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VYÚČTOVANIE NÁKLADOV SPOJENÝCH S UŽÍVANÍM BYTU ZA 
ROK 2010 

 
Stavebné bytové družstvo Zvolen (ďalej družstvo) 

spracovalo vyúčtovanie nákladov spojených 
s užívaním bytu za obdobie od 1.1.2010 do 
31.12.2010 (ďalej len obdobie) na základe Vyhlášky 
ÚRSO č. 630/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 
(ďalej Vyhláška), „Smernice Stavebného bytového 
družstva Zvolen o dodávke plnení súvisiacich 
s užívaním bytu alebo nebytového priestoru 
a spôsobe ich rozúčtovania“ a “Smernice Stavebného 
bytového družstva Zvolen o prevádzke meracej 
techniky v bytoch a v nebytových priestoroch“. 

Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu 
za uvedené obdobie je obsiahnuté na 3 stranách. 
Všetky sumy v tla čive vyú čtovania sú uvádzané 
v eurách. 

1. STRANA tla čiva vyú čtovania 
Údaje užívateľa (nájomcu, vlastníka) bytu, adresa 
bytu, variabilný symbol, účet domu v banke, 
osobomesiace, spoluvlastnícky podiel a podlahová 
plocha bytu 
V I. st ĺpci tabu ľky  „Položka“  sú rozpísané jednotlivé 
položky, ktoré sú totožné s položkami v predpise 
úhrad spojených s užívaním bytu (ďalej predpis 
úhrad). 
V II. st ĺpci tabu ľky  „Predpísaná záloha v Eur“  sú 
uvedené predpísané zálohy úhrad pri jednotlivých 
položkách za obdobie. 
V III. st ĺpci tabu ľky  „Skuto čný náklad v Eur“  je 
uvedený skutočný náklad podľa jednotlivých položiek  
za príslušný byt. 
V IV.     st ĺpci     tabu ľky     „Rozdiel    (+preplatok), 
(-nedoplatok)“  je uvedený rozdiel medzi 
predpísanou zálohou a skutočným nákladom.  

 

Položka Dodávka tepla pre ústredné kúrenie  
Ak sú v bytovom dome namontované pomerové 
rozde ľovače vykurovacích nákladov ( ďalej 
PRVN), teplo na vykurovanie je rozú čtované na 
základe uskuto čneného odpisu PRVN a pod ľa 
podmienok Vyhlášky na príslušnom tla čive (napr. 
Techem, spol. s r.o., ENBRA, a.s., REGENA, s.r.o., 
Sting – Energo, s.r.o.) 
Pre ostatné bytové domy celkový náklad za kúrenie je 
vypočítaný ako súčin celkovej plochy bytu so 
spoločnými priestormi (podiel na vykurovaní 

spoločných priestorov je určený v pomere k veľkosti 
celkových podlahových plôch bytov) a náklad kúrenia 
na m2, tzn. celková plocha bytu so spoločnými 
priestormi x náklad Eur/m2/rok (údaj uvedený 
v prílohe k vyúčtovaniu za rok 2010 na 2. strane 
tlačiva vyúčtovania). 
 

Položka Ohrev teplej vody ( ďalej len TV)  
Náklady na prípravu TV na objekt rozpočítavania sú 
rozdelené na: 
Základnú zložku = 10 %  nákladov na prípravu TV 
v objekte rozpočítavania. 
Spotrebnú zložku = 90 %  nákladov na prípravu TV 
v objekte rozpočítavania, ak sa vlastníci bytov 
nedohodli inak ( § 9 ods. 8 Vyhlášky). 
Základná zložka  sa rozpočítava medzi konečných 
spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt 
a nebytový priestor v objekte rozpočítavania. 
Spotrebná zložka  sa rozpočítava medzi konečných 
spotrebiteľov v pomere indikovaného údaja určeného 
meradla na meranie množstva TV inštalovaného 
u konečného spotrebiteľa (vodomer na TV v byte) 
k súčtu indikovaných údajov určených meradiel na 
meranie množstva TV u konečných spotrebiteľov 
v objekte rozpočítavania. 
 

Položka Ohrev TV 1 obdobie a TV 2 obdobie  
znamená vyúčtovanie nákladov na ohrev a dodávku 
TV v dvoch obdobiach v byte – zmena ceny 
dodávanej vody prípadne tepla na ohrev TV. 
 

Položka Dodávka SV na prípravu TV 1 obdobie 
a TV 2 obdobie  znamená náklad na spotrebované 
množstvo TV v byte v dvoch obdobiach – zmena ceny 
dodávanej vody (viď. tabuľka č. 1). 
 

Položka Dodávka studenej vody SV – vodné 
a sto čné 1 obdobie a 2 obdobie  znamená náklad 
na spotrebované množstvo studenej vody (ďalej SV) 
v byte v dvoch obdobiach – zmena ceny dodávanej 
vody (viď. tabuľka č. 1). 
 

Tabuľka č. 1 
Ceny vody v priebehu roka 2010 určené Úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví uvádzame v nasledovnej 
tabuľke. 
 



