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„Rok 2013 a prvé tri mesiace tohto roka 
hodnotíme ako čas výziev a tešíme sa 
z výsledkov, ktoré akciová spoločnosť 
Spravbytkomfort dosiahla. Aktuálne už 
pracujeme na výzvach, ktoré sú pred 
nami. Rok 2013 bol v znamení dvoch 
hlavných činností, ktoré poskytujeme. 
Energetická spoločnosť a tepelné hos-
podárstvo, kde máme dnes už aj obnovi-
teľné zdroje. Aktuálne k nim pridávame 
kogeneračnú jednotku na sídlisku Švá-
by. Stavbu sme začali realizovať v mi-
nulom roku. Teraz je pred finalizáciou 
a odovzdaním do užívania. Kogenerá-
ciou z plynu budeme vyrábať elektrickú 
energiu. To bola naša nosná investičná 
akcia v roku 2013. Revitalizovali sme aj 
samotný objekt, ktorý je vynovený. Ľu-
dia si všimli nové „elegantné“ komíny. 
Je to zároveň aj nový architektonický 
prvok v tejto lokalite. Staré komíny z vý-
menníkových staníc a kotolní zmizli aj 
na Sídlisku III a v ďalších častiach mesta. 
To znamená, že sa chceme správať eko-
logickejšie a chceme týmto prístupom 
priniesť Prešovčanom aj krajší vizuálny 
dojem z mesta.“ 

Druhou hlavnou činnosťou je obnova 
bytových domov, ktorej v Magazíne 
SPRAVBYTKOMFORT venujeme veľký 
priestor a je nosnou témou. Je Sprav-
bytkomfort spokojný s postupom mo-
dernizácie obytných domov?  
„Momentálne v Prešove, ako aj na celom 
Slovensku, prebieha obnova bytových 
domov. Na to sa v rámci Štátneho fondu 
rozvoja bývania či komerčných úverov 
bánk vynakladá množstvo finančných 
prostriedkov a objekty prechádzajú ob-
novou. Obyvatelia a majitelia bytových 
domov sa o tieto financie uchádzajú a po-
mocou nich modernizujú bytové domy. 
Znižujú tak spotrebu energií, inovujú inži-
nierske siete, obnovujú fasády. Je náročné 
vybaviť v jednom roku finančné zdroje 
na obnovu bytového domu, začať so sa-
motnou realizáciou obnovy a odovzdať 
obnovený dom. Spravbytkomfort, a. s., 
ročne takto pomáha obnoviť 20 až 30 by-
tových domov v Prešove. Počítame, že ta-
kéto tempo bude pokračovať najbližších 
päť rokov. Tešíme sa a je to prínos aj pre 
krajské mesto. Prešov sa vďaka tomu stáva 
krajším mestom.“

V tomto čase sa k vám pravidelne do-
stáva Magazín SPRAVBYTKOMFORT. 
Prostredníctvom neho vás informuje-
me o udalostiach, novinkách a priná-
šame vám aktuality správcovskej spo-
ločnosti. Rok sa stretol s rokom. Aký 
bol tento časový úsek z pohľadu Paula 
Minarika, člena predstavenstva Sprav-
bytkomfort a zástupcu Energiecomfort 
Viedeň? 

P očas výstavy CONECO v Bratislave 
bola vyhodnotená súťaž o najlepšie 

obnovený bytový dom, do ktorej sme 
sa po prvýkrát zapojili. Spravbytkomfort 
prihlásil do súťaže päť obnovených by-
tových domov. O najlepšie obnovenom 
bytovom dome rozhodovala aj verejnosť 
prostredníctvom hlasovania na internete. 
V tejto kategórii zvíťazil bytový dom na 
ulici Tarasa Ševčenka 18 – 20 v Prešove. 
Obyvatelia oceneného bytového domu 

získali od vydavateľstva V.O.Č. Slovakia 
ako cenu multifunkčné zariadenie.
Už šiesty ročník súťaže o najlepšie obno-
vený bytový dom zorganizovali Združenie 
pre podporu obnovy bytových domov v 
spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou 
a vydavateľstvom odborných časopisov 
V.O.Č. SLOVAKIA. Obyvateľom zmoderni-
zovaného domu srdečne blahoželáme a 
pripájame fotografie oceneného bytové-
ho domu pred obnovou a po obnove.

OD APRÍLA DO APRÍLA:

VEREJNOSŤ HLASOVALA – vyhral bytový dom
z Prešova
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REZONUJÚ DVE TÉMY

Paul Minarik
člen predstavenstva Spravbytkomfort 

a zástupca Energiecomfort Viedeň
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Zodpovednosť za priestor, kde žijeme

Do správy bytov pribudol spo-
ločnosti Spravbytkomfort od 
1. marca tohto roka aj bytový 
dom v obci Radatice. O štyri byty 
sa bude starať Vladimír Boublík. 
Oddelenie odbytu Energetic-
kého manažmentu spoločnosti 
Spravbytkomfort bude riešiť 
aj realizáciu plynového kotla 
v tomto bytovom dome.    

