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E d i t o r i á l

Z  O B S A H U

Vážení užívatelia bytov,
s odstupom jedného roku sa k Vám dostáva druhé číslo informačného občasníka 

Bytového družstva Snina. Jeho obsahom chceme nadviazať na číslo minuloročné 
a súčasne Vám chceme priblížiť dôležité dianie v našom BD v tomto roku.

Do nového roku nám vláda pripravila „pekný darček“ v podobe ekonomických 
opatrení. Nastanú veľké zmeny v DPH, vo vedení účtovníctva a v daňovom zaťažení. 
Zvýšia sa regulované ceny elektrickej energie, plynu, pitnej vody, stočného a tepelnej 
energie. Pre rádového občana zmeny prinesú hlavne útok na jeho peňaženku. Naše 
peňaženky citeľne viac zaťažia nákupy základných potravín ale aj náklady, ktoré sú 
spojené s bývaním... Vplyv ekonomických opatrení a nárast cien energií je premietnutý 
do nových platobných výmerov, ktorými sa stanovuje výška úhrad za užívanie bytov, 
platných od 1.1.2004. Z dôvodu zvyšovania nákladov na bývanie pri súčasnej 

ekonomickej situácií obyvateľstva nášho regiónu, čoraz viac narastá vplyv šetrenia s energiou. Jedinou možnou cestou ako 
pri náraste cien energií nezvyšovať náklady vynaložené na bývanie, je znižovanie jej spotreby. Mnohí naši „panelákovi 
susedia“ si však slovo šetrenie zamieňajú za podvádzanie a tak sa stáva, že u týchto šporovlivcov zistené spotrebované 
množstvá studenej a teplej vody navádzajú na myšlienku, že títo šporovliví ľudia sa pri svojom „šetrení“ asi ani neumývajú. 
Žiaľ na takýchto poctivcov doplácame všetci. Prezumpcia neviny v našom právnom systéme nám nedovoľuje obviniť nikoho 
z podvodu bez dôkazov a tieto chýbajú alebo sa zabezpečujú veľmi ťažko... Mimochodom, nechválil sa Vám sused, keď ste si 
navzájom porovnávali výšku Vášho nedoplatku v konečnom vyúčtovaní s jeho preplatkom, ako ovplyvňovaním vodomerov 
oklamal družstvo? Oklamal aj Vás a okradol aj Vašu peňaženku....

Aj napriek skutočnosti, že vyhliadky do nadchádzajúceho nového roku nie sú veľmi optimistické, rád by som sa Vám 
v mene kolektívu pracovníkov BD Snina poďakoval za spoluprácu v tomto roku a zároveň Vám do nového roku  poprial veľa 
šťastia, zdravia a úspechov.

Ing. František Fecko, riaditeľ BD
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Dňa 2.6.2003 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Zhromaž-
denia delegátov Bytového družstva Snina. Bytové družstvo je 
organizácia, ktorá vznikla za účelom uspokojovania bytových 
potrieb svojich členov. Právna forma „družstvo“ je zakot-
vená v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka. 
Družstvo tvorí členská základňa, ktorú pri rozhodovaní o zá-
kladných a zásadných otázkach činnosti družstva, zastupuje  
Zhromaždenie delegátov zložené z volených zástupcov jed-
notlivých družstevných  bytových domov v pôsobnosti druž-
stva. ZD schvaľuje Stanovy družstva záväzné pre všetkých 
členov, volí štatutárny orgán Predstavenstvo a volí kontrolný 
orgán Kontrolnú komisiu družstva. 

Na zasadnutí ZD došlo k zmene Stanov BD Snina spolu so 
schválením zmien Rokovacieho a Volebného poriadku druž-
stva. Potreba novelizácie Stanov BD, naposledy výrazne me-
nených v roku 1997, vznikla na základe pokračujúcej trans-
formácie majetku Bytového družstva pri postupnom prevode 
bytov z vlastníctva BD do vlastníctva členov. Súčasne novela 
reagovala aj na posledné veľké zmeny Obchodného, Občian-
skeho, Živnostenského zákona, Zákonníka práce a Zákona 
o dani z príjmov. Novela stanov BD bola spracovaná takým 
spôsobom, aby v nej boli riešené následovné okruhy: 

- sprehľadnenie a zefektívnenie práce orgánov družstva 
 v náväznosti na ich zákonné povinnosti, práva, zodpo-
 vednosť v nadväznosti na spôsob odmeňovania,

- zapracovanie zákonných ustanovení vyplývajúcich zo
 zmien citovaných zákonov,

- riešenie majetkovej účasti členov pri transformácii ma-
 jetku družstva pri prevodoch bytov do vlastníctva vo 
 vzťahu na súčasné nerovné  postavenie členov - nájom-
 cov a členov  vlastníkov, 

- presne definovať spôsob výpočtu a výplaty vyrovnáva-
 cieho podielu člena,

- presné vymedzenie práv a povinností kontrolnej komisie 
 a spôsob vykonávania kontrolnej činnosti,

- úprava poplatkov za úkony uskutočnené v súlade so 
 stanovami,

- riešiť presnejšie problém prenájmu nebytových priesto-
 rov.