Tabuľka č. 1 
Položka Obdobie Vodné Sto čné Spolu 

Dodávka SV na 
prípravu TV 1, 
vodné a stočné 
1, dažďová voda 
prvé obdobie  

1.1.2010 – 
21.7.2010 1,1082 €/m3 1,0908 €/m3 2,1990 €/m3 

Dodávka SV na 
prípravu TV 2, 
vodné a stočné 
2, dažďová voda 
druhé obdobie 

22.7.2010 – 
31.12.2010 1,1470 €/m3 1,0908 €/m3 2,2378 €/m3 

Ceny sú uvedené vrátane DPH. 
 

Odpočty indikovaných údajov určených meradiel na 
meranie pretečeného množstva TV a SV (vodomery) 
v bytoch vykonáva SBD Zvolen v spolupráci 
s predsedami výborov vlastníkov bytov. 
Kone čnému spotrebite ľovi (užívate ľovi bytu), ktorý 
neumožní odpo čet určeného meradla na meranie 
množstva TV, sa ur čí náhradný indikovaný údaj vo 
výške 1,5-násobku priemernej hodnoty indikovaných 
údajov na byt v objekte rozpo čítavania (§ 9 ods. 5 
Vyhlášky). 
Náhradný indikovaný údaj pre kone čného spotrebite ľa 
sa môže ur čiť aj odborným odhadom, ak odpo čet 
určeného meradla na meranie množstva TV sa vykoná 
dodato čne najneskôr do 31. januára nasledujúceho 
roka alebo na základe predchádzajúcich pravidelných  
odpo čtov ur čeného meradla (vodomeru) na meranie 
množstva teplej úžitkovej vody u kone čného 
spotrebite ľa aspoň dvakrát za rok  (§ 9 ods. 6 
Vyhlášky).  
Ak sa preukáže, že kone čný spotrebite ľ ovplyvnil 
určené meradlo na meranie množstva TV alebo ur čené 
meradlo na meranie množstva TV nesp ĺňa podmienky 
určeného meradla, alebo odmietol umožni ť vykona ť 
jeho od čítanie, ur čí sa tomuto kone čnému 
spotrebite ľovi náhradný indikovaný údaj vo výške 3-
násobku priemernej hodnoty indikovaných údajov 
určených meradiel na meranie TV na byt a nebytový 
priestor v objekte rozpo čítavania (§ 9 ods. 7 Vyhlášky). 
 

Položka Daž ďová voda prvé a druhé obdobie  
znamená rozúčtovanie nákladov na odvedenie 
dažďovej vody v dvoch obdobiach (viď. tabuľka č. 1) – 
stočné podľa m2 podlahovej plochy bytu. 
Položka Dodávka elektrickej energie 
v spolo čných priestoroch  znamená vyúčtovanie 
nákladov na dodávku el. energie v spoločných 
priestoroch a spoločných zariadení bytového domu. 
Náklad je vypočítaný podľa počtu osobomesiacov t.j. 
počtu osôb v bytoch v jednotlivých mesiacoch roka. 
Položka Dezinsekcia  znamená rozúčtovanie 
nákladov za vykonanú dezinsekciu (hubenie hmyzu), 
prípadne deratizáciu (hubenie hlodavcov) podľa počtu 
bytov v bytovom dome. Uvedená položka nie je 
predmetom vyúčtovania u všetkých vlastníkov 
a nájomcov, ale len u tých, ktorým bola služba 
dodaná za vyúčtovacie obdobie. 
Položka Overenie vodomerov  znamená náklad za 
overenie (ciachovanie) vodomerov v byte alebo 
nebytovom priestore. Uvedená položka nie je 
predmetom vyúčtovania u všetkých vlastníkov 
a nájomcov, ale len u tých, ktorým bola služba 
dodaná za vyúčtovacie obdobie. 
Položka Upratovanie v spolo čných priestoroch  
znamená náklad za upratovanie v spoločných 
priestoroch. Uvedená položka nie je predmetom 
vyúčtovania u všetkých vlastníkov a nájomcov, ale len 

u tých, ktorým bola služba dodaná za vyúčtovacie 
obdobie. 
Položka Pevné náklady  je uvedená len evidenčne, 
nie je predmetom vyúčtovania. V tejto položke je 
obsiahnutá: splátka anuity, tvorba fondu prevádzky, 
údržby a opráv, tvorba fondu regulácie, poistenie 
domu, poplatok na správu družstva, poplatok na 
správu družstva – SZBD, poplatok za výkon správy 
kotolne, odmena pre výbor vlastníkov, poplatok za 
doručenie vyúčtovania za rok 2009, poplatok za 
doručenie upomienky. 
Položka Ostatné  znamená rozúčtovanie nákladov 
za: čistenie termostatických ventilov, projektovú 
dokumentáciu na uzatvorenie balkónov alebo lodžií 
(podľa rozhodnutia vlastníkov na schôdzi). Uvedené 
položky nie sú predmetom vyúčtovania u všetkých 
vlastníkov a nájomcov, ale len u tých, ktorým bola 
služba dodaná za vyúčtovacie obdobie. 