Pavel Cehelský
vedúci oddelenia

správy bytov

Obnova bytových domov ostáva aj 
naďalej jednou z hlavných priorít 

spoločnosti Spravbytkomfort. Presvedčiť 
nerozhodnutých majiteľov bytov, aby sa 
dohodli a pristúpili k obnove svojho byto-
vého domu, nie je vždy jednoduché. Vlast-
níci bytov dospejú v určitom momente 
k poznaniu, že zodpovedajú za svoj maje-
tok. A to nie je v prípade bytového domu 
len samotný byt. Sú to spoločné priestory, 
pivnice, fasáda, rozvody, inžinierske sie-
te... O svoj majetok a teda nielen svoj byt, 
sa treba starať. Máme v našej spoločnosti 
radosť a tešíme sa z obyvateľov bytových 
domov, ktorí vedia dospieť k dohode. 
A komunikácia, ktorá vedie k dohode 
a následnej obnove bytového domu, je 
predpokladom dobrej spolupráce. Sprav-
bytkomfort je predovšetkým  správcovská 
spoločnosť. Spravujeme byty a to na zá-
klade rozhodnutia majiteľov bytov. Vlast-
níci bytov si musia uvedomiť svoju zodpo-
vednosť a spoločnosť Spravbytkomfort je 
im v tom maximálne nápomocná.

ZAČIATKY NEBOLI A NIE SÚ ĽAHKÉ
V dobe, kedy sa začalo s obnovou byto-
vých domov, bol tento proces pomalý 
a veľmi neistý. Obyvatelia pristupovali 
opatrne a s veľkým rešpektom k úverom, 
rokovaniu s realizátormi stavieb. Pod tla-
kom spoločnosti sa tento proces rozbehol 
a to na prospech samotných obyvateľov. 

Domy sa musia chrániť pred vetrom, te-
pelnými únikmi, je potrebné modernizo-
vať rozvody, výťahy... Často k uvedeným 
záležitostiam začnú ľudia pristupovať 
zodpovednejšie po zistení a rozbore výš-
ky úhrad za energie – vodu, kúrenie. 
Ak sa teda majitelia bytov postavia k to-
mu tak, že budú považovať za svoj maje-
tok celý bytový dom a nie len byt, vtedy 
začnú mať správny prístup k svojmu ma-
jetku – celému bytovému domu. 
Samotnej obnove bytových domov pred-
chádza množstvo rozhodnutí a rozho-

OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

vorov. Je potrebné zistiť stav finančných 
prostriedkov na fonde opráv. Určiť si splát-
ky úveru. Zaoberať sa otázkou neplatičov 
v bytovom dome, aby niekto nežil na úkor 
zodpovedných obyvateľov a nezneužíval 
systém, ktorý je v niektorých momentoch 
až príliš sociálny. 

SME VÁM K DISPOZÍCII
Spravbytkomfort má vyčlenených dvoch 
pracovníkov, ktorí sa špeciálne venujú 
problematike a realizácii obnovy bytových 
domov. Sú majiteľom bytových domov 
k dispozícii a vykonávajú prácu často aj nad 
rámec správy bytov. Chceme vyjsť našim 
zákazníkom v ústrety, aby sa zorientovali 
v tejto problematike a pomôcť im pri reali-
zácii obnovy bytového domu. My im pora-
díme, zabezpečíme kompletný servis – ko-
nečné rozhodnutie však stále zostáva na 
samotných majiteľoch bytových domov.
V Prešove máme obnovených približne 
50 % bytových domov. Naši technici ne-
ustále komunikujú s obyvateľmi bytových 
domov a informujú ich o povinných a zo 
zákona vyplývajúcich záležitostiach ako sú 
revízie, odborné prehliadky, výmeny vodo-
merov a podobne. Zároveň odporúčame, 
čo je potrebne realizovať. A to chcem zdô-
razniť – odporúčame a poradíme. Rozhod-
nutie je na samotných obyvateľoch a ma-
jiteľoch bytových domov. Je to o aktivite, 
flexibilite, súdržnosti – tí s pozitívnym prí-
stupom reagujú rýchlo a správajú sa k svoj-
mu majetku zodpovedne. Nás v Spravbyt-
komforte teší, že aj v roku 2014 pribudnú 
v Prešove ďalšie obnovené bytové domy.

Natália Banduričová
riaditeľka Spravbytkomfort, a. s. 