Najvýznamnejšou zmenou prijatou v novele Stanov je 
zmena majetkovej účasti člena v družstve. Potreba zme-
ny v majetkovej účasti člena v družstve nastala po začatí 
transformácie majetku družstva pri prevodoch bytov do 
osobného vlastníctva. Zmena majetkovej účasti člena by 
mala vyriešiť nerovné postavenie členov družstva vlastní-
kov bytov a členov družstva nájomcov družstevných bytov. 
Majetková účasť člena nájomcu v družstve je vo výške jeho 
členského podielu v družstve. Tento pozostáva zo zaplate-
ného členského vkladu, zaplateného členského podielu pri 
pridelení bytu a zo splatenej časti anuity po dobu užívania 
bytu. Majetková účasť člena tak v skutočnosti predstavuje 
trhovú hodnotu bytu, ktorého je nájomcom. Člen družstva, 
vlastník bytu,  má po prevode vlastníctva bytu z majetku 
družstva do majetku člena v družstve majetkovú účasť vo 
výške zaplateného základného členského vkladu v hodnote 
500.- Sk. Práva a povinnosti takýchto členov družstva s di-
ametrálne odlišnou majetkovou účasťou v družstve sú na 
rozdiel od  výšky majetkovej účasti v družstve rovnaké, čo 
nie je spravodlivé. U členov nájomcov vzniká obava  z mož-
ného  znehodnotenia ich majetkovej účasti v družstve. Tento 

problém vyriešila novela Stanov takým spôsobom, že bola 
schválená dvojaká majetková účasť člena v družstve. 

 Majetkovú účasť člena na nákladoch družstev-
nej výstavby má každý člen, ktorému bol pridelený 
družstevný byt po zaplatení základného členského vkladu 
a tento je po dobu nájmu bytu a trvania členstva v BD 
zhodnocovaný splácaním anuity. Z tejto majetkovej účasti 
má člen právo v súlade so zákonom na prevod vlastníc-
tva družstevného bytu z majetku družstva do majetku 
člena. Prevodom vlastníctva k družstevnému bytu zanik-
ne nárok člena družstva na vrátenie členského podielu
(§ 17, odst. 6, Zák.č. 182/1993 Z.z.).   

Novú majetkovú účasť člena v družstve predsta-
vuje účasť člena na majetku, podnikaní a ostatnom 
hospodárení družstva. Túto účasť predstavuje nový zá-
kladný členský vklad, ktorý je pre všetkých členov družstva 
rovnaký a je vo výške 500.- Sk. Z tejto majetkovej účasti má 
člen družstva nárok na vyrovnávací podiel z majetku druž-
stva pri skončení jeho členstva. Vyrovnávací podiel je pomer 
členského vkladu člena na podnikaní násobeného počtom 
ukončených rokov jeho členstva k súhrnu všetkých členských 
vkladov všetkých členov násobených ukončenými rokmi ich 
členstva. Vyrovnávací podiel sa počíta z podielu na čistom 
obchodnom imaní družstva podľa účtovnej závierky za rok 
v ktorom členstvo zaniklo. Novú majetkovú účasť vo for-
me nového základného členského vkladu má právo 
získať každý súčasný člen BD nájomca družstevného 
bytu zaplatením vkladu vo výške 500.- Sk v termí-
ne do 31.12.2004. Stanovený termín je rozhodujúci pre 
určovanie dĺžky členstva v BD pre výpočet vyrovnávacieho 
podielu na majetku. Táto nová majetková účasť predstavuje 
členský vklad zaplatený skôr, či neskôr členom družstva po 
prevode vlastníctva bytu ak sa rozhodne ostať členom BD. 
Tým, že sa vytvorila možnosť pre členov BD, nájomcov bytov,  
na vznik novej majetkovej účasti pred prevodom vlastníctva 
bytu z majetku družstva do majetku člena, eliminovali sa 
možné riziká poškodenia záujmov členov nájomcov nárokmi 
členov vlastníkov. U členov, ktorí uhradia nový členský vklad 
na majetku, podnikaní a ostatnom hospodárení v termíne do 
31.12.2004 sa pri výpočte vyrovnávacieho podielu dĺžka člen-
stva počíta od termínu prijatia za člena družstva. Po zaplatení 
vkladu po tomto termíne sa pre výpočet dĺžky členstva doba 
členstva v BD  počíta od doby zaplatenia nového vkladu. 