2. STRANA tla čiva vyú čtovania 
V tlačive vyúčtovania na 2. strane sa nachádzajú 
tabuľky, v ktorých sú uvedené celkové rozúčtované 
náklady za jednotlivé dodané plnenia (služby) spojené 
s užívaním bytu a stavy meradiel v bytoch. 
Na tejto strane v tabu ľkách sú uvedené čísla meradiel 
a ich stavy. 
Spolo čnos ť Veolia, a.s. listom (doru čeným 26.7.2010) 
informovala družstvo o zmene ceny vody (vodné, 
sto čné) od 22.7.2010. 
Z dôvodu oneskoreného oznámenia o zmene ceny 
vody nebolo možné zabezpe čiť odpis stavu meradiel 
v bytoch v dostato čnom predstihu (v súlade - v lehote 
stanovenej zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 
energetike v znení neskorších predpisov).  
Na základe uvedených skuto čností bolo dopo čítanie 
spotreby vody do 21.7.2010 vykonané náhradným 
indikovaným údajom.  

3. STRANA tla čiva vyú čtovania 
V preh ľade platieb za rok 2010 v Eur  je uvedený 
stav na účte nájomného k 30.4.2011 – predpis úhrad 
spojených s užívaním bytu k 31.5.2011 (platby 1 
mesiac dopredu) a platby zrealizované do 30.4.2011. 
Prehľad platieb poskytuje informácie o predpise 
úhrad za uvedené obdobie, prehľad platieb a zostatky 
na účte nájomného v jednotlivých mesiacoch. 
Samostatnou prílohou vyú čtovania je tla čivo  od 
spoločností, ktoré vykonali rozúčtovanie nákladov za 
dodávku tepla na kúrenie. 
 

Súčasťou vyúčtovania nákladov za rok 2010 je 
správa o činnosti správcu  týkajúcej sa domu 
v súlade so Zákonom č. 182/1993 Z. z o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov. Správa má nasledovné členenie: finančné 
hospodárenie domu (náklady bytového domu, 
nedoplatky, účtovný stav fondu prevádzky údržby 
a opráv), stav spoločných častí a zariadení domu 
(odborné prehliadky technických zariadení, stav 
konštrukčných prvkov domu), iné významné 
skutočnosti týkajúce sa domu s príslušným 
komentárom.  
 

Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za 
rok 2010 spolu so správou o činnosti správcu je 
doručené užívateľom do 31.5.2011 prostredníctvom 
Slovenskej pošty, a.s. 
 



Poplatok za doru čenie vyú čtovania je zapísaný na 
účte nájomného v mesiaci apríl 2011.  
 
Reklamácie vyúčtovania budú vybavované počas 
stránkových dní v družstve alebo písomne na základe 
písomnej reklamácie.  
 

Telefonicky reklamácie nebudú vybavované.  
 

Postup pri vysporiadaní preplatku alebo nedoplatku je 
uvedený v spodnej časti 1. strany tlačiva vyúčtovania 
nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2010. 
 
 

NOVÉ PREDPISY ÚHRAD SPOJENÝCH S UŽÍVANÍM BYTOV 
 

Po vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu, spracované za rok 2010, Stavebné bytové 
družstvo Zvolen spracovalo nový Predpis úhrad spojených s užívaním bytu s platnosťou od 
01.07.2011. Uvedený predpis bude doručený vlastníkom a nájomcom bytov prostredníctvom 
predsedov výborov vlastníkov bytov (zástupcov vlastníkov bytov). 
 
 

VÁŽENÍ VLASTNÍCI A NÁJOMCOVIA BYTOV,  
ČLENOVIA  STAVEBNÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZVOLEN 

 
V roku 2011 končí volebné obdobie orgánov Stavebného bytového družstva Zvolen (ďalej družstvo).  
Družstvo Vám v tejto časti uvádza v tabuľkách údaje, ktoré reprezentujú prehľad o činnosti družstva pri 
správe bytov. V tabuľkách č. 1 – 3 sú uvedené údaje o počtoch členov družstva, o počtoch spravovaných 
bytov družstvom a o počtoch bytov prevedených do vlastníctva členov družstva.  
 

Tabuľka č. 1: Prehľad o po čte členov družstva 
K 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.03.2011 

Počet členov 8781 8793 8727 8696 8694 8638 
 

Tabuľka č. 2:  Preh ľad o po čte spravovaných bytov 
K 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.03.2011 

Počet spravovaných bytov – vo 
vlastníctve fyzických osôb 
a v nájme členov družstva 

8643 8639 8567 8523 8525 8475 

Spravované byty vo vlastníctve 
Mesta Zvolen 436 454 453 401 423 421 

Počet bytov – výpove ď zmluvy 
o výkone správy 65 4 72 88 48 88 

Počet bytov – nová zmluva 
o výkone správy (cudzie byty) 64 - - 44 50 38 

 
Tabuľka č. 3:   Preh ľad o po čte prevedených bytov do osobného vlastníctva 

K 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.03.2011 
Počet bytov 7218 7429 7808 7906 8030 8047 

 
V tabuľke č. 4 je uvedený prehľad o výsledkoch hospodárenia družstva v období rokov 2006 – 2010 po 
zdanení. 
 

