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Plyn pre veºkoodberateºov
je minimálne o 20 % lacnej‰í
Vincent Barbier
generálny riaditeº Dalkie a. s.
VáÏení obchodní
partneri a ãitatelia,
nariadenia Európskej únie
sú uÏ plne re‰pektované aj
Slovenskou republikou z ãoho vypl˘va, Ïe ceny plynu sa
rozli‰ujú podºa toho ãi ide
o veºkoodberateºov alebo
maloodberateºov. Táto skutoãnosÈ len potvrdila, Ïe vykurovanie prostredníctvom
centrálneho zásobovania teplom je tou správnou voºbou.
V˘hodná cena plynu pre
kategóriu veºkoodber takto
roz‰írila v˘poãet v˘hod, ktoré centrálne zásobovanie
teplom uÏ ponúka. SpomeÀme napríklad, Ïe ide o najbezpeãnej‰í spôsob vykurovania, záruku tepelného komfortu, ako aj re‰pektovanie
Ïivotného prostredia.
ëal‰ou dobrou správou
pre v‰etk˘ch je skutoãnosÈ,
Ïe svetová ekonomická konjunktúra vedie k zniÏovaniu
cien energií a ceny tepla sú
ovplyvÀované cenou plynu,
ktorá neustále klesá.
Prajem Vám veºa
optimizmu, dobré správy
a príjemné ãítanie!

Téma centrálneho zásobovania
teplom verzus domové kotolne je
téma, o ktorej sa uÏ veºa diskutovalo. E‰te stále v‰ak nemusí byÈ
úplne jasná majiteºom domov,
resp. bytov. âasto sa dôvodí, Ïe
ak bude maÈ dom vlastnú objektovú kotolÀu, bude jeho nákladom na zabezpeãenie tepelného
komfortu náklad na plyn, a to bude rozhodne menej ako náklad za
dodané teplo od v˘robcu. Okrem
plynu pri domovej kotolni v‰ak
treba pripoãítaÈ náklad na elektrinu, obsluhu, revízie a prípadné
opravy, ako aj peniaze na investíciu do kotolne, ktorá predstavuje
aj niekoºko miliónovú sumu. Energetická politika ‰tátu jednoznaãne podporuje v˘robu tepla z centrálnych zdrojov. Systémy CZT sú
z ekologického aj z bezpeãnostného hºadiska v˘hodnej‰ie. Treba

zdôrazniÈ, Ïe jedine centrálny systém umoÏÀuje vyuÏitie alternatívnych zdrojov energie ak˘m je napríklad aj biomasa.
UÏ dlhé roky bojujeme aj s otázkou
v˘‰ky cien plynu pre veºkoodber
a maloodber. Rozdiel v cene plynu
pre tieto kategórie bol minimálny.
Koniec roka 2008 v‰ak priniesol
zákazníkom odoberajúcim teplo
z centrálnych zdrojov tepla pozitívnu zmenu. Veºkoodberatelia nakupujú plyn urãen˘ na v˘robu tepla
pre domácnosti za regulované ceny, priãom medzi cenami jednotliv˘ch tarifn˘ch skupín je rozdiel,
ktor˘ zohºadÀuje v˘‰ku zmluvného
roãného mnoÏstva zemného plynu, t. j. urãitú mnoÏstevnú zºavu,
ktorá spôsobila, Ïe v porovnaní
s veºkoodberateºmi, cena plynu
pre domové kotolne je v priemere
minimálne o 20 % vy‰‰ia.

Porovnanie v˘sledn˘ch cien zemného plynu urãeného na v˘robu tepla pre
domácnosti (t. j. regulovan˘ch cien) pre domovú kotolÀu a pre odbery
veºkoodberateºa, dodávajúceho teplo z CZT tak, ako boli kalkulované k 20. 3. 2009:

Kategórie odberateºov zemného plynu
urãeného na v˘robu tepla pre domácnosti
M4
S
V1
V2

cena za m3
17,5 – 18,8 Sk/m3
13,6 - 14,0 Sk/m3
12,7 – 13,05 Sk/m3
12,4 – 12,7 Sk/m3

zºava pre veºkoodberateºa*
20,1 – 22,4 %
25,5 - 27,5 %
27,5 - 29,2 %

* Z dôvodu rôznych hodnôt parametrov ako sú DMM (denné maximum) a ZM (roãné
zmluvné mnoÏstvo), ktor˘ch hodnoty sa stanovujú ‰pecificky pre kaÏdé odberné
miesto a nie sú predmetom regulácie, v˘sledné ceny zemného plynu sú uvedené
v urãitom rozsahu.