Ďalšie podrobnosti a otázky práv a povinností členov BD 
sú riešené v Stanovách BD Snina, ktorých písomnú podobu 
obdržia všetci predsedovia členských samospráv. Prípadní 
záujemcovia si môžu Stanovy zakúpiť na BD Snina.

Nový členský vklad vo výške 500.- Sk je možné 
uhradiť na účet BD vo VÚB č. 5719532/0200,
KS: 0558, VS: 413 + (evidenčné číslo z platobného 
výmeru uvedené za menom).

ZASADNUTIE
ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV
BYTOVÉHO DRUŽSTVA SNINA

Pohľad na účastníkov zhromaždenia
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Snina 3.2.2003. Operaèný dôstojník hasièského a záchra-
nárskeho zboru v Snine prijíma v skorých ranných hodinách 
informáciu o po�iari v bytovom dome na ulici Vihorlatskej. Po vy-
hlásení poplachu hasièi prichádzajú na miesto po�iaru. Zaèína 
zásah. Prvým opatrením je vypnutie prívodu elektrickej energie 
do bloku a odstavenie prívodu plynu. Po�iar sa lokalizuje. Hasièi 
sa pohybujú po zadymenom schodi�ti zapratanom kvetináèmi 
a rôznymi ïal�ími predmetmi, osvetlenom len vlastnými bater-
kami. Nesú si dýchacie prístroje,  hadice a zakopávajú o nepo-
riadok na schodoch. Horí hlavný domový elektrický rozvádzaè. 
Spoloèné priestory bloku a schodisko sú silne zadymené. Po�iar 
je následne uhasený a hasièi preventívne kontrolujú ka�dý byt 
vo vchode. Na��astie k zraneniam nedo�lo, materiálne �kody sú 
zanedbate3⁄4né...

Aj tento po�iar ukázal v plnom svetle nebezpeèenstvo, 
ktorým sú ohrozené na�e panelové domy pri po�iari. Po�iare 
v budovách a k ním pri3⁄4ahlých objektoch a priestoroch tvoria 
najrozsiahlej�iu èas� �tatisticky evidovaných po�iarov. Ne�ia-
dúce prvenstvo si udr�ujú aj z h3⁄4adiska strát na �ivotoch a zra-
nených osobách. Väè�ina po�iarov rodinných domov a obytných 
budov vzniká z nedbanlivosti a neopatrnosti obèanov a nedo-
dr�iavaním po�iarno-bezpeènostných zásad. Bytové i nebytové 
priestory je potrebné udr�iava� v takom stave, aby nevznikol 
po�iar, resp. vytvori� podmienky na jeho rýchle uhasenie a tak 
zamedzi� roz�íreniu ohòa do ïal�ích priestorov. Za tým úèelom 
je potrebné najmä:
u UdrĥiavaŠ poriadok najmª v pivniciach, na schodisku 