Tabuľka č. 4: Výsledok hospodárenia po zdanení 

K 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 
V Eur 86 710  92 152 36 999 34 682 37 437 
V Sk 2 612 213 2 776 162 1 114 642 1 044 830 1 127 833 

 
V tabuľke č. 5 sú uvedené údaje o pohľadávkach za byty ku koncu každého kalendárneho roka vrátane 
zmluvných pokút a poplatkov z omeškania. 

 
   Tabuľka č. 5: Vývoj poh ľadávok za byty 

K 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.03.2011 
V tis. Eur 370 365 326 418 356 355 
V tis. Sk 11.147 10.996 9.821 12.593 10.725 10.695 

 
V ďalších tabuľkách sú uvedené prehľady o poskytnutých nenávratných dotáciách na odstránenie 
systémových porúch  bytových domov (BD) poskytnutých Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky – MvaRR SR, (dnešný názov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 



 

Slovenskej republiky – MDVaRR SR) podľa platnej legislatívy – Tabuľka č. 6. Tento prehľad obsahuje aj 
údaje za rok 2011. 
Uvedené sú aj prehľady o úveroch zo Štátneho fondu rozvoja bývania – ŠFRB vrátane vládneho programu 
zatepľovania a komerčné úvery – Tabuľky č. 7 a 8.  
Úvery boli zabezpečované a poskytnuté aj prostredníctvom Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD), 
ktorá spolu s Ministerstvom hospodárstva SR spustila v dvoch etapách úverovú linku Slovseff I a Slovseff II, 
zameranú na podporu rozvoja energetickej efektívnosti v priemyselnom a bytovom sektore v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie. Výhodou úverovej linky Slovseff oproti klasickému komerčnému úveru je 
vyplatenie nenávratného grantu z objemu úveru po úspešnom dokončení a kolaudácii bytového domu – 
Tabuľka č. 9.   
 

Tabuľka č. 6: Poskytnuté dotácie na odstránenie systémových p orúch bytových domov – MvaRR SR 
(MDVaRR SR) 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dotácií – BD 7 15 8 8 5 6 
Náklad pod ľa ZoD v Eur 58.178 275.875 123.743 234.880 73.900 133.630 

 
Tabuľka č. 7:  Poskytnuté úvery  zo ŠFRB 

K 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 
Počet úverov – BD - 6 12 6 8 

Náklad pod ľa zmluvy v Eur - 721.935 969.096 735.945 776.855 
 

Tabuľka č. 8:   Komer čné úvery 
K 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Počet úverov – BD 2 13 7 8 9 
Náklad pod ľa zmluvy v Eur 94.603 817.201 229.303 561.117 851.627 

 
Tabuľka č. 9:  Komer čné úvery prostredníctvom úverovej linky Slovseff (EBR D) 

K 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Počet úverov – BD - - 17 - 14 
Náklad pod ľa zmluvy v Eur - - 1.795.061 - 1.957.229 

Nenávratný grant pre BD v Eur - - 347.309 - 15.266 
 
V tabuľke č. 10 je uvedený prehľad o finančných prostriedkoch investovaných v BD. Boli použité na opravách, 
údržbe a obnove bytových domov a uhradené boli z fondov prevádzky, údržby a opráv BD (FPÚaO) 

 
Tabuľka č. 10: Investície v bytových domoch – objem finan čných prostriedkov prefinancovaných na 

opravách, údržbe a obnove bytových domov - FPÚaO 
K 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Náklad pod ľa zmluvy v Eur 1.522.788 2.729.736 4.328.750 3.429.476 3.025.651 
 
Družstvo zabezpečilo za obdobie rokov 2006 – 2010 úvery celkom pre 102 BD a boli poskytnuté dotácie na 
odstránenie systémových porúch BD pre 49 BD. Prehľad je uvedený v tabuľke č. 11. 
 

  Tabuľka č. 11:   Celkom družstvo zabezpe čilo za obdobie hodnoteného obdobia 
Položka  Počet BD  V Eur 

Finan čná výpomoc 30 1.645.015 
Dotácie na odstránenie systémových porúch 49 900.206 
Úvery zo ŠFRB 32 3.203.831 
Komer čné úvery – Slovseff (EBRD)  31 3.752.290 
Komer čné úvery 39 2.553.851 
Objem finan čných prostriedkov – FPÚaO - 15.036.401 
SPOLU  27.091.594 

 
 
Ku koncu roku 2010 zo 186 BD je zateplených 106 BD, 25 BD je zateplených čiastočne a je realizované 
zateplenie na 16 BD. Prehľad podľa jednotlivých lokalít, v ktorých družstvo zabezpečuje správu, vyjadruje 
tabuľka č. 12. 
 