Spomínan˘ rozdiel vznikol vplyvom regulácie ceny plynu nakupovaného veºkoodberateºmi pre
v˘robu tepla dodávaného domácnostiam v súlade s novelou zákona o regulácii sieÈov˘ch odvetví.
Ide o zºavu z ceny plynu vo vybran˘ch kategóriách pre veºkoodberateºov, ktorá sa pozitívne premieta aj do ceny tepla pre domácnosti.
Okrem pozitívnych ekonomick˘ch
vplyvov pri dodávkach tepla domácnostiam, je silnou stránkou
CZT bezpeãnosÈ, spoºahlivosÈ,
ochrana Ïivotného prostredia,
hospodárnosÈ a pohodlie – lebo
o prevádzku kotolne sa stará
spoºahliv˘ dodávateº tepla.
Na záver e‰te jedna zásadná informácia. Teplo dodávané z domovej kotolne alebo z CZT rozvádzané v dome je kvalitatívne
rovnaké teplo, teda nespráva sa
rozdielne pri dodávke z CZT
a z domovej kotolne. Preto je dôleÏité vedieÈ, Ïe na úsporu tepla
vpl˘vajú najmä samotní spotrebitelia, ak majú zrealizované vyregulovanie vnútorn˘ch rozvodov,
termostatizáciu, meranie tepla
pomerov˘mi meraãmi, vymenené okná a zateplen˘ dom. To sú
hlavné faktory, ktoré v˘znamne
zniÏujú spotrebu tepla v domoch, a prostredníctvom ktor˘ch sa dá u‰etriÈ za teplo aÏ
40 % nákladov.
Ing. Vojtech âervenka
obchodn˘ riaditeº Dalkie a.s.

LEGISLATÍVA
Tento rok sa viac ako inokedy rozpráva o zmenách cien,
a to nie len potravín, pohonn˘ch hmôt a nehnuteºností,
ale aj cien energií – plynu, elektriny a tepla.

V‰etko o cene tepla
Nová tarifikácia cien tepla

Tabuºka 2:

KaÏd˘ v˘robca a dodávateº tepla
v Slovenskej republike podlieha
národnej legislatíve a príslu‰nej regulácii, ktorú vykonáva Úrad pre
reguláciu sieÈov˘ch odvetví (ÚRSO).
Do konca roka 2008 sa teplárenské spoloãnosti riadili V˘nosom
ÚRSO ã. 6/2007, od 1. januára
2009 V˘nosom ã. 6/2008.
Rok 2009 a s ním aj nová vyhlá‰ka priniesli doteraz nevídané zmeny, v rámci ktor˘ch sa uÏ tepelná
energia neudáva v nám známych
gigajouloch (GJ), ale v kilowatthodinách (kWh). ëal‰ou zmenou,
ktorá nepramení z novej legislatívy,
ale z prechodu na inú menu, je
udávanie cien v eurách. Od zaãiatku roka 2009 sa teda variabilná
zloÏka ceny tepla udáva v eurách
za kWh namiesto pôvodn˘ch SKK
za GJ (tab. 1). Fixná zloÏka ceny
tepla sa po novom udáva v eurách
za kW regulaãného príkonu, kde
regulaãn˘ príkon je podºa Vyhlá‰ky
ã. 6/2008 definovan˘ ako aritmetick˘ súãet skutoãne dodaného
tepla za roky 2005 – 2007 v kWh,
vydeleného poãtom hodín 5 300.
Pôvodne sa mnoÏstvo tepla pre fixnú zloÏku objednávalo kaÏd˘ rok,
teraz platí regulaãn˘ príkon na tri
roky (2009 – 2011). V minulosti
bolo moÏné stanoviÈ rôzne ceny
tepla pre rôzne úrovne v˘roby a distribúcie – na v˘stupe z kotolne,
na v˘stupe z primárnych rozvodov,
na v˘stupe z odovzdávacej stanice
tepla (OST), na v˘stupe zo sekundárnych rozvodov. Teraz je povinnosÈou stanoviÈ len jednu cenu
tepla pre jedno mesto, resp. jednu
mestskú ãasÈ (platí pre Bratislavu
a Ko‰ice).