a inĪch spoloľnĪch priestoroch, kde m¹ĥe d¹jsŠ k vzniku poĥia-
ru alebo k sŠaĥeniu z§sahu jednotky hasiľsk®ho a z§chrann®ho 
zboru.
u NefajľiŠ a nepouĥ²vaŠ otvorenĪ oheŜ na miestach z moĥ-
nosŠou vzniku poĥiaru  (povaly, pivnice, gar§ĥe), na osvetlenie 
tĪchto priestorov nepouĥ²vaŠ z§palky, svieľky a pod..
u DbaŠ na to, aby dvere do pivniľnĪch priestorov boli vĥdy 
uzamknut® a vetracie otvory boli zasklen® alebo opatren® sieŠ-
kou.
u Nevykon§vaŠ pr§ce, pri ktorĪch m¹ĥe vznikn¼Š poĥiar a pre 
ktor® je potrebn§ odborn§ sp¹sobilosŠ podŚa osobitnĪch predpi-
sov.
u UdrĥiavaŠ v bezchybnom stave elektrick¼ inģtal§ciu, ne-
preŠaĥovaŠ elektrick® obvody prip§jan²m nadmern®ho mnoĥstva 
elektrickĪch spotrebiľov, nevykon§vaŠ neodborn® opravy a ne-
zriaŖovaŠ proviz·rne elektrick® vedenie.
u NezamykaŠ dvere na spoloľnĪch chodb§ch ved¼ce do by-
tov k vĪŠahom, do schod²sk a inĪch priestorov, ktor® sl¼ĥia ako 
¼nikov® cesty.
u NeskladovaŠ r¹zny materi§l tak, aby v pr²pade vzniku po-
ĥiaru znemoĥnil pr²stup k rozvodnĪm zariadeniam elektrickej 
energie, plynu a vody alebo sŠaĥil z§chrann® pr§ce.
u NeodhadzovaŠ horŚav® odpadky, papier, drevo, ohorky ci-
gariet a in® horŚav® materi§ly do vĪŠahovej ģachty.
u NeskladovaŠ r¹zny materi§l na schodisk§ch, chodb§ch, 
podest§ch, pavlaľiach a inĪch priestoroch, ktor® sl¼ĥia ako 
¼nikov® cesty.
u DbaŠ na to, aby nedoch§dzalo k poģkodzovaniu hasiacich 
zariaden², najmª vybavenia n§stennĪch poĥiarnych hydrantov, 
poĥiarnych had²c, pr¼dnic, prenosnĪch hasiacich pr²strojov 
a ich pouĥ²vaniu na ¼ľely nes¼visiace s ochranou pred poĥiar-
mi.
u NeparkovaŠ motorov® vozidla v prejazdoch a na n§stup-
nĪch ploch§ch urľenĪch pre hasiľsk¼ techniku. 
u Pri rieģen² z§kladnĪch ot§zok protipoĥiarnej bezpeľnosti 
sa opieraŠ o vģeobecne z§vªzne pr§vne predpisy.

Najviac po�iarov od tepelných spotrebièov a vykurovacích 
telies vzniká v budovách na bývanie. Najèastej�ou príèinou je 
nedbalos� a neopatrnos� osôb a nedodr�iavanie návodu na ich 
in�taláciu a obsluhu. Pri pou�ívaní tepelných spotrebièov a vyku-
rovacích telies je nevyhnutné:

u ZabezpeľiŠ prev§dzku tepelnĪch spotrebiľov tak, aby 
nedoch§dzalo k vzniku poĥiarov pri ich pouĥ²van², nepouĥ²vaŠ 
spotrebiľe, na ktorĪch je zisten§ porucha, kĪm nebude odborne 
odstr§nen§.
u DbaŠ na to, aby neboli ponechan® bez dozoru v prev§dzke 
tak® tepeln® spotrebiľe, ktorĪch pouĥ²vanie vyĥaduje dozor 
(napr. plynovĪ spor§k).
u NepripustiŠ, aby sa v bl²zkosti tepelnĪch spotrebiľov na-
ch§dzali horŚav® l§tky.
u V pr²pade zistenia ¼niku plynu ihneŖ uzatvoriŠ hlavnĪ by-
tovĪ uz§ver a zabezpeľiŠ odstr§nenie poruchy, pri zisten² plynu 
v nebytovĪch priestoroch okamĥite to ohl§siŠ plyn§renskej sluĥ-
be.

Èo robi�, ak vznikol po�iar?
u Bezodkladne ohl§siŠ vznik poĥiaru na ohlasovŜu poĥiarov 
(ľ.t. 112, 150).
u UviesŠ, kde hor² (presn¼ adresu), ľo hor², kto vol§ a odkiaŚ 
vol§. łalej je potrebn® uviesŠ podrobnejģie inform§cie o poĥiari 
(napr²klad, na ktorom poschod² hor²), vyľkaŠ na spªtnĪ telefon§t 
ohlasovne poĥiarov a riadiŠ sa jej pokynmi.
u Ak je moĥn®, uhasiŠ poĥiar dostupnĪmi hasiacimi prostried-
kami (voda, piesok, prenosn® hasiace pr²stroje, vlhk® prikrĪvky 
a pod.) alebo vykonaŠ nevyhnutn® opatrenia na zamedzenie 
jeho ģ²renia.
u ZabezpeľiŠ odvetranie zadymenĪch priestorov (chodieb, 
schod²sk a ostatnĪch ¼nikovĪch ciest sl¼ĥiacich na evaku§ciu 
os¹b) pomocou ventilaľnĪch zariaden², okien a pod..
u VykonaŠ nevyhnutn® opatrenia na z§chranu ohrozenĪch 
os¹b, evakuovaŠ najmª deti a chorĪch Śud². VyuĥiŠ na to chodby, 
schodisk§ a ostatn® ¼nikov® cesty ved¼ce na voŚn® priestran-
stvo.
u Poskytn¼Š na vĪzvu veliteŚa z§sahu osobn¼ a vecn¼ pomoc 
hasiľskej jednotke ð napr²klad dopravn® prostriedky, zdroje 
vody, spojovacie zariadenia a in® veci potrebn® na zdolanie 
poĥiaru.