Natália Banduričová, riaditeľka Spravbytkomfort, a. s. 

Spravujeme aj v Radaticiach
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TÉMA: Obnova bytových domov

Spoločnosť Spravbytkomfort v roku 2013 zabezpečila obnovu 27 
bytových domov. Za týmito číslami, ktoré potvrdzujú slová vedenia 
spoločnosti Spravbytkomfort o prístupe a počte obnovených byto-
vých domov z predchádzajúcich strán Magazínu SPRAVBYTKOM-
FORT, sa skrývajú ľudské príbehy, množstvo práce. Cesta, ktorá pri-
niesla cieľ v podobe vynoveného bytového domu. Pozrime sa spolu 
na tri adresy, kde sa susedia – majitelia bytov dohodli a rozhodli sa 
obnoviť svoj spoločný majetok. 

Tarasa Ševčenka – uspel v hlasovaní
Obytný dom na ulici Tarasa Ševčenka. Lokalita nie príliš uznávaná 
aj napriek tomu, že je v centre mesta. Výzva, ktorá priniesla zmenu. 
Jeho obyvatelia nezložili zbrane a nevzdali to. Aj napriek nižšie-

mu počtu bytov sa pustili do rozsiahlej obnovy, ktorú obytný dom 
s popisným číslom 18 až 20 potreboval ako soľ. Ľudmila Lišková, 
zástupkyňa vlastníkov bytov, s hrdosťou skonštatovala: „My sme 
koncom roka 2012 začali uvažovať o komplexnejšej rekonštruk-
cii. Postupne sme začali podnikať potrebné kroky, pretože dom 
bol v dezolátnom stave. Začali sme menšími rekonštrukčnými 
prácami – vymenili sme vodovodné siete, kompletne sme zmo-
dernizovali elektroinštaláciu, stúpačky, svetlá, ktoré chýbali...“ 
Po týchto „drobných“ opravách nasledovala podľa Ľudmily Liškovej 
komplexná obnova: „Ľudia videli, že vynaložené financie vo fon-
de opráv prinášajú efektívny výsledok. Začalo sa im to páčiť. 
Preto sme vynovili fasádu, zateplili obytný dom. Napríklad, čo 
bolo nadštandardné – dohodli sme sa so zhotoviteľom stav-
by, že nám zaplatí projekt a energetický certifikát. A aj tu sme 
dokázali ušetriť financie.“ Výsledkom je nielen vynovený obytný 
dom, ale aj radosť, že zmenu a vynovený dom si všimla široká verej-
nosť a práve tento dom na ulici Tarasa Ševčenka získal ocenenie na 
výstave CONECO (píšeme o tom na str. 3).

Ul. arm. gen. Svobodu 2 - 6 
Dom na uvedenej adrese na sídlisku Sekčov prešiel obnovou v ro-
ku 2013. Nápomocní im boli v tomto smere pracovníci spoločnosti 
Spravbytkomfort. Aj tu začali výmenou rozvodov. „Vymenili sme 
stúpačky a rozvody v celom bytovom dome. Nasledovala opra-
va strechy, vynovili a vymenili sme balkóny, vchodové priestory, 

Rok 2013 - PODPORA PRI OBNOVE BYTOVÝCH DOMOV 

Obnova bytových domov celkom 102 domov

Obnova bytových domov v roku 2013 27 domov

Obstarávacia cena BD v roku 2013 8,80 mil. €

VÝMENA VÝŤAHOV

Počet vymenených - zmodernizovaných výťahov 30

VÝMENA ROZVODOV

Počet bytových domov s výmenou rozvodov 9

ÚVERY ZO ŠFRB A KOMERČNÉ ÚVERY Z PSS A SLSP

ŠFRB 11 domov 4,31 mil. € 

PSS 12 domov 2,03 mil. €

SLSP   4 domy 1,15 mil. €

Úvery spolu 27 domov 7,49 mil. €

NENÁVRATNÉ PRÍSPEVKY PRE BYTOVÉ DOMY

 Dotácie na systémové poruchy 53 tis. €

 Granty z EBRD program MUNSEFF 83 tis. €

Nenávratné príspevky spolu 136 tis. €

vymaľovali sa schodiská. V dvoch vchodoch nám robil problém 
zvod dažďovej vody. Do bytov zatekalo, takže sme riešili aj ta-
kéto záležitosti,“ uviedol Vojtech Ďurica, zástupca vlastníkov bytov. 
A prešiel k detailom: „Máme napríklad nové čipy k vchodovým 
dverám do domu. Vyskočili nám chyby na plynovom rozvode, 
vymenilo sa to a tak máme všetko nové.“ Modernizácia trvala de-
väť mesiacov a stála vyše 380 tisíc eur. Najväčším problémom pod-
ľa zástupcu vlastníkov, ktorý na to dnes spomína s úsmevom, bolo 
„vybrať správnu farbu fasády bytového domu.“
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Ak na jar či v lete zainvestujete do komplexnej obnovy byto-
vého domu, v zime ušetríte na kúrení. Vedia to všetci správ-
covia bytových domov a prichádzajú na to aj ich obyvatelia. 
Obnova bytového domu však nie je lacná záležitosť. Rieše-
ním je aktuálna ponuka od Prvej stavebnej sporiteľne, ktorá 
už 14 rokov financuje obnovu bytových domov.

