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VYÚČTOVANIE NÁKLADOV SPOJENÝCH S UŽÍVANÍM BYTU 
ZA ROK 2011 

 

Stavebné bytové družstvo Zvolen (ďalej družstvo) 
spracovalo vyúčtovanie nákladov spojených 
s užívaním bytu za obdobie od 1.1.2011 do 
31.12.2011 (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“ (viď . Spravodajca č. 43). 

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 údajov na 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 2011 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 (užívateľov bytov) 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, TV 2. obdobie  
a v niektorých bytových domoch aj TV 3. obdobie  
znamená vyúčtovanie nákladov na ohrev a dodávku 
TV v dvoch resp. troch obdobiach v byte – zmena 
ceny dodávanej vody prípadne tepla na ohrev TV 
a vybudovanie kompaktnej odovzdávacej stanice 
(ďalej KOST). 
 

Položka Dodávka SV na prípravu TV 1. obdobie 
a TV 2. obdobie  a v niektorých bytových domoch aj 
TV 3. obdobie  znamená náklad na spotrebované 
množstvo TV v byte v dvoch obdobiach – zmena 
ceny dodávanej vody (viď. tabuľka č. 1) resp. 3. 
obdobie pri vybudovaní KOST. 
 

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). 



 

Ceny vody v priebehu roka 2011 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  

1.1.2011 – 
5.4.2011 

1,1567 
€/m3 

1,1550 
€/m3 

2,3117 
€/m3 

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

6.4.2011 – 
31.12.2011 

1,2145 
€/m3 

1,1550 
€/m3 

2,3695 
€/m3 

Ceny sú uvedené vrátane DPH. 
 

Odpočty indikovaných údajov určených meradiel na 
meranie pretečeného množstva TV a SV (vodomery) 
v bytoch vykonáva družstvo v spolupráci 
s predsedami výborov vlastníkov bytov. 
Kone čnému spotrebite ľovi, 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 (individuálny odpo čet) 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 znamená rozúčtovanie 
nákladov na odvedenie dažďovej vody – stočné 
podľa m2 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), 
podľa počtu bytov v bytovom dome. Uvedená 
položka nie je predmetom vyúčtovania u všetkých 
užívateľov bytov, 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 užívateľov bytov, 
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 užívateľov bytov, 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 opráv kotolne, poistenie 
domu, poplatok na správu družstva, poplatok na 
správu družstva – SZBD, poplatok za výkon správy 
kotolne, odmena pre výbor vlastníkov, poplatok za 
doručenie upomienky. 
Položka Ostatné  znamená rozúčtovanie nákladov 
za: čistenie termostatických ventilov, deratizáciu 
(hubenie hlodavcov), projektovú dokumentáciu na 
uzatvorenie balkónov alebo lodžií (podľa rozhodnutia 
vlastníkov na schôdzi). Uvedené položky nie sú 
predmetom vyúčtovania u všetkých užívateľov bytov, 
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 14.4.2011) 
informovala družstvo o zmene ceny vody (vodné) od 
6.4.2011. 
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 5.4.2011 vykonané náhradným 
indikovaným údajom.  
 

3. STRANA tla čiva vyú čtovania 
V preh ľade platieb za rok 2011 v Eur  je uvedený 
stav na účte nájomného k 30.4.2012 – predpis úhrad 
spojených s užívaním bytu k 31.5.2012 (platby 1 
mesiac dopredu) a platby zrealizované do 30.4.2012. 
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, v prípade namontovania 
PRVN na vykurovacích telesách. 
 
Súčasťou vyúčtovania nákladov za rok 2011 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 2011 spolu so správou o činnosti správcu je 
doručené užívateľom do 31.5.2012 prostredníctvom 
Slovenskej pošty, a.s. 
 
Poplatok za doru čenie vyú čtovania je zapísaný na 
účte nájomného v mesiaci apríl 2012.  
 

Reklamácie  vyúčtovania  budú   vybavované   počas  

stránkových dní v družstve alebo písomne na 
základe písomnej reklamácie. 
  
Reklamácie nebudú vybavované telefonicky.  
 

Postup pri vysporiadaní preplatku alebo nedoplatku 
je   uvedený   v   spodnej   časti    1.   strany   tlačiva 
Vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu za 
rok 2011.

 
 

NOVÉ PREDPISY ÚHRAD SPOJENÝCH S UŽÍVANÍM BYTOV 
 

Stavebné bytové družstvo Zvolen spracovalo nový Predpis úhrad spojených s užívaním bytu 
s platnosťou od 01.07.2012. Uvedený predpis je doručený vlastníkom a nájomcom bytov doporučenou 
zásielkou spolu s vyúčtovaním nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2011. 