Riadky uvedené v úvode by mali by� pre ka�dého obyvate3⁄4a 
panelového bytového domu varovaním. Nemusí sa to v�dy skon-
èi� tak ��astne ako 3.2.2003. Nech je pre nás varovaním po�iar 
bytového domu v Starej 1⁄4ubovni z augusta 2003, keï doèasne 
pri�lo o strechu nad hlavou nieko3⁄4ko rodín a jedna osoba uho-
rela. Nestavajme sa nev�ímavo k svojmu okoliu a netvárme sa, 
�e èo sa deje za dverami ná�ho bytu nás nezaujíma. Nemáte aj 
vy na schodi�ti, ktoré je pri po�iari jedinou prístupovou a eva-
kuaènou cestou kvetináè alebo nevyu�ívate ho ako skladisko 
nepotrebných veci? Neboli ste to Vy alebo nevideli ste kto zobral 
po�iarnu hadicu z hydrantovej skrine a teraz òou  pravdepodob-
ne polieva záhradu...? 

...aj tak to mô�e dopadnú� recesia pri zaistení stlaèeného tlaèi-
dla zvonèeku zápalkou...

Nezanedb§vajme prevenciu,
ľert ba sk¹r ľervenĪ koh¼t nikdy nesp².

KEń MĎĢE  ZHORIEş

P A N E L Ć K  . . .
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Pod týmto názvom sme Vás v predchádzajúcom èísle ná�ho 
obèasníka informovali o spôsoboch a postupoch pri vymáhaní 
nedoplatkov na úhradách za u�ívanie bytov. Nedoplatky na úhra-
dách sú negatívnym javom, ktorý ovplyvòuje ekonomiku celého 
dru�stva. Nezaplatením úhrady za u�ívanie bytu nájomca alebo 
vlastník bytu poru�uje zákon a vystavuje sa riziku zná�ania ná-
kladov, ktoré sú spojené s vymáhaním jeho záväzku. Okrem ná-
kladov spojených s vymáhaním má prenajímate3⁄4, resp. správca 
právo aj na zaplatenie poplatku z ome�kania u nájomných bytov 
vo vý�ke 0,25% z dl�nej sumy za ka�dý deò ome�kania, èo roène 

ĽO S NEPLATIĽMI? predstavuje 92% z vý�ky dlhu. Vlastník bytu je povinný plati� roè-
ný úrok z ome�kania vo vý�ke dvojnásobku diskontnej sadzby 
NBS, èo v súèasnosti predstavuje 15,5% z vý�ky dlhu. V krajnom 
prípade mô�e by� nájomca, po vypovedaní nájmu bytu z dôvodu 
neplatenia, z bytu vys�ahovaný bez poskytnutia náhradného 
bytu. Obdobne vlastník, pri neplatení úhrad za u�ívanie bytu, 
mô�e o vlastníctvo bytu prís� pri exekuènej dra�be.

K 1.12.2003 sme na úhradách za u�ívanie dru�stevných 
bytov evidovali  celkový nedoplatok vo vý�ke  1 370 151.- Sk, èo 
predstavuje priemer na byt 839.- Sk. Nedoplatok na úhradách 
za u�ívanie bytov vo vlastníctve obèanov k uvedenému dátu-
mu bol vo vý�ke 680 013.- Sk, èo predstavuje priemer na byt
694.- Sk. 