PSS, a. s., teraz prichádza s revolučnými podmienkami financo-
vania na obnovu bytových domov, ponúka úver s úrokom len 
1,59 % ročne. Zvýhodnená úroková sadzba platí nasledujúce 
dva roky od schválenia úveru a po uplynutí 24 mesiacov sa 
úrok zmení na sadzbu bez zvýhodnenia. Platí, že čím je výška 
úveru vyššia, tým nižší bude úrok úveru po uplynutí doby zvý-
hodnenia. 

VÝHODY OD SILNÉHO PARTNERA
Jednou z ďalších výhod je, že poskytnutie prostriedkov 
prostredníctvom úveru so zvýhodneným úrokom nie je pod-
mienené predchádzajúcim sporením na účte stavebného 
sporenia. Doba jeho splatnosti je 20 alebo 25 rokov. Výška 
úveru závisí len od schopnosti vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov tvoriť fond opráv tak, aby to stačilo na splácanie po-
skytnutého úveru. 
Keďže je možné tento úver použiť aj na refinancovanie starších 
úverov, môžu si vlastníci bytov, ktorých bytový dom už prešiel 
čiastočnou obnovou, dovoliť aj ďalšie úpravy. Napríklad v po-

dobe výmeny rozvodov teplej a studenej úžitkovej vody, roz-
vodov plynu a kanalizácie, alebo výmenu výťahov. A to všetko 
bez potreby zvyšovania príspevkov do fondu obnovy a opráv 
bytového domu. 

RIEŠENIA PRE KAŽDÉHO
PSS, a. s., umožňuje okrem výhodného financovania obno-
vy bytových domov riešenia aj pre fyzické osoby v podobe 
prostriedkov na kúpu, výstavbu, alebo obnovu súčasného 
bývania. Rozhodnúť sa môžete pre úver na bývanie s bezkon-
kurenčne nízkym úrokom, alebo si vyberte úver s mimoriadne 
výhodnými podmienkami. Ak do konca júna siahnete po prvej 
z možností, úroková sadzba úveru na obnovu vášho rodinného 
domu sa môže začínať už od 1,89 % ročne, ktorý však neplatí 
pre spotrebiteľské úvery. Ak už ale patríte k našim sporiacim 
klientom a úver nechcete, alebo nemôžete založiť nehnuteľ-
nosťou, vyberte si medziúver do 40 tisíc €. Pokiaľ ste manže-
lia, nebudete potrebovať dokonca ani ručiteľa. Navyše, banka 
vždy v decembri zaplatí jednu mesačnú splátku úrokov z tohto 
medziúveru za vás. Vďaka tomu pri splácaní takéhoto medziú-
veru ušetríte až 4 000 €. 

Viac informácií vám poskytne obchodný zástupca PSS, a. s., 
Jaroslav Lejko, ktorý so spoločnosťou Spravbytkomfort, a. s. 
Prešov, dlhodobo spolupracuje. 
Kontakt: Masarykova 10, Prešov, tel.: 0905 478 322

Mukačevská 19 – 25
Úsmevne hneď nadviažeme. Jedným z dôvodov, prečo začali s mo-
dernizáciou v bytovom dome na ulici Mukačevskej 19 – 25 bolo, že 
s ňou najprv začali ich susedia z Mukačevskej 9 – 15. A správna su-
sedská rivalita ich ťahala k obnove bytového domu. „Susedia začali 
a pýtali sa, či sa chceme k nim pridať. No písomné hlasovanie o 
obnove bytového domu dopadlo úspešne až na druhýkrát. Až 
pohľad na už vynovený susedný dom presvedčil nerozhodnu-
tých, aby nakoniec zahlasovali za a mohlo sa teda začať s obno-
vou,“ povedal Rastislav Stanek, zástupca vlastníkov bytov z Muka-
čevskej 19 až 25.
„V nevyhovujúcom stave sme mali predovšetkým balkóny. Pri-
oritou však bola obnova fasády, keďže každý dnes chce ušetriť 