 



 

Tabuľka č. 12:   Preh ľad po čtu bytových domov zateplených ku koncu roku 2010 

Lokalita  
Počet 

BD 
Zateplené 

BD 
Čiasto čne 

zateplené BD 
Zateplenie 
v realizácii 

Zvolen – mesto  42 16 7 1 
Zlatý potok 19 13 3 3 
Lipovec, Záhonok, Sekier 26 23 1 0 
Zvolen – Západ 24 16 5 3 
Sliač, Budča  18 10 2 0 
Kováčová  4 3 1 0 
Lieskovec 3 1 1 1 
Zvolenská Slatina 3 0 0 2 
Vígľaš  3 3 0 0 
Detva  14 8 5 1 
Krupina 21 11 1 3 
Pliešovce  6 0 0 2 
Dudince, Hont. Nemce 3 1 0 0 
Spolu  186 106 25 16 

 
Dôležitou oblasťou, ktorej venuje družstvo veľkú pozornosť, je dodávka tepla do bytov užívateľov bytov 
a nájomcov nebytových priestorov a jeho spotreba v závislosti aj od vonkajšej dennej teploty. Údaje v tabuľke 
č. 13 sú za BD v správe družstva (bez bytových domov vo vlastníctve Mesta Zvolen). 
 

Tabuľka č. 17:   Spotreba tepla na ústredné vykurovanie a mer ný náklad na 1m 2 vykurovanej plochy 
K 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Vykurovaná plocha v m 2 556 010,51 555 800,83 551 284,93 550 430,98 549 982,57 
Spotreba tepla na ÚK v kWh 52 034 764 41 052 811 40 502 174 40 370 866 39 733 109 
Spotreba tepla na ÚK v GJ 187 325 147 790 145 808 145 335 143 039 
Merná spotreba tepla v kWh/m 2 93,59 73,86 73,47 73,34 72,24 
Merná spotreba tepla v GJ/m 2 0,337 0,266 0,264 0,264 0,260 
Počet dennostup ňov oD 3 844,9 3 589,4 3 550,4 3 472,9 3 824 
Merná spotreba v Wh/m 2oD 24,340 20,578 20,693 21,119 18,892 
 
 

WEB DOMUS 
 
Stavebné bytové družstvo Zvolen v rámci 
zdokona ľovania svojich služieb  a komunikácie 
s klientmi sprístupnilo pre vlastníkov a nájomcov 
bytov (ďalej užívatelia) 
  

za poplatok vo výške 0,12 Eur/mesiac  
(vrátane DPH) 

 
novú internetovú službu – webový portál 
www.poschodoch.sk . Údaje sú sprístupnené z 
informačného systému DOMUS používaného 
v Stavebnom bytovom družstve Zvolen. Uvedený 
poplatok je totožný s poplatkom, ktorý je hradený 
dodávateľovi služieb informačného systému. 
 
Webový portál www.poschodoch.sk , ktorý 
sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch 
a domoch napr.   

1.    Analýza platieb  
2. Predpis  užívateľa 
3. Ročné vyúčtovanie užívateľa 
4.  Odpočty meračov 
5. Účet domu 
6. Zostatky konta, 

bude sprístupnený pre užívateľov a umožní 
operatívny prístup k potrebným informáciám 
online kedykoľvek a pohodlne. 
V prípade záujmu o túto spoplatnenú službu je 
potrebné v stránkový deň prísť osobne do 
Stavebného bytového družstva Zvolen na 
bytové oddelenie, č. dv. 9,  kde bude 
s vlastníkom alebo nájomcom bytu spísaná 
Zmluva  o poskytovaní a výmene informácií 
prostredníctvom internetu a budú zabezpečené 
ďalšie kroky k sprístupneniu uvedenej služby. Pre 
túto službu je dôležitá emailová adresa .  
 
 
Stránkové dni:   
Pondelok  od 7.00 hod. do 15.00 hod. 
Streda      od 7.00 hod.  do 16.30 hod. 
Piatok       od 7.00 hod. do 13.30 hod. 
 
V čase od 11.15 hod. do 11.45 hod. je prestávka na 
 obed. 

 



 

V Ý Ť A H Y - VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIE 
Výťah je vyhradené technické zariadenie, ktoré ak 
nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám, môže 
spôsobiť úraz, neraz aj smrteľný. Z uvedeného 
dôvodu je výťah pre dopravu osôb podľa Vyhlášky 
MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia (ďalej Vyhláška) a je 
vykonávacím predpisom Zákona NR SR č. 
124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, považovaný za vyhradené technické 
zariadenie, pre ktoré platia osobitné pravidlá pri 
jeho rekonštrukciách, opravách, údržbe, 
prevádzke, odborných prehliadkach a odborných 

skúškach. Bez pravidelnej kontroly, preventívnej 
údržby a včasného odstraňovania zistených 
nedostatkov, nie je možné zaistiť plynulú a 
bezpečnú prevádzku výťahov. V SR je v zmysle 
Vyhlášky a súvisiacich technických noriem 
požadovaný viacstupňový systém kontroly výťahov 
počas ich prevádzky, ktorý je uvedený v nižšie 
uvedenej tabuľke.  
Spoločnosť, ktorá zabezpečuje servis výťahov 
podľa uzavretej zmluvy so správcom bytového 
domu, vykonáva prehliadky, odborné prehliadky a 
odborné skúšky. Opakované úradné skúšky na 
nestranné posúdenie technického stavu výťahu 
nezávislou treťou stranou sú vykonávané 
inšpektormi Technickej inšpekcie, a.s. (ďalej TI) 
alebo TÜV SÜD Slovakia s.r.o. (ďalej TÜV).