 
 

S M E R N I C A  
STAVEBNÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZVOLEN  

O DODÁVKE PLNENÍ SÚVISIACICH S UŽÍVANÍM BYTU ALEBO 
NEBYTOVÉHO PRIESTORU A SPÔSOBE ICH ROZÚČTOVANIA 

 
1.  Úvod  
Podľa zmluvy o výkone správy, nájomnej 
zmluvy, stanov a legislatívnych predpisov SR (ďalej 
právne dokumenty) zabezpečuje Stavebné bytové 
družstvo Zvolen (ďalej družstvo) prevádzku bytových 
domov a dodávku a vyúčtovanie služieb do bytov 
a nebytových priestorov vo vlastníctve alebo správe 
družstva v nasledovnom rozsahu:  

1.   Dodávka tepla na ústredné kúrenie (ďalej 
ÚK),  

2.   Dodávka teplej úžitkovej vody a odvádzanie 
odpadových vôd (ďalej TÚV) 

3.   Dodávka studenej vody a odvádzanie 
odpadových vôd (ďalej SV) 

4.   Odvádzanie dažďovej vody 
5.   Dodávka elektrickej energie v spoločných 

priestoroch (ďalej SP) 
6.   Deratizácia a dezinsekcia 
7.   Dodávka plynu na ÚK 
8.  Daň z nehnuteľností 
9.   Overovanie vodomerov 

    10.    Ostatné 
 

2.  Zálohové platby  
Nájomca alebo vlastník bytu alebo nebytového 
priestoru (ďalej užívateľ) platí družstvu v zmysle   
právneho dokumentu zálohu za plnenia poskytované 
s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, 
spoločného priestoru. Záloha za plnenia poskytované 
s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, 
spoločného priestoru (ďalej nájomné) je splatná 
mesačne vopred na účet domu v banke, najneskôr 
do posledného kalendárneho dňa bežného mesiaca. 
Výška zálohy pre byt alebo nebytový priestor je 
stanovená ocenením jednej dvanástiny dodaných 
služieb za posledné zúčtovacie obdobie, za ktoré 
bolo zrealizované vyúčtovanie služieb, v platných 
cenách v dobe určovania zálohových platieb 
pripadajúcich na príslušný byt alebo nebytový 
priestor. V prípade zvýšenia, resp. zníženia (ďalej 
zmeny) cien môže byť zálohová platba upravená. 

 
3.  Dodávka služieb  
Podmienky prevádzky bytových domov a dodávky 
plnení uvedených v článku 1 sa riadia platnými 
právnymi predpismi.  

 
4.  Vyúčtovanie platieb za plnenia ( ďalej 

vyú čtovanie) - všeobecné podmienky  
Vyúčtovanie je vykonávané raz ročne za kalendárny 
rok najneskôr do 31.05. nasledujúceho roka.  
4.1. VYÚČTOVANIE OBSAHUJE ÚDAJE O:  
4.1.1 dodávke tepla na ÚK a ohrev TÚV a dodávku 

SV na prípravu TÚV podľa § 10 Vyhlášky 
ÚRSO č. 630/2005 Z.z. Pri zmene legislatívy 
bude uplatnený postup podľa novej 
legislatívy. 

4.1.2 dodávke SV a odvedení splaškových vôd 
• celková spotreba v m3 
• celkový náklad  v Eur 
• koeficient (pomer celkovej fakturovanej 

spotreby dodávateľom k súčtu spotrieb 
v jednotlivých bytoch a nebytových 
priestoroch bytového domu alebo jeho 
časti) 

4.1.3 o odvedení dažďovej vody – celkové náklady 
v Eur  

4.1.4 o elektrickej energii v SP - celkové náklady 
v Eur 

4.1.5 o dodávke plynu na ÚK – celkové náklady 
v Eur 

4.1.6 dani z nehnuteľnosti – celkové náklady v Eur 
4.1.7 o ostatných nákladoch – celkové náklady 

v Eur 
4.2. POSTUP PRI  DORUČENÍ  VYÚČTOVANIA   
4.2.1 Vyúčtovanie nákladov za plnenia spojené 

s užívaním bytu sa vykoná a doručí 
konečnému spotrebiteľovi za zúčtovacie 
obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok, 
najneskôr do 31. mája nasledujúceho roku, 
ak sú splnené termíny podľa § 4 ods. 1 a 2 
Vyhlášky URSO č. 630/2005 Z.z. Pri zmene 



legislatívy bude uplatnený postup podľa 
novej legislatívy. 
Náklady za zaslanie vyúčtovania nákladov za 
služby spojené s užívaním bytu znáša 
užívateľ vo výške poštovného v zmysle bodu 
12. Smernice SBD Zvolen o určovaní 
jednorazových poplatkov.  

4.2.2 „Preplatky“ alebo „Nedoplatky“ z vyúčtovania 
budú kompenzované so stavom na účte 
k 30.04. nasledujúceho roka. 