najmä na teple. Ľudí sme presvedčili, aby sa súbežne s obnovou 
bytového domu realizovala aj výmena výťahov. Poňali sme ob-
novu komplexne,“ skonštatoval Rastislav Stanek. Oprava strechy, 
zateplenie obvodového plášťa, výmena výťahov, pýchou domu sú 
vynovené prechodové balkóny – to bol súhrn komplexnej obnovy. 
Stúpačky vymenili v tomto obytnom dome už skôr. 
„Obnovu bytového domu a výmenu výťahov sme financovali
cez komerčný úver. Vyše 52 tisíc eur sme získali z ministerstva 
dopravy ako dotáciu na odstránenie systémových porúch a po-
darilo sa nám získať finančné prostriedky z programu MUNSEFF
vo výške 57 tisíc eur, ktoré využijeme na financovanie obnovy
interiérov jednotlivých vchodov nášho bytového domu.“ Celko-
vé náklady na obnovu bytového domu Mukačevská 19 – 25 dosiahli 
výšku 600 tisíc eur.

Bývajte lepšie s úverom len za 1,59 % ročne
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Na úvod tohto článku treba pripome-
núť, čo je hydraulické vyregulovanie 
vykurovacej sústavy v dome a prečo je 
to jedna z povinností vlastníkov bytov, 
mať vyregulovanú sústavu domu.
Hydraulické vyregulovanie je nasta-
venie tlakových a prietokových pa-
rametrov tak, aby bolo dosiahnuté 
rovnomerné rozdelenie vykurovacej 
vody do všetkých vykurovacích telies 
v každom byte. Dosahuje sa to mon-
tážou regulačných armatúr do stú-
pačiek a montážou termostatických 
hlavíc na radiátoroch. 
Každé odpojenie bytu od spoločnej 
vykurovacej sústavy narušuje tepelnú 
rovnováhu medzi jednotlivými bytmi, 
hydraulickú stabilitu vykurovacej sústa-
vy. Je preto veľmi dôležité opätovne na-
staviť armatúry, aby do bytov bolo teplo 
dodávané bez problémov. Odpojenie 
bytov od spoločných stúpačiek má však 
aj druhý negatívny dopad. 
Budova je konštruovaná a vnímaná ako 
jeden celok. Medzi bytmi a ani medzi by-
tom a schodišťom nie sú účinné tepelné 
izolácie. Teplo sa vždy šíri z prostredia 

teplejšieho do prostredia chladnejšie-
ho. Vo vnútri budovy sa šíri nielen vy-
kurovacou sústavou, ale aj vzduchom a 
cez stavebné konštrukcie. 
Na základe týchto skutočností preto od-
pojením bytu od spoločných stúpačiek 
nikdy nedochádza automaticky k zníže-
niu nákladov za vykurovanie pre dom. 
Rozvody ústredného kúrenia od stú-
pačiek k bytom sú v niektorých staveb-
ných sústavách bytových domov ulože-
né pod podlahou spoločných priesto-
rov, t.j. v priestoroch schodísk, medzi 
výťahom a bytom, resp. na spoločných 
chodbách pred bytmi. Týmto sú v pod-
state tieto priestory „podlahovo“ vyku-
rované. Zároveň k vykurovaniu týchto 
priestorov prispieva aj teplo šíriace sa 
zo stúpačiek ústredného kúrenia na 
schodišti, ktoré je v mnohých prípadoch 
zle zaizolované. Vlastníci bytov v dome 
s individuálnym vykurovaním, s takouto 
stavebnou sústavou, sa v zmysle stano-
vených pravidiel vyhlášky č. 630/2005 
Z. z. nepodieľajú na pomernej časti ná-
kladov ústredného kúrenia v základnej 
zložke, aj keď na druhej strane využíva-

INTERNETOVÝ PORTÁL 
www.poschodoch.sk

Vlastníci bytov, dovoľte, aby sme vašu pozornosť po čase opäť upriamili na 
portál www.poschodoch.sk. Tento portál vznikol pre informovanosť a trans-

parentnosť činnosti správcu. V súčasnosti poskytujeme prístup k tomuto portálu 
bezplatne. V dnešnej uponáhľanej dobe, keď málokto z nás má čas na osobné 
stretnutie, uľahčuje tento portál život hlavne vlastníkom bytov prenajímajúcich 
byty, aby mali prehľad, či už o platbách, alebo ostatných informáciách týkajú-
cich sa ich bytu, alebo celého domu. Portál je vhodný pre vlastníkov bytov ži-
júcich prechodne v zahraničí, zástupcov vlastníkov bytov, ale aj pre všetkých 
vlastníkov bytov, ktorí využívajú pripojenie na internet. Informácie, ktoré sú na 
portáli www.poschodoch.sk, stále dopĺňame. Nájdete tam tohtoročné zápisnice 
z domových schôdzí a prehľad o vykonaných prácach v bytových domoch pod 
názvom konštrukčné prvky. Ďalšie informácie: stav konta bytu, ročné vyúčtova-
nie, prehľad o účte domu, náklady domu, graf spotrieb, prehľad čerpania tvorby 
fondu prevádzky, údržby a opráv, kontakt na domových funkcionárov, odpočty 
a spotreby meračov, informácie o nadchádzajúcich revíziách, fórum, nástenka. 
Prihlásenie k tomuto portálu je veľmi jednoduché a prihlasovacie údaje nájdete vo 
Vašom ročnom vyúčtovaní nákladov za byt na prednej strane. Skúste to aj vy!