S ¼ľinnosŠou od 1.1.2004 doch§dza k zvĪģeniu regulovanĪch 
cien elektrickej energie, plynu, pitnej vody, stoľn®ho a tepelnej 
energie. Na n§raste cien sa nemalou mierou podieŚa aj zvĪģenie 
sadzby DPH od nov®ho roku zo 14% na 19%.
V tejto s¼vislosti doch§dza k ¼prave vĪģky platieb za plnenia 

a sluĥby poskytovan® s uĥ²van²m bytov k 1.1.2004. Ēprava platieb 
sa premietla do novĪch platobnĪch vĪmerov mesaľnĪch ¼hrad, 
ktor® obdrĥia vģetci uĥ²vatelia bytov. Podkladom pre stanovenie 
vĪģky ¼hrad za jednotliv® plnenia a sluĥby bolo:
u zvĪģenie ceny elektrickej energie zo sumy 5,1 Sk/kWh 
a st§lej platby 22,8 Sk/mes na sumu 5,5 Sk/kWh a st§lej platby 
na 22,8 Sk/mes,
u zvĪģenie ceny vodn®ho zo sumy 15,23 Sk/m3 na sumu 
22,61 Sk/m3,

u zvĪģenie ceny stoľn®ho zo sumy 10,77 Sk/m3 na sumu 
17,37 Sk/m3,
u zvĪģenie ceny tepla na z§klade rozhodnutia Ēradu pre 
regul§ciu sieŠovĪch odvetv², ktorĪm sa konkurenľn§ cena tepla 
pre rok 2004, zvyģuje zo 480.- Sk/GJ platnej v roku 2003 na 
540.- Sk/GJ.
VĪģka ¼hrad za jednotliv® plnenia a sluĥby sa stanovila zo 

skutoľnej spotreby dosiahnutej v minulom roku podŚa vĪsledkov 
koneľn®ho vy¼ľtovania a novĪch cien jednotlivĪch energi². 

Ēprava predpisov bola schv§len§ na zasadnut² predstavenstva BD 
Snina dŜa 22.12.2003.
Ēhrady predpisov je moĥn® realizovaŠ:
l bezhotovostnĪm prevodom zo sporoĥ²rov®ho osobn®ho ¼ľtu 
veden®ho v SLSP na ¼ľet BD Snina v SLSP ľ. 0460233454/
0900. Pre tak¼to formu ¼hrady V§m BD vyd§ list s identifik§ciou 
¼hrady pri n§vģteve BD,
l bezhotovostnĪm prevodom z osobn®ho ¼ľtu veden®ho 
v ŚubovoŚnej banke na ¼ľty BD Snina vo VĒB ľ. 5719532/
0200, alebo ĽSOB ľ. 4000666978/7500, alebo SLSP 
ľ. 0460233454/0900. Ako variabilnĪ symbol treba pouĥiŠ 
evidenľn® ľ²slo z platobn®ho vĪmeru, ktor® m§ kaĥdĪ uveden® za 
menom,
l priamym vkladom na ¼ľty BD vo VĒB alebo ĽSOB. Pre 
tak¼to formu ¼hrady V§m BD vyd§ kartu s identifik§ciou ¼hrady pri 
n§vģteve BD,
l priamo do pokladne BD v pracovnĪch dŜoch od 7.30 do 
11.00 a od 12.00 do 15.00. Mimo uveden®ho ľasu je moĥn® 
¼hrady zrealizovaŠ aj na vr§tnici BD.

V súvislosti s úpravou platobných výmerov �iadame v�etkých 
u�ívate3⁄4ov bytov platiacich bezhotovostným prevodom o vèasnú 
zmenu trvalých príkazov. 

NOVĩ PREDPIS  ĒHRAD

ĒHRADY PLATOBNĩCH VĩMEROV MUSIA BYō 
ZREALIZOVAN£ DO KONCA MESIACA

ZA KTORĩ SA VZōAHUJĒ!



Z celkového množstva spotrebo-
vanej energie v obytnom bloku sa 
použije 63 - 75% na vykurovanie, 
15-25% na prípravu TÚV, 5% na 
varenie (plyn) a 5% na osvetlenie. 
Naše peňaženky najviac zaťažuje 
tepelná energia potrebná na vy-
kurovanie. 

Z celkovej výšky mesačných 
platieb vynakladaných za bývanie 
predstavuje náklad na teplo až 