4.2.3  „Preplatky“ alebo „Nedoplatky“ z vyúčtovania 
budú pripísané na účet užívateľa dátumom 
31.5. nasledujúceho roka. 

4.2.4  Splatnosť „Preplatkov“ alebo „Nedoplatkov“ z 
vyúčtovania  bude do 15 dní odo dňa 
prevzatia vyúčtovania. 

4.3.   POSTUP PRI VYSPORIADANÍ PREPLATKOV 
Z VYÚČTOVANIA JE NASLEDOVNÝ:  

4.3.1 Užívateľom platiacim nájomné 
bezhotovostne z účtu v banke budú preplatky 
po kompenzácií so stavom účtu nájomného 
zaslané na účet, z ktorého bola realizovaná 
posledná úhrada nájomného a to len 
v prípade dostatočného množstva finančných 
prostriedkov na účte domu v banke. 

4.3.2.  Užívatelia, ktorí platia poštovými 
poukážkami, si môžu preplatok po 
vyúčtovaní zohľadniť v nasledujúcich 
úhradách za služby spojené s užívaním bytu, 
prípadne nahlásia číslo účtu, na ktorý budú 
finančné prostriedky zaslané. Na žiadosť 
užívateľa môže byť preplatok zaslaný poštou. 
Poštovné hradí užívateľ. Vrátenie preplatkov 
bude realizované len v prípade dostatočného 
množstva finančných prostriedkov na účte 
domu v banke. 
Pre nebývajúcich užívateľov (vykonali 
dispozíciu s bytom) bude zaslanie 
akéhokoľvek preplatku zabezpečené na účet 
v banke alebo poštou. Poštovné hradí 
užívateľ. 

4.3.3.  Užívateľom, ktorých preplatok z vyúčtovania 
služieb je nižší ako 17 Eur, tento nebude 
zasielaný automaticky, ale  môžu nahlásiť 
družstvu číslo účtu, na ktorý bude preplatok 
zaslaný. Vrátenie preplatkov bude 
realizované len v prípade dostatočného 
množstva finančných prostriedkov na účte 
domu v banke. 

4.3.4. O možnom spôsobe vyrovnania preplatku 
z vyúčtovania za kalendárny rok bude 
užívateľ informovaný na tlačive vyúčtovania. 

4.4.   VYMEDZENIE POJMOV PRE VYÚČTOVANIE 
SLUŽIEB:  

4.4.1.  Pre dodávku tepla na ÚK  a ohrev TÚV sú 
pojmy  uvedené  vo  Vyhláške   ÚRSO č. 
630/2005   Z.z. 

4.4.2. Pre dodávku SV je množstvo – spotreba 
vody uvádzaná v m3, náklad je uvádzaný v 
Eur 

4.4.3.  Počtom  osôb v  byte  pre vyúčtovanie 
nákladov sa rozumie taký počet osôb, ktoré 
byt skutočne užívajú v priebehu 
kalendárneho roka. Počet osôb svojim 
podpisom potvrdí užívateľ na formulári 
upresňujúcom počet osôb k 31.12. 

príslušného  roka, za ktorý je vyúčtovanie 
spracované. 

 
5.  Spôsob  vyú čtovania jednotlivých plnení  
5.1.    VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA SPOTREBU SV 

NA OHREV TÚV:  
5.1.1 Vyúčtovaný náklad je vypočítaný ako súčin 

spotreby TÚV v m3 (nameranej určeným 
meradlom v byte alebo v nebytovom 
priestore) a koeficientu na TÚV a ceny, tzn. 
náklad = spotreba TÚV x koeficient x cena. 

5.1.2 V prípade evidencie spotreby vody 
v spoločných priestoroch bytového domu 
podľa jednotlivých užívateľov bytov, je 
evidovaná spotreba pripočítaná k spotrebe 
v byte a vyúčtovaná, ako je uvedené v bode 
5.1.1.  

5.1.3 V prípade neevidovania spotreby 
v spoločných priestoroch podľa jednotlivých 
užívateľov, je odčítaná spotreba rozúčtovaná 
pomerom k spotrebám v jednotlivých bytoch, 
resp. spôsobom, na ktorom sa dohodnú 
nájomcovia a vlastníci bytov v bytovom 
dome. 

5.2.   VYÚČTOVANIE NÁKLADOV NA SPOTREBU 
SV: 

5.2.1.  Vyúčtovanie nákladov na spotrebu SV 
v prípade meranej dodávky do jednotlivých 
bytov (nameranej určeným meradlom v byte 
a nebytovom priestore) je vykonávané ako 
v bode 5.1 – spotreba SV na ohrev TÚV. 