Beáta Olejníková

jú tepelnú pohodu takto vykurovaných 
spoločných priestorov. Vlastníci bytov, 
ktorí dali súhlas jednotlivcom na od-
pojenie bytu od spoločných stúpačiek, 
netušili, že si nad sebou vyriekli ortieľ 
vyšších platieb za vykurovanie.
Náklady na vykurovanie sa rozpočítavajú 
v zmysle vyhlášky ÚRSO č. 630/2005 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. Vyhláška 
umožňuje postup rozpočítania upraviť, 
no spravidla sa úpravy netýkajú platieb 
bytu odpojeného od spoločného vy-
kurovania kvôli pocitu, že sa „rozpočí-
tavanie nákladov tohto bytu netýka 
- veď je odpojený.“ Individuálni vlastní-
ci bytov v snahe znížiť svoje náklady za 
vykurovanie bytu pomocou inštalácie 
vlastného kotla, plynového alebo elek-
trického, spôsobia rozpad sústavy, do-
chádza k negatívnemu dopadu vo for-
me zvýšených nákladov za vykurovanie 
neodpojených bytov. Ak majú v bytoch 
inštalované pomerové rozdeľovače tepla 
vykurovacích nákladov, dochádza k ne-
spravodlivému zvýhodňovaniu bytov 
s individuálnym vykurovaním od ostat-
ných vlastníkov bytov v dome.
Je jedine v rukách vlastníkov bytov, 
ako sa rozhodnú. Podpísaním súhla-
su s odpojením jednotlivca automa-
ticky súhlasia so zvýšením nákladov 
za dodávku tepla pre svoj byt a sú 
ochotní znášať náklady za byty s in-
dividuálnym vykurovaním.

Bližšie informácie:
Ľubuša Balážová

energetické oddelenie 051/7567 730

Nespravodlivé rozúètovanie nákladov
za dodávku tepla v bytovom dome
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Správca vo svojom písomnom vyjadre-
ní upozorní stavebníka, že pri realizácii 
stavebných úprav v byte musí postupo-
vať v zmysle stavebného zákona a dodr-
žiavať podmienky, ktoré majú vlastníci 
bytov dohodnuté v zmluve o výkone 
správy.

AKÝ JE POSTUP
Z HĽADISKA STAVEBNÉHO ÚRADU?
Podľa stavebného zákona sa rozlišujú tri 
druhy rozsahu stavebných úprav: 
1. Udržiavacie práce, pri ktorých nie 

je potrebné ani ohlásenie staveb-
nému úradu. 

Opravy a výmeny nepodstatných sta-
vebných konštrukcií, najmä vnútorných 
priečok, omietok, obkladov stien, po-

Otázka: Chceme si prestavať 
drevené pivnice na murované. 
Čo k tomu potrebujeme?

Ak pôjde len o výmenu drevených 
priečok za murované bez dispozičných 
zmien a zmien účelu priestoru, sú to 
stavebné úpravy, ktorými sa nezasiah-
ne do nosných konštrukcií stavby. Tieto 
stavebné úpravy sa môžu uskutočniť 
na základe ohlásenia stavebnému 
úradu. Postup v povoľovaní takejto 
stavby rieši § 57 zákona č. 50/1976 
Zb. (stavebný zákon). Podklady pre 
ohlásenie sú uvedené v § 5 vyhlášky č. 
453/2000 Z. z. Stavebný úrad môže na 
základe podkladov aj v tomto prípade 
určiť, že dané úpravy podliehajú sta-
vebnému povoleniu. 

Ak stavebnými úpravami dôjde k zme-
ne dispozičného riešenia, zásahu do 
nosných častí stavby, potom je na 
uskutočnenie zmeny potrebné sta-
vebné povolenie. V tomto prípade ide 
o zmenu dokončenej stavby, kedy žia-
dosť o stavebné povolenie musí obsa-
hovať náležitosti uvedené v §8 vyhláš-
ky č. 453/2000 Z. z.

Otázka: Ako si mám vybaviť 
sťahovanie z účtu SIPO?