SPRAVODLIVEJŠIE ROZÚČTOVANIE 
N Á K L A D O V  N A  V Y K U R O V A N I E

70%. Teplo je v súčasnosti tovarom, ktorého cena neustále 
narastá. V tejto súvislosti sa hľadajú čo najspravodlivejšie 
spôsoby rozdelenia vykurovacích nákladov na jednotlivé byty. 
Paušálny spôsob rozúčtovania nákladov za dodávku tepla na 
vykurovanie, keď všetci spotrebitelia, bez ohľadu na spot-
rebu, platili v podstate rovnakú sumu, k sporeniu rozhodne 
neviedol a určite nebol ani spravodlivý. Tí, čo s teplom šet-
rili, doplácali na tých, čo teplotu v byte regulovali otváraním 
okien. Preto sa hľadala lacnejšia, dostatočne presná cesta 
merania tepla v bytoch. V súčasnosti je najpoužívanejšie 
tzv. pomerové rozdeľovanie nákladov na teplo pomocou 
pomerových rozdeľovačov. BD Snina od roku 1997 postupne 
zavádzalo pomerové meranie a v súčasnosti všetky byty vo 
vlastníctve družstva sú osadené pomerovými rozdeľovačmi. 
Ako rozdeľovače sa používajú odparovacie rozdeľovače dán-
skej firmy BRUNATA. Samotné rozúčtovanie realizuje košická 
firma RADEN. Základ rozdeľovača tvorí sklenená kapilára 
naplnená odparovacou kvapalinou o objeme 0,321ml. Ako 
odparovacia kvapalina sa používa chemikália CYKLOHEXA-
NOL. Na dovoz, distribúciu a používanie CYKLOHEXANOLU 
od výrobcu Brunata, S/A, Copenhagen, Dánsko, bolo vydané 
rozhodnutie č. 9963/2001/ÚPKM MZ SR, Hlavného hygienika 
SR, ktorým bol daný súhlas na používanie tejto chemikálie 
v rozdeľovačoch umiestnených v bytoch, nakoľko používaná 
chemikália neznamená riziko pre zdravie človeka. Kvapalina 
nie je toxická ani karcinogénna.

Uvedenými skutočnosťami reagujeme na ohlas, ktorý 
pred časom vyvolal článok publikovaný v tlači pod názvom 
„Rakovina v byte“, kde autor prezentoval škodlivosť používa-

nia odparovacích rozdeľovačov nákladov na zdravie človeka. 
Odparovacie rozdeľovače sú v súčasnosti morálne zasta-

rané a pri nových inštaláciách sa už nepoužívajú. Náhradu 
predstavujú rozdeľovače elektronické, ktorých nasadeniu 
v minulosti bránila vysoká cena prístroja. V priebehu roku 
2004 BD Snina pristúpi k postupnej  výmene odparovacích 
rozdeľovačov za rozdeľovače elektronické. Pochybnosti 
o nutnosti používania rozdeľovačov vykurovacích nákladov 
by mal definitívne vyvrátiť nový zákon o energetike, kde je 
zakotvená povinnosť rozpočítavania nákladov na vykurova-
nie podľa rozdeľovačov.

NIEKO1⁄4KO ZÁSAD NA ZNÍ�ENIE NÁKLADOV
ZA TEPELNÚ ENERGIU A SPOTREBU VODY

1. Uvedomte si, že máte meranú spotrebu vody a platíte 
podľa tejto spotreby. V mnohých prípadoch je i rozdeľovanie  
nákladov za vykurovanie realizované meradlami na radiáto-
roch.

2. Viete aké sú približné náklady na spotrebu energií v 
domácnostiach? (65% na vykurovanie, 12,5% na TÚV, 5,5% 
na prípravu jedál, 4,5% na elektrické osvetlenie a prevádzku 
domácich elektrospotrebičov, 12% na motorizmus). Odporú-
čame pozrieť si mesačné zálohové platby i ročné vyučtovanie 
za jednotlivé druhy energií.

3. Utesnite okná a vchodové dvere do bytu. Zabránite tak 
infiltrácii, teda nadpriemerným stratám tepla cez škáry. To sa 
mnohonásobne vráti v podobe nižšej spotreby tepla na vyku-
rovanie a samozrejme sa to odrazí v znížení platieb za vyku-
rovanie. Táto investícia má veľmi krátkodobú návratnosť.

4. Pred vykurovacím obdobím skontrolujte funkčnosť ar-
matúr. Prípadné nedostatky odstráňte.

5. Počas vykurovacieho obdobia vetrajte krátko a intenzív-
ne. Účelom vetrania je výmena vydýchaného vzduchu a nie 
ochladenie vnútorných stien a nábytku. Pri vetraní odporúča-
me uzavrieť ventily na vykurovacích telesách (radiátoroch). 
Zabránite tým nadmernému vykurovaniu, čo je nežiadúce.

6. Optimálne vnútorné teploty v miestnostiach bytu sú 
nasledujúce: obývačka 20-22°C, spálňa 16-18°C, detská izba 
20°C, kúpelňa 24°C (počas kúpania). Každý stupeň nad 20°C 
zvyšuje i Vaše náklady na vykurovanie o cca 6-7%, čo nepro-
spieva Vášmu zdraviu. Izbovú teplotu na uvedené hodnoty je 
vhodné regulovať znížením (zvýšením) výkonu vykurovacie-
ho telesa - v žiadnom prípade nie vetraním!