5.2.2.  Vyúčtovanie nákladov na spotrebu SV 
v prípade nemeranej dodávky do jednotlivých 
bytov a nebytových priestorov bytového 
domu je vykonávané podľa počtu osôb 
v bytoch a nebytových priestoroch t.j. celková 
spotreba SV je vyúčtovaná podľa počtu osôb 
v jednotlivých bytoch a nebytových 
priestoroch a podľa počtu mesiacov 
v kalendárnom roku, počas ktorých je byt 
a nebytový priestor užívaný. 

5.3.  VYÚČTOVANIE NÁKLADOV  NA ODVEDENIE 
DAŽĎOVEJ VODY:  
Náklady na odvedenie dažďovej vody, ktorá 
je odvedená do verejnej kanalizácie a je 
fakturovaná prevádzkovateľom verejnej 
kanalizácie, sú vyúčtované podľa celkovej 
plochy jednotlivých bytov a nebytových 
priestorov v bytovom dome. 

5.4.   VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ELEKTRICKEJ 
ENERGIE: 

5.4.1.  V spoločných priestoroch bytových domov: 
Náklady sa vyúčtovávajú podľa počtu osôb. 
V prípade, že užívateľ nebytového priestoru 
využíva spoločné priestory bytového domu 
(napr. Nám. Slobody a SNP), správca 
vyúčtuje náklady elektrickej energie 
v spoločných priestoroch alikvotnou čiastkou 
podľa počtu osôb v bytoch a v nebytových 
priestoroch. 

5.4.2.   Na vykurovanie v nebytových priestoroch: 
Elektrická energia na vykurovanie je 
užívateľom nebytových priestorov 
vyúčtovaná: 
a) v prípade,  že  na  fakturačnom 

elektromere je napojených viac 



nebytových priestorov, je spotreba 
elektrickej energie vyúčtovaná 
pomerným spôsobom podľa podružných 
meradiel k fakturačnému elektromeru.  
Rozdiel spotreby na centrálnom 
elektromere a celkovým súčtom spotreby 
na podružných meradlách elektrickej 
energie (napr. spotreba v spoločných 
soc. zariadeniach) bude rozdelený 
pomerným spôsobom podľa počtu osôb, 
ktoré užívajú nebytový priestor. 

b)  podľa fakturačného elektromeru 
v prípade, že na fakturačnom 
elektromere je napojený len jeden 
nebytový priestor. 

5.5. VYÚČTOVANIE   NÁKLADOV  DANE  
Z NEHNUTEĽNOSTI: 
Náklady sú vyúčtované podľa m2 celkovej 
plochy bytu. 

5.6.  VYÚČTOVANIE NÁKLADOV NA DODÁVKU 
PLYNU NA ÚK  
Náklady sú vyúčtované podľa m2 celkovej 
plochy bytu, alebo podľa PRVN. 

5.7. VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA OVEROVANIE 
(ciachovanie) VODOMEROV           

 Náklady sú vyúčtované podľa počtu 
vodomerov v byte, ktoré boli overené. 

5.8.   VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA DERATIZÁCIU A 
DEZINSEKCIU:  
Náklady sú vyúčtované podľa počtu bytov. 

5.9.    OSTATNÉ NÁKLADY  
Špecifické prípady, ktoré nie sú obsiahnuté 
v tejto smernici, budú vyúčtované podľa 
rozhodnutia vlastníkov bytov (§ 14 Zákona č. 
182/1993 v znení neskorších predpisov 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov). 

 
6.  Záver 
6.1.  V prípade, že sa nájomcovia a vlastníci bytov 

a nebytových  priestorov  podľa Zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov, v znení neskorších predpisov, 
nadpolovičnou väčšinou hlasov dohodnú na 
inom spôsobe vyúčtovania, ktoré nie je 
v rozpore s platnou legislatívou SR, družstvo 
ich vezme na vedomie a zabezpečí 
vyúčtovanie podľa neho. 
 
Zásady  nadobudli  platnosť a  účinnosť  od 1. 
júla 2009 a zrušili dovtedy platné zásady. 

 
Schválené na rokovaní Zhromaždenia 
delegátov družstva dňa 11. júna 2009. 

 

S M E R N I C A  
STAVEBNÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZVOLEN  

O PREVÁDZKE MERACEJ TECHNIKY V BYTOCH A V NEBYTOVÝC H 
PRIESTOROCH 

 
1. Meradlá dodávok vody a tepla 
1.1. Fakturačné meradlo je: 

• meradlo dodávky studenej vody (SV) – 
umiestnené na vodovodnej prípojke bytového 
domu (ďalej dom) 

• meradlo SV na ohrev teplej úžitkovej vody 
(TÚV) – umiestnené v mieste prípravy TÚV 

• meradlo tepla na ÚK –  umiestnené na 
vstupe rozvodu ÚK do domu 

• meradlo tepla na ohrev TÚV – umiestnené 
v mieste prípravy TÚV 

1.2. Fakturačné meradlá slúžia na určenie a 
výpočet spotreby SV, TÚV a tepla. Fakturačné 
meradlá sú majetkom dodávateľa príslušného 
energetického média.  

