adresu�

� VYTVORENIE�PRÍSTUPU�NA�PORTÁL�

� v�internetovom�prehliada�i�zadajte�
www.poschodoch.sk�

� na�stránke�kliknite�na�linku�

� �O�NÁJDETE�NA�PORTÁLI�

�

� Analýzu�vašich�platieb�

� Aktuálny�zálohový�predpis�

� Ro�né�vyú�tovanie���
s�históriou�troch�rokov�

� Preh�ad�upomienok�

� Odpo�ty�a�spotreby�SV�a�TV�
za�obdobia�

� Domoví��funkcionári,�
kontakty�na�zástupcov�
vlastníkov�

� Preh�ad�tvorby�a��erpania�
fondu�opráv�na�dom�

� Nástenku�vášho�domu�

� Informácie�a�oznamy�správcu�

� Na��alšej�obrazovke�musíte�akceptova��podmienky�portálu.��
Registrácia�a�využívanie�služieb�portálu�sú�pre�vás�úplne�zadarmo.�

� Zadajte�prihlasovacie�meno,�heslo,�emailovú�adresu,�mobilné�
�íslo.�Emailom�vám�príde�jeden�kód�a�pomocou�SMS�druhý�kód.�
Oba�kódy�zadajte�na��alšej�obrazovke.�

� Systém�vás�automatick��prihlási. ���

        Do ozna�eného polí�ka vpíšte registra�ný kód ! 
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Otázka: Musím nahlásiť zmenu 
počtu bývajúcich osôb v by-
te?

Áno, je to dôležitá informácia pri 
spracovaní ročného vyúčtovania ná-
kladov spojených s užívaním bytu. 
Podľa zmluvy o výkone správy čl. III. 
Bod 3.2. písmeno g) je vlastník po-
vinný „Do 1 mesiaca ústne alebo 
písomne oznámiť správcovi všet-
ky skutočnosti rozhodujúce pre 
určenie výšky úhrad za plnenia 
spojené s užívaním bytu, predo-
všetkým zmenu počtu osôb býva-
júcich v byte. Inak zodpovedá za 
škodu, ktorá vznikne pri rozpočí-
taní nákladov za plnenia spojené 
s užívaním bytov. Zmena platí od 
1. dňa nasledujúceho mesiaca po 
jej nahlásení“. 
Zmenu je možné nahlásiť osobne, 
emailom alebo poštou.
Osobne vypísaním čestného vyhlá-
senia v zákazníckom centre môžete 
zmeniť počet osôb, napríklad pri od-

sťahovaní niektorého člena rodiny.
Ak vaše dieťa dlhodobo študuje, je 
potrebné predložiť potvrdenie o náv-
števe školy.
Ak sa vám narodilo dieťa, je potrebné 
predložiť kópiu rodného listu.
Ak došlo k úmrtiu v rodine, je potreb-
né doložiť kópiu úmrtného listu.  

Otázka: Čo potrebujem uro-
biť, keď plánujem robiť v byte 
stavebné úpravy?

Každú plánovanú zmenu v byte je 
nutné nám písomne oznámiť. V prí-
pade, že sa chystáte robiť vo svojom 
byte väčšie stavebné úpravy, je po-
trebné predložiť nám žiadosť o vyjad-
renie k stavebným úpravám v byte. 
V žiadosti popíšte všetko, čo by ste 
chceli v byte zmeniť, prípadne prilož-
te aj nákres pôvodného stavu a no-
vého plánovaného stavu. Na vašu 
žiadosť vám zašleme odpoveď, v kto-
rej vám odporučíme, čo je potrebné 
vykonať, aby vaše prípravné práce 

Spoločnosť VNG Slovakia je dcérskou 
spoločnosťou spoločnosti VNG AG, 
zastupujúca jej obchodné záujmy na 
plynárenskom trhu v Slovenskej re-
publike. Naša prvá dodávka zemné-
ho plynu koncovému zákazníkovi sa 
uskutočnila 1. januára 2009, pričom 
sme vzápätí úspešne čelili plynáren-
skej kríze, ktorá vznikla pre nezhody 
Ruska a Ukrajiny na podmienkach 
prepravy a ocenenia zemného plynu. 
V súčasnosti sa špecializujeme naj-
mä na dodávky plynu priemyselným 

zákazníkom, výrobcom energií a ob-
chodníkom s energiami, no postupne 
prenikáme do ďalších odberateľských 
segmentov na slovenskom trhu. 
Veľkoobchodným zákazníkom na 
Slovensku ponúkame nielen široké 
možnosti obchodovania s plynom vo 
vstupných a výstupných bodoch pre-
pravného systému, ale aj komplexnú 
službu združenej dodávky zemného 
plynu, ktorá zahŕňa prepravu, distri-
búciu a dodávku plynu až na miesto 
spotreby priamo u zákazníka.

boli v poriadku po stránke stavebnej 
i právnej.

Otázka: Je možné zasielať 
platby za byt aj zo zahrani-
čia?

Áno, je to možné. Potrebné údaje 
k zasielaniu platieb zo zahraničia si 
vyžiadajte od nás, buď mailom na ad-
rese info@spravbytkomfort.sk, alebo 
osobne v zákazníckom centre.
K zaslaniu platby potrebujete vedieť:
- číslo účtu bytového domu v tvare 

IBAN, 
- SWIFT kód banky príjemcu, alebo 

tiež nazvaný ako BIC code, 
- názov účtu príjemcu, 
- názov a adresu banky príjemcu, 
- do doplňujúcich údajov zahraničné-

ho platobného príkazu je dôležité 
uviesť číselný variabilný symbol 
Vášho bytu, ktorý  je uvedený buď 
v ročnom vyúčtovaní za byt, alebo 
v oznámení o predpise mesačných 
zálohových platieb,

- všetky poplatky za prevod hradí prí-
kazca, preto je potrebné pri poplat-
koch zaškrtnúť OUR.

Našim zákazníkom

OTÁZKY a ODPOVEDEOTÁZKY a ODPOVEDE