Termíny Prehliadka/skúška Vykonáva 

Týždenne  Prehliadka  Dozorca výťahu 

Každé 3 mesiace  Odborná prehliadka  Revízny technik výťahov – Odborný pracovník 

Každé 3 roky  Odborná skúška  Revízny technik výťahov – Odborný pracovník 

Každých 6 rokov  Opakovaná úradná skúška  Inšpektor – TI,  TŐV 
 
Pri prehliadkach dozorca vý ťahu sleduje a 
kontroluje technický stav vý ťahu takto: 
• stav ohradenia výťahovej šachty a kabíny 

výťahu z dostupných miest, 
• funkciu šachtových dverí a dverových 

uzávierok, či sa kabína nepohne pri 
neuzavretých šachtových dverách, a či nejde 
otvoriť šachtové dvere, ak za nimi nestojí 
kabína, 

• funkciu ovládačových kombinácií v staniciach 
a v kabíne, 

• správne zastavovanie kabíny v stanici, 
otváranie a zatváranie šachtových dverí, 

• predpísané osvetlenie nástupíšť, kabíny 
výťahu, strojovne vrátane výlezu a jej riadne 
uzamykanie a uzatvorenie výťahového 
rozvádzača, 

• tesnosť prevodových skríň, 
• správnu funkciu núdzového signálu, tlačidla 

STOP, príp. polohovej signalizácie, 
• čistotu a poriadok na nástupištiach, v kabíne, 

šachte a strojovni. 
Pri odbornej prehliadke odborný pracovník  
sleduje a kontroluje technický stav vý ťahu 
takto: 
• vizuálne a sluchovo stav výťahu ako celku 

vrátane strojovne, 
• rozvádzač výťahu, obmedzovač rýchlosti, laná, 

rám kabíny, vodiace čeľuste, zachytávače, 
vyvažovacie závažie (protiváha) 

 

 
• kontrolu šachtových dverí a ich funkcie 
• kontrolu zastavovania a rozbiehania výťahu, 

resp. či výťah stojí presne v stanici. 
Pri odbornej skúške odborný pracovník  
sleduje a kontroluje technický stav vý ťahu 
takto: 
• elektrické vlastnosti (impedancia, izolačné 

odpory), 
• mechanické a ostatné vlastnosti (povolené 

tolerancie strojných a mechanických častí 
výťahu, otáčok a rýchlosti výťahu, intenzity 
osvetlenia), 

• funkčné skúšky, 
• zaťažovacie skúšky, 
• skúšky brzdy, zachytávačov, obmedzovača 

rýchlosti. 
Pri opakovaných úradných skúškach 
inšpektori inšpekcie vykonávajú merania a 
kontroly: 
• elektrických vlastností (impedancie, izolačných 

odporov), 
• mechanických a ostatných vlastností 

(povolených tolerancií strojných a 
mechanických častí výťahu, otáčok a rýchlosti 
výťahu, intenzity osvetlenia), 

• funkčné skúšky, 
• zaťažovacie skúšky, 
• skúšky brzdy, zachytávačov, obmedzovača 

rýchlosti. 

U P O Z O R N E N I E 
Technický úsek Stavebného bytového družstva  Zvolen  upozor ňuje vlastníkov a nájomcov bytov, aby 
si termostatické ventily na radiátoroch v bytoch v letnom období nastavili na najvyšší stupe ň. Týmto 
opatrením bude zabezpe čená zvýšená životnos ť termostatického ventilu. 



 

Dodato čné zatep ľovanie – aktuálne otázky a odpovede  
V súčasnej dobe výrazného zvyšovania cien 

energií je zatepľovanie budov veľmi aktuálne 
hlavne z dôvodu finančných úspor pri užívaní 
budov. Zlepšenie tepelnej ochrany budov 
zateplením súvisí so zabezpečením základných 
požiadaviek na stavby v oblasti zdravia, hygieny 
a znižovania energetickej náročnosti pri prevádzke 
budov.  Samotným zateplením neriešime len 
zníženie nadmernej spotreby energie budov na 
vykurovanie, ale môžeme vyriešiť aj problémy 
týkajúce sa nízkych tepelnoizolačných vlastností 
materiálov použitých pri výstavbe, ktoré boli 
známe v dobe realizácie. Takisto môžeme 
odstrániť aj nadmernú vlhkosť v stavebných 
konštrukciách, z ktorej vznikajú poruchy na 
konštrukciách ako: 

���� kondenzácia vody na stenách, stropoch 
(podlahách), orosovanie okien a z toho 
vyplývajúci výskyt plesní na obvodových 
konštrukciách, 
���� statické poruchy v dôsledku teplotných 
dilatácií, 
���� tepelná nepohoda v budovách (poklesy 
vnútorných teplôt pri prerušení vykurovania 
v zimnom období a vzostup vnútorných teplôt 
v letnom období), 
���� poruchy v dôsledku pôsobenia 
agresívneho ovzdušia na nechránený vonkajší 
povrch. 
S rozvojom dodatočného zatepľovania 

a používania kontaktných zatepľovacích systémov 
sa do popredia dostávajú aj mnohé otázky, ktoré 
zaujímajú vlastníkov a nájomcov bytov (ďalej 
užívateľov bytov). Niekoľko sa stále opakujúcich 
sme aj s odpoveďami pre Vás vybrali: 
 
1.  Ako a pre čo vznikajú riasy na fasádach? 

Aké sú symptómy biokorózie omietok na 
kontaktných zatep ľovacích systémoch?  
 