Príklady a porovnania ceny tepla
podºa pôvodnej a podºa novej legislatívy

Tabuºka 1:

SKK/GJ

Variabilná zloÏka (VZ) s DPH
Fixná zloÏka (FZ) s DPH
Spolu s DPH
Okrem uveden˘ch legislatívnych
zmien a prechodu na euro, cenotvorbu ovplyvnili a ovplyvÀujú ìal‰ie dva faktory – zavedenie spotrebnej dane na elektrickú energiu
a plyn a regulácia ceny plynu na
v˘robu tepla pre domácnosti. Od
1. júla 2008 do 31. decembra
2008 spotrebná daÀ z elektrickej
energie podºa zákona 609/2007
Z. z. bola 0,02 SKK/kWh a spotrebná daÀ z plynu pouÏitého na v˘robu tepla pre odberateºov in˘ch
ako domácnosti 0,02 SKK/kWh
(na v˘robu tepla pre domácnosti
sa spotrebná daÀ z plynu neuplatÀuje). Od 1. januára 2009 do
31. decembra 2009 je spotrebná
daÀ z elektrickej energie podºa zákona 465/2008 Z. z. 0,66 eur/MWh
(1,32 eur/MWh od 1. januára 2010)
a spotrebná daÀ z plynu pouÏitého
na v˘robu tepla pre odberateºov in˘ch
ako domácnosti 0,66 eur/MWh
(1,32 eur/MWh od 1. januára 2010).
Od konca roku 2008 podºa Rozhodnutia ÚRSO ã. 0044/2008/P
a od 1. januára 2009 podºa Rozhodnutia ÚRSO ã. 0023/2009/P
platí regulácia ceny zemného plynu pouÏitého na v˘robu tepla pre
domácnosti, ão povaÏujeme za
priazniv˘ fakt, keìÏe ceny plynu
pre kategórie veºkoodberu (V1,

C
541,67
175,15
717,40

VZ SKK/kWh VZ Eur/kWh
FZ SKK/kW FZ Eur/kW

B
1,95
3 341,88

A
0,0647
110,93

V2), ktor˘ tvorí gro na‰ich kotolní,
sú v priemere o 25 % niÏ‰ie ako
ceny plynu pre domové kotolne kategórie maloodber (M4).
Ako teda budú vyzeraÈ ceny tepla v roku 2009 podºa novej legislatívy a s novou menou? Úplne ináã, ako sme boli zvyknutí,
a bude trvaÈ urãit˘ ãas, k˘m sa
v nich budú vedieÈ v‰etci zúãastnení, teda dodávatelia a zákazníci, orientovaÈ (tab. 2). Ak
chceme kvôli referencii a kontinuite prepoãítaÈ variabilnú zloÏku ceny tepla z novej jednotky
(eur/kWh) v stæpci A na pôvodnú jednotku (SKK/GJ) v stæpci C, musíme najskôr cenu
v eurách (v stæpci A) násobiÈ
oficiálnym v˘menn˘m kurzom
30,126, z ãoho dostaneme cenu v SKK/kWh (stæpec B):
0,0647 x 30,126 = 1,95
Túto cenu potom upravíme
z kWh na MWh (násobenie ãíslom 1 000) a potom na GJ (delenie ãíslom 3,6):
1,95 x 1 000 / 3,6 = 541,67
Pri prepoãítavaní fixnej zloÏky
ceny tepla je úprava stæpca A na
stæpec B rovnaká, keìÏe ide
iba o prepoãet z eur na SKK:
110,93 x 30,126 = 3 341,88,
av‰ak pri prepoãte z kW regulaã-