Slovenská pošta ponúka službu MAN-
DÁT na inkaso v SEPA, kde vám bude 
sťahovať SIPO pravidelne z vášho účtu. 
SIPO cez účet sa sťahuje jedenkrát 
v mesiaci, preto je potrebné mať na 
účte dostatok finančných prostriedkov. 

Našim zákazníkom

OTÁZKY a ODPOVEDEOTÁZKY a ODPOVEDE

pri ktorých sa musia splniť tri podmienky: 
nesmú zasahovať do nosnej konštrukcie 
stavby, nesmú podstatne meniť vzhľad 
stavby a nesmú meniť účel bývania. Ak 
len jedna z nich nie je splnená, je po-
trebné stavebné povolenie. Zvyčajne sú 
to: prestavba bytového jadra, zasklenie 
balkóna alebo lodžie, podľa použitého 
systému, vybúranie priečky alebo otvoru 
v priečke, výstavba novej priečky.
3. Stavebné úpravy, na ktoré je potreb-

né povolenie stavebného úradu.
Najmä búracie práce, pri ktorých vlastní-
ci bytov majú záujem zväčšiť priestorové 
usporiadanie bytu tým, že odstránia nos-
nú stenu alebo jej časť a spoja dve miest-
nosti do jednej. Treba podať žiadosť o sta-
vebné povolenie. Každý vlastník bytu sa 
musí riadiť zákonom o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov. Druhou základ-
nou vecou je stanovisko statika, ktorý 
zodpovedne posúdi, či stavebné úpravy 

(vybúranie nosnej steny medzi miest-
nosťami alebo jej častí) sú možné, či 
neohrozia statiku domu, prípadne život 
a zdravie ľudí v bytovom dome. Statik 
spracuje statický posudok. Ak ide o nos-
nú stenu, sú potrebné aj presné výpočty 
a súčasťou statického posudku statika 
má byť aj návrh technických opatrení. 
Potom sa uskutoční stavebné konanie, 
ktorého účastníkmi sú všetci vlastníci by-
tov v dome. V tomto konaní majú podľa 
stavebného zákona možnosť a právo 
podávať námietky, ktoré stavebný úrad 
posúdi, a ak sú opodstatnené, stavebné 
povolenie nevydá. Zvyčajne sú to: zväč-
šenie dverného otvoru v nosnej stene, 
prístavba garáže k domu.

KEDY JE POTREBNÝ SÚHLAS STATIKA
Pri všetkých zásahoch do nosných kon-
štrukcií, často aj pri spájaní miestností 
do jednej veľkej, statický posudok býva 
súčasťou žiadosti o stavebné povolenie, 
často sa prikladá aj k ohláseniu.
Napríklad: spojenie WC s kúpeľňou, či 
obývačky s kuchyňou, vytvorenie ba-
rového pultu otvorom v nosnej stene, 
zasklenie balkóna.

STAVEBNÉ POVOLENIE
Ohlásenie  stavebných  úprav  v  byte

dláh a dlažby, vstavanej skrine, okien, 
dverí, komínov, údržba a opravy tech-
nického, energetického alebo techno-
logického vybavenia stavby (výmena 
klimatizačného zariadenia, vnútorných 
rozvodov, vykurovacích kotlov a telies), 
výmena zariaďovacích predmetov (ku-
chynských liniek, vaní...), maliarske a na-
tieračské práce.
2. Stavebné úpravy, ktoré podliehajú 

ohláseniu stavebnému úradu.
Stavebné úpravy pozostávajúce naprí-
klad z búracích prác na deliacich prieč-
kach, alebo z výstavby nových priečok, 
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PORADÍME A ZABEZPEČÍME

POISTENIE
BYTOVÝCH DOMOV
Milí zákazníci,
trendy v poistení bytových domov 
sa za posledné roky výrazne zme-
nili. Preto je dôležité naplno vyu-
žívať možnosti poistenia a okrem 
základných poistných rizík ako je 
požiar, povodeň, záplava, ťarcha 
snehu a podobne, chrániť svoj ma-
jetok aj proti rizikám, ktoré život re-
álne prináša: vandalizmus vrátane 
sprejerstva a grafitov; rozbitie skla;
vniknutie atmosférických zrážok; 
spätné vystúpenie vody z verejné-
ho kanalizačného potrubia, atď. 
Záleží nám na ochrane vašich domo-
vov a preto ako člen Združenia by-
tového hospodárstva na Slovensku, 
v spolupráci s Allianz - Slovenskou 
poisťovňou a EuroFin Consulting, 
zabezpečujeme pre vás prostred-
níctvom exkluzívneho poistenia tie 
najlepšie možné podmienky.
Medzi exkluzívne výhody zara-
ďujeme dojednanie krížovej zod-
povednosti medzi jednotlivými 
vlastníkmi bytov. Z tohto pois-
tenia sú kryté nasledovné škody 
- vytopenie vášho suseda z prask-
nutého vykurovacieho telesa; 
poškodenie motorového vozidla 
po páde omietky; úraz osoby na 
chodníku prislúchajúcemu k váš-
mu bytovému domu a pod. Toto 
poistenie je dojednané bez spolu-
účasti, takže prípadné škody hra-
dí poisťovňa v plnom rozsahu. 
Celú správu poistenia zabezpečuje 
naša maklérska spoločnosť EuroFin 
Consulting, ktorá má dlhoročné 
skúsenosti so starostlivosťou o po-
istené bytové domy na území celé-
ho Slovenska. Disponuje skúseným 
tímom pracovníkov, ktorý zabez-
pečuje dennú komunikáciu a servis 
k poisteným bytovým domom.  