Rozvojom urbanistického prostredia miest a 

obcí dochádza  nielen k zmene štruktúry krajiny, 
ale aj k vytláčaniu celého radu  biotopov z ich 
prirodzeného prostredia. V kolobehu života je ich 
úloha nezastupiteľná, preto sa situácii 
prispôsobujú a vyhľadávajú  tzv. „niky“ v životnom 
prostredí zastavaných území obcí a miest. Medzi 
základné vonkajšie a voľným okom viditeľné 
prejavy biokorózie patria farebné zmeny podkladu, 
čiže finálnej úpravy zatepľovacieho systému. 
Farebné zmeny povrchov zatepľovacích 
systémov, na ktorých sa svojím výskytom a 
pôsobením podieľajú živé organizmy, predstavujú 
vo väčšinovom podiele škvrny čierne, zelené, 
zelenkasté a ojedinele oranžové až červené. Tieto 
zmeny sú spôsobené schopnosťou 
mikroorganizmov využívať minerálne prvky 
prítomné na stavebnom materiáli v oxidačných 
reakciách a tiež priamym pôsobením (chemickými 
procesmi) produktov metabolizmu na podklad. 
Vhodným podkladom pre celoplošnú vegetáciu je 

omietka na báze disperzií. Na povrchu na báze 
silikátov bol v rámci dlhodobého prieskumu 
zaznamenaný výskyt ojedinele, spravidla v spojení 
s konštrukčnými alebo technologickými vadami 
zatepľovacieho systému. Riasy pre svoj život 
potrebujú dusík a ostatné výživné látky, ktoré sa v 
dostatočnom množstve nachádzajú v prachu a v 
rôznych usadeninách na budovách (plesne 
potrebujú uhlík v podobe organických zlúčenín - 
škrobu, cukru, celulózy). Príčiny výskytu riasových 
povrchov fasád s kontaktným zatepľovacím 
systémom nie sú doposiaľ úplne známe.  

Odborníci sa zaoberajú viacerými hypotézami, 
ktoré sú v štádiu dlhodobejšieho vedeckého 
dokazovania a následného modelovania najmä 
materiálovej bázy kontaktných zatepľovacích 
systémov, predovšetkým finálnej úpravy – 
omietky. Príčiny kolonizácie zatepľovacích 
systémov mikroorganizmami, ako aj návrh 
technológie dekontaminácie, vyplývajú zo 
základných životných požiadaviek 
mikroorganizmov a podmienok, ktoré im na 
stavebnom materiáli vytvárame. Mikroorganizmy 
sú neoddeliteľnou súčasťou živej prírody, majú v 
nej nezastupiteľnú úlohu v kolobehu a rovnováhe 
uhlíka, našu planétu obývajú 300 mil. rokov. 
Človek s nimi bojuje, ale tiež sa naučil využívať ich 
vo svoj prospech. Úplná likvidácia nie je možná, 
vyskytujú sa v ovzduší, všade okolo nás a riadia 
sa zákonmi prírody. Akonáhle kolonizujú 
akúkoľvek plochu (kôru a kmene stromov, 
drevené oplotenie, asfaltové strešné plášte, 
fasády domov, dopravné značenie...), rozširujú sa 
geometrickým radom. Sú schopné vyvíjať sa aj na 
povrchoch, kde nemajú dostatočný prísun živín, 
sú prispôsobivé novým podmienkam a vytvárajú 
tiež podmienky pre vývoj iných, vyšších 
organizmov. Porušením rovnováhy v prírode, 
zastavaním zelených, prírodných území hľadajú 
podmienky života v novom prostredí. Riasy sa 
vyskytujú na najstudenších plochách fasády.  

Zhotovením vonkajšej tepelnej ochrany 
zateplením sa znižujú tepelné straty stavebnou 
konštrukciou, čoho dôsledkom je aj zníženie 
vonkajšej povrchovej teploty. Počas jasných nocí 
je dokonca teplota na vonkajšom povrchu nižšia 
ako teplota okolitého vzduchu. Kombinácia veľmi 
dobrých tepelnoizolačných vlastností obvodovej 
konštrukcie a jej severná orientácia, prípadne 
zatienenie zväčšujú riziko rastu rias. Z 
realizovaných výskumov vyplýva množstvo 
závislostí medzi ktoré patria: 
- najmä skutkový stav fasády so zateplením vo 

vzťahu k prostrediu, v ktorom sa nachádza 
(orientácia voči svetovým stranám, prítomnosť 
vodných tokov, prítomnosť ornej pôdy, 
súvislých porastov...), ako aj vo vzťahu ku 
kvalite technológie realizácie zateplenia 
(najmä rovinnosť, prekrytie systému 
klampiarskymi prvkami, minimalizácia 
možnosti vzniku tepelných mostov v kritických 
detailoch a stykoch...), 



 

- podmienky existencie mikrobiologického 
materiálu na povrchu kontaktného 
zatepľovacieho systému, medzi ktoré radíme 
požiadavky na svetlo, vlhkostný režim, teplota, 
prísun živín (nutričné hodnoty), súvisiace 
environmentálne vplyvy a v neposlednom rade 
acidita podkladu, 

- vytvára sa tiež určitá hypotéza závislosti 
mikrobiologického rastu od pigmentov 
podkladu. Výskumy preukazujú intenzívnejší a 
skorší nástup mikroorganizmov na farebnej 
škále odtieňov žltej, okrovej povrchovej 
úpravy. Súvislosti sa hľadajú v chemickom 
zložení pigmentov, v konfrontácii s 
prirodzeným prostredím mikroorganizmov. 