1.3.   Bytové   vodomery   sú   umiestnené   za 
fakturačným meradlom. Sú súčasťou rozvodu 
vody v bytoch a nebytových priestoroch a 
slúžia k pomerovému rozdeleniu nákladov 
spotreby vody v dome alebo jeho časti pre 
konečných spotrebiteľov – byty vlastníkov, 
nájomcov bytov (ďalej užívatelia) a nájomcov 
nebytových priestorov. Bytové vodomery sú 
majetkom užívateľov. 

1.4.  Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov 
(ďalej PRVN) sú prístroje, ktoré slúžia na 
rozúčtovanie spotreby tepla v bytoch 
a nebytových priestoroch. Namontované sú na 
vykurovacích telesách.  PRVN v bytoch 
užívateľov sú majetkom užívateľov, 
v nebytových priestoroch sú majetkom 

družstva. 
 
2. Povinnosti užívate ľa bytu alebo nájomcu 

nebytového priestoru 
2.1.   Užívateľ  bytu alebo nájomca nebytového 

priestoru je povinný podľa Zákona  
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, Zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej 
energetike v znení neskorších predpisov a jeho 
vykonávacích predpisov (ďalej legislatívne 
predpisy) umožniť vstup do bytu alebo 
nebytového priestoru osobám povereným 
Stavebným bytovým družstvom Zvolen (ďalej 
družstvo), za účelom vykonania montáže, 
servisu a odpočtu na vodomeroch a PRVN v 
termínoch stanovených legislatívnymi 
predpismi alebo družstvom. 

2.2.   Zvýšený náklad na montáž PRVN pri tretej 
a ďalšej návšteve v byte užívateľa bude 
fakturovaný užívateľovi bytu. 

2.3.   Užívateľ potvrdzuje správnosť údajov svojím 
podpisom v zázname o odpočte – 
v odpočtovom hárku. 

2.4. Pri elektronickom zbere údajov nie je potrebný 
vstup do bytu alebo nebytového priestoru. 
Taktiež nie je potrebný podpis užívateľa alebo 
nájomcu nebytového priestoru. 

 
3.  Povinnosti osôb poverených odpo čtom  
Osoby poverené odpočtom sú povinné: 
1.1. skontrolovať celkový stav meradiel a prístrojov. 



Zistiť fyzické poškodenie bytových vodomerov 
a PRVN, poškodenie plomb bytových 
vodomerov a PRVN a skrutkových spojov 
a prípadný odber mimo bytových vodomerov 
a PRVN, 

1.2. skontrolovať výrobné čísla bytových 
vodomerov a PRVN podľa údajov 
v odpočtových    hárkoch, 

1.3. vodomery v bytoch a nebytových priestoroch 
odčítať bez zaokrúhľovania a vpisovať do   
odpočtového hárku údaje v m3 (bez uvedenia 
čísel za desatinnou čiarkou),  

1.4. záznam so zapísanými údajmi v odpočtovom 
hárku dať podpísať užívateľovi bytu alebo 
nájomcovi nebytového priestoru, 

1.5. pri zistení poškodenia bytových vodomerov a 
PRVN, plomb, zaznamenať túto skutočnosť do 
odpočtového hárku a dať ho podpísať 
užívateľovi bytu alebo nájomcovi nebytového 
priestoru, 

1.6. pri podozrení  z manipulácie s bytových 
vodomermi a PRVN, oznámiť túto skutočnosť 
družstvu, 

1.7. v prípade, že užívateľ bytu alebo nájomca 
nebytového priestoru zistené skutočnosti podľa 
predchádzajúcich bodov tohto článku odmietne 
podpísať, sú povinné oznámiť túto skutočnosť 
družstvu. 

 
4.  Odpo čet spotreby 
4.1 Odpočet spotreby je vykonávaný najmenej 1 x 

ročne. Každý ďalší odpočet je vykonávaný iba 
v prípade zmeny maximálnej regulovanej ceny, 
zmeny správy bytov, zmeny užívateľa bytu 
alebo nájomcu nebytového priestoru alebo 
zmeny podmienok dodávky SV, TÚV alebo 
tepla na ÚK a ohrev TÚV. Odpočty je možné 
vykonávať aj pri podozrení z manipulácie 
s meradlami alebo prístrojmi, prípadne pri 
podozrení odberu mimo meradla. 

4.2. Odpočet vykonáva družstvom poverená osoba. 
Poverenou osobou môže byť fyzická osoba 
alebo právnická osoba, s ktorou má družstvo 
uzatvorený zmluvný vzťah na výkon uvedenej 
činnosti. 