Aké sú možnosti inštalácie?
Pri obnove bytových domov sa objavuje 
požiadavka vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov v dome na osadenie ka-
merového systému. Zákon o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov vyslove-
ne neobsahuje právnu úpravu, ktorá by 
tento problém riešila. Na druhej strane 
majú vlastníci právo na ochranu svojho 
majetku pred tretími osobami, prípad-
ne aj pred spoluvlastníkmi a spoluuží-
vateľmi domu.
Postupnosť krokov pri schvaľovaní 
zámeru
 Schválenie osadenia kamerového 

systému na schôdzi, resp. písomným 
hlasovaním. 

 Viditeľné označenie monitorovaného 
priestoru.

 Poučenie oprávnenej osoby, ktorá 
bude systém spravovať.

 Evidencia monitorovacieho systému 
a vypracovanie bezpečnostnej doku-
mentácie.

 Zabezpečenie likvidácie záznamov.
Podľa § 15, ods. 7 zákona č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov možno 
priestor monitorovať len na účely verej-
ného poriadku a bezpečnosti, odhaľo-

vania kriminality, narušenia bezpečnos-
ti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, 
a to len vtedy, ak je priestor zreteľne 
označený ako monitorovaný. Monitoro-
vaný priestor je prevádzkovateľ (vlastní-
ci bytov) povinný viditeľne označiť bez 
ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo 
zvuk zaznamenáva na nosič informácií. 
Vyhotovený záznam možno využiť len 
na účely trestného konania alebo kona-
nia o priestupkoch, ak osobitný zákon 
neustanovuje inak.
S vyhotovením záznamu je spojená 
povinnosť tento záznam likvidovať. 
V prípade, že záznam vyhotovený podľa 
§ 15, ods. 7 nie je použitý na účely trest-
ného konania alebo konania o prie-
stupkoch, je podľa § 17, ods. 7 zákona 
č. 122/2013 Z. z. ten, kto ho vyhotovil, 
povinný ho zlikvidovať najneskôr v le-
hote 15 dní odo dňa nasledujúceho po 
dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, 
ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Za porušenie povinností uvedených 
v § 15 a 17 zákona môže Úrad na ochra-
nu osobných údajov udeliť pokutu od 
tisíc do osemtisíc eur prevádzkovateľovi 
systému (t. j. vlastníkom bytov a neby-
tových priestorov). 

Kamerový systém v bytovom dome

KONTAKTY 
Zákaznícka linka +421/51/7567 777 info@spravbytkomfort.sk 

www.spravbytkomfort.skRecepcia +421/51/7567 701

Havarijná služba +421/51/7567 601 • 0908 021 322

Vladimír Boublík technik správy bytov +421/51/7567 744 vladimir.boublik@spravbytkomfort.sk

Mgr. Jozef Čupa technik správy bytov +421/51/7567 715 jozef.cupa@spravbytkomfort.sk

Jarmila Gumanová technička správy bytov +421/51/7567 728 jarmila.gumanova@spravbytkomfort.sk

Anna Hoffmanová technička správy bytov +421/51/7567 738 anna.hoffmanova@spravbytkomfort.sk

Ing. Róbert Hrinko technik správy bytov +421/51/7567 745 robert.hrinko@spravbytkomfort.sk

Iveta Majorošová technička správy bytov +421/51/7567 733 iveta.majorosova@spravbytkomfort.sk

Ľubomír Nemec technik správy bytov +421/51/7567 731 lubomir.nemec@spravbytkomfort.sk

Beáta Olejníková technička správy bytov +421/51/7567 732 beata.olejnikova@spravbytkomfort.sk

Eva Toporová technička správy bytov +421/51/7567 739 eva.toporova@spravbytkomfort.sk

Ing. Róbert Židek technik správy bytov +421/51/7567 736 robert.zidek@spravbytkomfort.sk