Hlavné rozdiely v legislatíve pre cenu tepla

2008
Variabilná zloÏka v SKK/GJ
Fixná zloÏka v SKK/GJ
Objednané mnoÏstvo tepla v GJ
pre fixnú zloÏku kaÏd˘ rok
Ceny tepla po jednotliv˘ch úrovniach
Regulaãné obdobie 1 rok

2009
Variabilná zloÏka v Eur/kWh
Fixná zloÏka v Eur/kW
Regulaãn˘ príkon v kW pre fixnú zloÏku
na 3 roky
Jedna cena tepla v meste,
prípadne Mâ (Bratislava a Ko‰ice)
Regulaãné obdobie 3 roky

ného príkonu na GJ postupujeme
tak, Ïe cenu v SKK/kW (stæpec B)
najskôr prepoãítame na MW (násobenie ãíslom 1 000), potom na
MWh (delenie ãíslom 5 300) a na
GJ (delenie ãíslom 3,6):
(3 341,88 x 1 000) / (5 300
x 3,6) = 175,15
Takto prepoãítanú variabilnú a fixnú cenu v SKK/GJ môÏeme sãítaÈ
a dostaneme tak „celkovú“ cenu
tepla. Pri nov˘ch cenov˘ch jednotkách to v‰ak uÏ nie je moÏné, keìÏe nemôÏeme sãítaÈ dve rôzne jednotky – kWh a kW.
KeìÏe tento systém prepoãtov
vypl˘va z legislatívy a je trochu
zloÏit˘, rozhodli sme sa uviesÈ
túto tabuºku prepoãtov. Nov˘
V˘nos ÚRSO, okrem doteraj‰ej
dvojitej regulácie fixn˘ch nákladov (definícia oprávnen˘ch nákladov a regulovaná zloÏka fixn˘ch
nákladov), zaviedol ìal‰í (tretí)
stupeÀ regulácie – „maximálna
v˘‰ka celkov˘ch oprávnen˘ch
fixn˘ch nákladov“, ktorá je obmedzená v˘‰kou nákladov v predchádzajúcich rokoch. Táto limitácia neumoÏÀuje realizovaÈ väã‰ie
a ambicióznej‰ie investiãné projekty, lebo odpisy z t˘chto projektov by uÏ presahovali maximálnu
v˘‰ku celkov˘ch oprávnen˘ch fixn˘ch nákladov.
Ing. Pavol KoreÀ
prevádzkov˘ riaditeº Dalkie a.s.

Ak máte záujem
o ìal‰ie informácie
a vysvetlenia k tejto
problematike kontaktujte:
Dalkia a.s
Eva Novotná, 02/63 45 3218
Dalkia Senec a.s
Ivan Fendek, tel. 02/45 92 70 96
Dalkia Vráble a.s
Ivan Skaãan, tel. 037/78 32 994
Dalkia Îiar nad Hronom, s.r.o
Jarmila Sklenková 045/672 32 92
Dalkia Brezno a.s.
Ing. Jozef Zlúky, tel. 048/67 13 910
Dalkia Poprad a.s.
L˘dia âenková, tel. 052/78 80 910
Dalkia Luãenec a.s.
ªudmila Hoffmanová 047/4513009
Dalkia Kráºovsk˘ Chlmec, s.r.o.
Ing. Dion˘z Tóth 056/62 83 292
Dalkia V˘chodné Slovensko s.r.o.
Ing. Zuzana Pelecová, 055/642 78 86

TÉMA
Materiál, práca aj energie sú ãoraz drah‰ie;
neváhajte so zatepºovaním
a stavebn˘mi úpravami bytového domu