 
Riasy ako mikroorganizmy neznášajú 

vysoké pH okolitého prostredia (okolo 12). V 
prípade, že klesne pH okolitého prostredia 
a podkladu približne na 9, je pri vhodných 
životných podmienkach na vlhkom podklade 
nástup rias zákonitý. 

 
2.  Ako sa dajú odstráni ť riasy na fasádach?  

 
Možnosti sanácie riasami napadnutých 

povrchov sú obmedzené. Principiálne sú v praxi 
využiteľné viaceré metódy technológie sanácie: 
- ide o metódy nepriame, ktoré sú v inhibícii 

a prevencii biokorózie dlhodobejšie, ale v 
stavebníctve často nie najjednoduchšie 
realizovateľné. Za nepriame považujeme také 
zásahy, ktoré spôsobujú spomalenie 
biologického rastu modifikáciou fyzikálnych a 
chemických, environmentálnych parametrov 
podkladu na nevhodné podmienky pre rozvoj 
rias (omietka s nižšou poréznosťou, vhodná 
úprava kapilárnej nasiakavosti, vhodná voľba 
biotických prísad do omietok, pravidelná 
údržba chemickými konsolidantami, eliminácia 
vysokej vzdušnej vlhkosti – odstránenie 
zelene, prísunom svetla a slnečných lúčov, 
znížením zatienenia...). Nepriame metódy 
považujeme tiež za prevenciu. 

- na druhej strane priame metódy sú síce 
krátkodobejšie, a preto si vyžadujú periodicitu 
aplikácie, ale o to jednoduchšie sú 
uskutočniteľné. Princíp spočíva v odstránení 
a vyhubení celej živej hmoty vrátane 
organických zložiek mikroflóry metódou 
priameho zásahu (mechanicky, fyzikálne, 
biologicky a chemicky), čo je vlastne cielený 
spôsob čistenia. 
 
V praxi je osvedčená priama chemická 

metóda, v kombinácii s mechanickým zásahom. 
Príslušný povrch fasády sa očistí tlakovou vodou, 
prípadne sa mechanicky odstránia väčšie vrstvy. 
Na ošetrenie povrchov sa použijú algicídne nátery. 

3.  Je pravda, že zateplením, najmä pri tepelnej 
izolácii na báze penového polystyrénu 
(EPS),  sa konštrukcia príliš uzavrie a 
„nedýcha"?   
 
Vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov 

charakterizuje faktor difúzneho odporu a  
stavebných konštrukcii difúzny odpor. Čím je 
hodnota faktora difúzneho odporu nižšia, tým 
materiál lepšie prepúšťa vodnú paru. Difúzny 
odpor závisí aj na hrúbke materiálu. Vhodnosť 
použitia jednotlivých tepelnoizolačných materiálov 
(tepelná izolácia na báze minerálnej vlny alebo 
penového polystyrénu) závisí na vlastnostiach 
pôvodných konštrukcii a na obsahu vlhkosti a 
teplote vzduchu v miestnostiach budovy. 
Rozhodujúcou podmienkou pre výber 
tepelnoizolačného materiálu, ale aj zatepľovacieho 
systému je účel budovy. V budovách na bývanie, 
administratívnych budovách a pod. nepôsobia 
významné zdroje vlhkosti a preto je možné na 
zateplenie uplatniť kontaktné zatepľovacie 
systémy s tepelnou izoláciou či z penového 
polystyrénu alebo minerálnej vlny. Vhodnosť 
uplatnenia navrhovaného systému je vždy 
potrebné preukázať výpočtom. 
 

Kontaktné zatepľovacie systémy sú zložené 
z jednotlivých komponentov, ktoré vzájomným 
pôsobením vytvárajú jednotný systém. Odborná aj 
laická verejnosť je už dnes podrobne oboznámená 
so základnými technologickými postupmi 
realizácie týchto systémov. V súčasnej dobe, 
v zvyšujúcom sa tlaku na investície sme často 
svedkami kombinácií rôznych komponentov od 
rôznych výrobcov (tzv.„mix”), kde výsledné 
vlastnosti systémov nie sú zaručené a nijako 
overené. Pri nesprávnej kombinácií jednotlivých 
komponentov môže dôjsť až k deštrukcií 
kontaktného zatepľovacieho systému. Firma 
Weber Terranova ponúka certifikované kontaktné 
zatepľovacie systémy, ktorých komponenty 
spolupôsobia a  sú overené časom.  
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