4.3 Družstvo alebo ním poverená osoba má 
povinnosť oznámenie o termíne a čase odpisu 
stavu meradiel umiestniť na viditeľnom mieste 
v dome najmenej 15 dní pred uskutočnením 
odpisu meradiel podľa platnej legislatívy. 

4.4 Ak nie je vykonaný odpočet bytových 
vodomerov a PRVN, spotreba sa stanoví 
nasledovnými spôsobmi: 

4.4.1 Pri stanovení spotreby na bytových 
vodomeroch na SV:  
a) technickým priemerom (Vyhláška č. 

397/2003 Z.z. – t.j., SV – 27 m3/osoba/rok) 
alebo 

b) podľa spotreby v porovnateľnom období 
predchádzajúceho roka (na 1 osobu) alebo  

c)    kombináciou a) a  b) 
4.4.2 Pri  stanovení spotreby na  bytových   

vodomeroch na TÚV:  
   Podľa vyhlášky č. 630/2005 Z.z. Pri zmene 

legislatívy bude uplatnený postup  podľa 

novej legislatívy. 
4.4.3.   Pri stanovení spotreby na PRVN:  

   Podľa  vyhlášky č. 630/2005 Z.z. Pri zmene 
legislatívy bude uplatnený postup podľa 
novej legislatívy. 

a)  Pri neumožnení odpo čtu  z bytových vodomerov 
bude užívateľovi bytu vyúčtované množstvo vody 
určené podľa § 9 ods. 5 vyhlášky č. 630/2005Z.z. 
– platí pre vyúčtovanie spotreby SV a TÚV. Pri 
zmene legislatívy bude uplatnený postup podľa 
novej legislatívy. 

b) V prípade odmietnutia montáže bytových 
vodomerov alebo nesprístupnenia bytu 
užívate ľom k overeniu (ciachovaniu) týchto 
vodomerov , bude vyúčtovaná spotreba podľa § 
9 ods. 7 vyhlášky č. 630/2005 Z.z. Za 
nesprístupnený byt sa považuje aj vykonaná 
stavebná úprava bytu, ktorá znemožňuje montáž 
alebo overenie vodomeru. Pri zmene legislatívy 
bude uplatnený postup podľa novej legislatívy. 

c)  V prípade zisteného ovplyv ňovania bytových 
vodomerov  bude spotreba vyúčtovaná podľa § 9 
ods. 7 vyhlášky č. 630/2005 Z.z  Pri zmene 
legislatívy bude uplatnený postup podľa novej 
legislatívy. 

 
5. Cena za odpo čet 
5.1  Cena za vykonanie odpočtu SV a TÚV je 

určená najvyšším orgánom družstva – 
Zhromaždením delegátov družstva. 

5.2  Cena za vykonanie odpočtu spotreby tepla na 
PRVN je fakturovaná na základe uzatvorenej 
zmluvy podľa čl. 4. ods. 4.2. tejto smernice. 

5.3 V prípade požiadavky o individuálny odpočet, 
cena je stanovená podľa Smernice Stavebného 
bytového družstva Zvolen o určovaní 
jednorazových poplatkov. 

 
6.  Poplatok za neoprávnenú manipuláciu 

s meradlami a prístrojmi  
Ak vzniknú škody zásahom nepovolanej osoby, 
užívateľ vykoná úmyselné poruchy alebo poškodenia 
bytových vodomerov a PRVN alebo ak bude zistený 
tzv. čierny odber, užívateľ uhradí poplatok 66 Eur za 
každé meradlo, zvlášť za SV, TÚV a zvlášť za PRVN. 
Tento poplatok bude zúčtovaný do fondu prevádzky, 
údržby a opráv domu, v ktorom užívateľ býva. 
Náhrada škody tým nie je dotknutá.   

 
7.  Poruchy meradiel 
Príčiny porúch vodomerov: 

Porucha vzniknutá bez zásahu užívate ľa 
Táto porucha môže vzniknúť chybou materiálu, 
výrobnou chybou vodomeru alebo nekvalitou 
meraného média. Môže sa prejaviť napr. 
nezaznamenávaním odberu vody. Užívateľ je v 
tomto prípade povinný včas nahlásiť poruchu 
družstvu, ktoré zabezpečí výmenu vodomeru. Za 
obdobie, v ktorom bolo meradlo neschopné 
prevádzky, bude spotreba vyúčtovaná užívateľovi: 
SV – technickým priemerom podľa Vyhlášky  MŽP 
SR č. 397/2003 – t.j. 27 m3/osoba rok, TÚV – podľa 
§ 9 ods. 6 Vyhl. ÚRSO č. 630/2005 Z.z.  
Pri zmene legislatívy bude uplatnený postup podľa 
novej legislatívy. 