7. Zbytočne nevykurujte priestory, ktoré neobývate, alebo 
v ktorých sa nezdržiavate. Pri dlhodobejšom opustení bytu 
nezabudnite vypnúť prívody do radiátorov, alebo nastaviť 
nižšie teploty v miestnostiach termoregulačnými ventilmi, 
pokiaľ ich máte k dispozícii.
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8. Nezabúdajte, že máte možnosť regulovať tepelný 
výkon radiátorov termostatickou hlavicou, a tým nastaviť 
požadované teploty v miestnostiach.

9. Viete o tom, že od roku 1989 ceny tepelnej energie 
vzrástli cca 15 násobne? Poznáte aj inú životnú potrebu 
človeka žijúceho v našich zemepisných šírkach, ktorej cena 
takto vzrástla?

10. Viete o tom, že spotreba vody pri kúpaní je cca o 2/3 
vyššia ako pri sprchovaní? Plná vaňa stojí teda 2x viac ako 6 
minút sprchovania.

11. V noci odporúčame udržiavať nižšie teploty v byte 
znížením tepelných výkonov radiátorov na minimum, predo-
všetkým v kuchyni, kde zároveň chladíte a mrazíte.

12. Odstráňte kvapkanie na kohútikoch TÚV a SV, ako aj 
stále pretekanie vody zo splachovača WC. Pretekajú tak Vaše 
peniaze. Pri netesnom kohútiku TÚV, pri ktorom kvapne 10 
kvapiek za minútu, je to zhruba 170 l za mesiac, čo je viac 
ako 2000 l vody za rok.

13. Na umývanie riadu odporúčame použiť dvojdrez, ale-
bo umývačku riadu. Pravda, pokiaľ je to možné. Šetria Váš 
čas, prácu i náklady.

14. Častou prekážkou vyžarovania tepelnej energie do 
Vášho bytu je umiestnenie záclon a závesov pred radiáto-
rom, čím dochádza k zvýšenému úniku tepla cez okná za 
Vaše peniaze.

Uvedené zásady Vás nechcú obmedzovať, ale ukazujú cestu zdravého a ekonomického bývania. Nezabúdajme, 
že najčistejšia a najlacnejšia energia je tá, ktorá sa vôbec nevyrobí. Napokon šetrením energie šetríme nielen 
vlastnú peňaženku, ale aj životné prostredie. 

nformaľnĪ obľasn²k INFO vyd§va na z§klade schv§lenia Predstavenstva Bytov® druĥ-
stvo Snina. RegistrovanĪ OĒ Snina ako periodick¼ tlaľovinu pod ľ. 2002/26492/2.
Redakcia: Bytov® druĥstvo Snina, BudovateŚsk§ 2204, 069 01  Snina, tel. ľ. 057/462 
21 81. ZodpovednĪ redaktor: Ing. Frantiģek FECKO. Redakèná rada: Michal Ģelepec,
Ing. Milan Koľan, Ing. Peter Medvec, Monika Demľ§kov§.

ÚDR�BYT spol. s r. o. SNINA
P O N Ú K A M E  P R Á C E

l Vodoin�talatérske a kúrenárske
l Montá� a výmenu vodomerov
l Maliarske
l Rekon�trukcie bytových jadier
l Prestavby drevených logii

P R E D Á VA M E
l Umývadla, vane a WC
l Vodovodné batérie
l Kuchynské pláty a drezy
l Plynové sporáky
l Vodárenský a kúrenársky materiál

Budovate3⁄4ská 2204, 069 01  Snina
Tel.: 057/762 21 81, fax: 057/762 45 25, mobil: 0903 611 032

Raden, s.r.o.
Pova�ská 40/B, 040 11 Ko�ice

 Tel: 055/642 78 86, 674 75 67, fax: 055/642 94 98, e-mail: raden@raden.sk
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l Dodávka a montá� odparovacích a elektronických rozde3⁄4ovaèov  
 vykurovacích nákladov na vykurovacie telesá
l Slu�by spojené s meraním a rozúètovaním tepla
l Poradenská, konzultaèná a in�inierska èinnos� v energetike
l Energetické audity, analýzy výroby, distribúcie a spotreby tepla
l Zastupujeme firmy: MEIBES, BRUNATA, DANFOSS
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