 
Pri PRVN  môže dôjsť k nefunkčnosti PRVN alebo 
jeho poškodeniu. Opravu, prípadnú výmenu hradí 
vždy užívateľ bytu alebo nájomca nebytového 
priestoru. 

 
8.  Reklamácie  
8.1 V prípade reklamácie spotreby vody 

užívate ľom  bude reklamovaný vodomer 
predložený na preskúšanie do metrologického 
pracoviska. Náklady na overenie meradla 
znáša užívateľ, ktorý vopred zaplatí zálohu vo 
výške 25 Eur (na účet družstva). V prípade 
preukázania poruchy meradla  na TÚV a SV, 
družstvo vykoná opravu vyúčtovania do 30 dní 
podľa čl. 7. bod 7.1. a) tejto smernice a záloha 
bude vrátená užívateľovi bytu. 

8.2 Reklamácie odpo čtu spotreby tepla na 
bytových vodomeroch a PRVN  môže 
užívateľ bytu uplatniť v družstve do 6 mesiacov 
odo dňa, kedy bol odpočet vykonaný. 

8.3 V prípade preukázaného nesprávneho 
odpo čtu PRVN  bude rozúčtovanie vykonané 
podľa článku 4 bodu 4.4.3. tejto smernice. 

 
9.  Preskúšanie meradiel 
9.1 Každý vodomer má určený čas platnosti 

overovania – ciachovania. Čas platnosti 
overenia určeného meradla – pre vodomer na 
SV je 6 rokov a pre vodomer na TÚV sú 4 roky. 

9.2 Všetky náklady spojené s overením a 
montážou vodomerov na SV a TÚV hradí 
užívateľ bytu, ktorý užíva byt k 31.12. 
príslušného roka,  t.j.: 
nový nájomca bytu,  na ktorého sa prevádzajú 
členské práva a nájom k bytu pri prevode 
členských práv k bytu a výmene bytu, nový 
vlastník bytu  pri predaji bytu inej fyzickej 
osobe, prechode alebo prevode bytu. 
Dôvodom je skutočnosť, že vodomer bude 
slúžiť pre záznam spotreby vody v ďalšom 
období novému užívateľovi bytu.  
 
Zásady  nadobudli  platnosť a účinnosť od 1. 
júla 2009 a zrušili dovtedy platné zásady. 
 
Schválené na rokovaní Zhromaždenia 
delegátov družstva dňa 11. júna 2009.

 

S T A V E B N É   Ú P R A V Y    
V  B Y T O C H 

 
Stavebné bytové družstvo Zvolen (ďalej SBD 

Zvolen) v súčasnosti zabezpečuje okrem iných 
činností aj správu a prevádzku bytov. Pre všetkých 
vlastníkov a nájomcov bytov platí rovnaký postup pri 
príprave realizácie stavebných úprav v jednotlivých 
bytoch. Právnou normou, ktorú sú povinní dodržiavať 
vlastníci a nájomcovia bytov je Zákon č. 50/1976 Zb. 
a jeho novelizácií – stavebný zákon.  
Pre vlastníkov a nájomcov bytov z uvedeného 
zákona a zo Zákona NR SR č. 182/93 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov jednoznačne vyplýva povinnosť 
predložiť SBD Zvolen žiados ť o vyjadrenie  sa 
k požadovanej plánovanej úprave v byte. Jedná sa 
hlavne o rekonštrukciu bytových jadier, prípadne 
zväčšovanie alebo realizáciu nových otvorov. 
  
Zmeny dispozičného riešenia bytu, pri ktorých by 
mohlo dôjsť k dotknutiu práv ostatných vlastníkov 
a nájomcov bytov (napr. zriadenie kúpeľne na mieste 
pôvodného situovania izieb, WC nad kuchyňou, atď.) 
SBD  Zvolen  z a m i e t a .   

 
K žiadosti je potrebné doložiť „Vyjadrenie 

projektanta statiky “, ktoré obsahuje výkres 
pôvodného stavu, výkres nového stavu a statické 
posúdenie. V prípade rozsiahlejšieho zásahu do 
rozvodu plynu, elektriky alebo vodoinštalácie je 
potrebné aj vyjadrenie od príslušného projektanta. 
Upozorňujeme, že pri úprave inštalačnej šachty, 
ktorá je súčasťou bytového jadra, musí stavebník 
ponechať manipulačný  otvor pri zvislých rozvodoch 
prístupných z bytu tak, aby bol zabezpečený ľahký 
prístup k meradlám  a armatúram v prípade výmeny 
alebo odstránenia poruchy na týchto zariadeniach. 
Otvor by mal mať rozmery minimálne 800 x 1 
200 mm a mal by byť umiestnený vo výške 

minimálne 200 až 300 mm od podlahy. 
Poplatok za vydanie súhlasu  vo výške 4,00 Eur 
(schválené na rokovaní Zhromaždenia delegátov 
družstva dňa 11. júna 2009) je potrebné zaplatiť 
prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na 
číslo účtu 6609144052/1111, variabilný symbol: 9  
a do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť 
„poplatok za prestavbu“ a priezvisko žiadateľa. 
Doklad o úhrade je potrebné doložiť k žiadosti. 
Žiadatelia obdržia vyjadrenie SBD Zvolen, v ktorom 
sú stanovené podmienky, za ktorých platí povolenie 
na realizáciu stavebnej úpravy. V ďalšom slede 
vlastník alebo nájomca bytu ohlási príslušnému 
stavebnému úradu  plánovanú stavebnú úpravu. 
Stavebný úrad určí, či postačí „ohlásenie“ alebo 
stavebná úprava vyžaduje stavebné povolenie.  
  
Až  po  vydaní   rozhodnutia   stavebného úradu   
môže  stavebník  za čať  so  stavebnou  úpravou!  
 
Pri realizácii stavebnej úpravy je vlastník alebo 
nájomca bytu povinný dodržať podmienky stanovené 
vo vyjadrení SBD Zvolen a stavebného úradu.  Pri 
neodborne vykonávaných stavebných úpravách je 
ohrozovaná bezpečnosť celého bytového domu. 
Bezprostredne po úprave a začatí trvalého užívania 
je potrebné zabezpečiť vykonanie odbornej revíznej 
skúšky (elektroinštalácia, plyn) a vyhotovenú revíznu 
správu doručiť do SBD Zvolen. Zodpovednosť za 
škody (požiar, výbuch) a ich úhrada bude 
posudzovaná podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka. 
 
Uzatváranie loggií (balkónov)  v bytových 
domoch takisto vlastníkom a nájomcom bytov 
vyplýva povinnosť predložiť do SBD Zvolen žiados ť 
s popisom, prípadne nákresom spôsobu uzatvorenia 



loggií (balkónov). Žiadatelia obdržia vyjadrenie SBD 
Zvolen, ktoré predložia na príslušný stavebný úrad. 
Tento určí, či postačí „ohlásenie“ alebo stavebná 
úprava vyžaduje stavebné povolenie. (Ohlásenie 
postačuje v prípade, že bytový dom má na schôdzi 
vlastníkov bytov odsúhlasený, stavebným úradom 
schválený, jednotný spôsob uzatvárania loggií 

(balkónov). V prípade, že nedôjde k dohode, je 
potrebné podať žiadosť o stavebné povolenie.)   
 

Výmena okien a balkónových zostáv 
v bytoch  nepodlieha ohláseniu pri dodržaní 
podmienok, že sa nezmení ich členenie, zachovajú 
sa pôvodné rozmery a farebnosť rámov. 

 
 

 

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. 
 
 

 

O Z N A M 
Stavebné bytové družstvo Zvolen oznamuje, že za vyk onanie individuálneho odpo čtu meradiel 

studenej a teplej úžitkovej vody v bytoch vlastníko v alebo nájomcov bytov, ú čtuje poplatok  
v jednotlivých mestách a obciach takto: 
 
▪ Zvolen, Sliač, Kováčová, Lieskovec                  10 Eur (vrátane DPH 20%) 
 
▪ Detva, Vígľaš, Zvolenská Slatina, Krupina, 
  Pliešovce, Dobrá Niva, Hont. Nemce, Dudince                 14 Eur (vrátane DPH 20%) 
 
Schválené na rokovaní Zhromaždenia delegátov družstva dňa 11. júna 2009. 
 

 

Stavebné bytové družstvo Zvolen  
ponúka do nájmu  

 
 
na ul. M.R.Štefánika 2588 vo Zvolene : 
 
- nebytové priestory o výmere 143,56 m2 vhodné ako obchodné priestory 
 
na ul. Nográdyho 1455/24 vo Zvolene (v areáli SBD Z volen) : 
 
- nebytové priestory o výmere 101,13 m2 vhodné ako obchodné alebo skladovacie priestory 

- nebytové priestory o výmere 115,93 m2 vhodné ako obchodné alebo skladovacie priestory 

 
na ul. 29. augusta 192/10 vo Zvolene – unimobunky ( na poschodí ): 
 
- dva nebytové priestory – každý o výmere 21,16 m2 a  príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory 

- dva nebytové priestory – každý o výmere 31,50 m2 a príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory 

- nebytové priestory o výmere 10,12 m2 a príslušenstvo vhodné ako kancelárske priestory 

 
Bližšie informácie na ���� 045/32 13 315. 

 
Písomné žiadosti zasielajte na adresu Stavebné byto vé družstvo Zvolen, Nográdyho 1455/24,  

960 01 Zvolen alebo mailovú adresu sbdzv@sbdzv.sk a lebo pravne@sbdzv.sk. 
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