Dnes o zatepºovaní
Ná‰ klasick˘ „panelákov˘“ dom má
v deviatich vchodoch na piatich
poschodiach situovan˘ch 90 bytov a na
prízemí 8 nebytov˘ch priestorov, ktoré ich
majitelia vyuÏívajú ako predajne.
My‰lienkou rekon‰trukcie domu sme sa
intenzívne zaãali zaoberaÈ v auguste
2007. Na zasadnutiach rady sme
vy‰pecifikovali rekon‰trukãné práce,
priãom pr voradá bola hydroizolácia
plochej strechy, zateplenie obvodového
plá‰Èa, v˘mena zasklen˘ch schodi‰Èov˘ch
stien a oprava a povrchová úprava
balkónov a loggií.
S poÏiadavkou na realizáciu sme oslovili
viaceré stavebné firmy. Nakoniec sme sa
na základe referencií a zhliadnutí bytov˘ch
domov, ktoré uÏ zrekon‰truovali, rozhodli
pre luãenskú stavebnú spoloãnosÈ. Dostali
sme ponuky napríklad aj z Popradu a Ko‰íc.
Na základe cenovej ponuky sme, spolu
s finanãn˘m poradcom, prehodnotili spôsob finanãného zabezpeãenia stavby
z vlastn˘ch prostriedkov, ako aj prostredníctvom úveru z banky.
Pri plánovaní sme vychádzali aj zo zápisov
z prerokovania so v‰etk˘mi vlastníkmi by-

tov a nebytov˘ch priestorov v dome, ktor˘ch sme v‰etk˘ch, ja osobne aj ãlenovia
rady, nav‰tívili. Po takejto dôkladnej príprave sme uÏ decembri zvolali zhromaÏdenie
vlastníkov bytov.
Pri vstupe bol vystaven˘ projekt vo farebnom vyhotovení. Prizvaní odborníci zo stavebnej firmy, finanãn˘ poradca aj zástupcovia banky podrobne vysvetlili prítomn˘m
v‰etky aspekty plánovanej rekon‰trukcie,
ktorá bola následne v zmysle legislatívy aj
schválená. Celá dokumentácia stavby, ako
aj náleÏitosti pre pridelenie úveru boli pripravené v rekordne krátkom ãase, takÏe
stavba mohla byÈ zaãatá uÏ v januári 2008.
Na stavbu dohliadal certifikovan˘ odborník,
a poãas stavby sa pravidelne konali aj tzv.
kontrolné dni, kde sa operatívne rie‰ili
vzniknuté problémy tak, Ïe ucelené ãasti
stavby boli odovzdávané naãas podºa harmonogramu prác. Stavba prebiehala bez
prestávky a bola ukonãená v septembri
2008. Na zatepºovanie domu bol pouÏit˘
komplexn˘ zatepºovací systém bez pouÏitia
náhradn˘ch materiálov. Farebné rie‰enie
fasády domu, ktor˘ sa nachádza na exponovanom mieste v centre mesta je decentné, nevtieravé, lahodiace oku v slneãn˘ch
i pochmúrnych dÀoch.
Hlavné v‰ak je, Ïe obyvatelia domu vyjadrujú spokojnosÈ s tepelnou pohodou v bytoch, a to aj v krajn˘ch. Urãite oãakávame
aj úspory energie, porovnanie nákladov na
vykurovanie v‰ak bude moÏné aÏ po ukonãení celej vykurovacej sezóny. Nezanedbateºn˘m cieºom ná‰ho snaÏenia je aj revitalizácia a predæÏenie Ïivotnosti bytového domu, ão spolu s v˘hodn˘m úverom s relatívne krátkou dobou splácania (10 rokov), te‰í
aj star‰ích obyvateºov domu. V‰etci si hneì
uvedomili, ako sa v zrekon‰truovanom dome zhodnotili byty i nebytové priestory.
Ak by som mala, ako predsedníãka spoloãenstva, poradiÈ t˘m, ktorí e‰te len uvaÏujú
o obnove svojich príbytkov, povedala by
som, aby dlho neváhali. Nielen materiál,
práca, ale i energie sú ãoraz drah‰ie, a tak
sa zbytoãne predraÏuje b˘vanie. Je potrebné, aby sa spojilo niekoºko skutoãne odhodlan˘ch, akãn˘ch a schopn˘ch ºudí, ktorí
dokáÏu niekedy „aÏ do nemoty“ vysvetºovaÈ, argumentovaÈ, presviedãaÈ a získaÈ aj
ostatn˘ch pre realizáciu spoloãn˘ch zámerov. Je dôleÏité, aby ste si zároveÀ preverili
serióznosÈ obchodn˘ch partnerov.
Eva RovÀanová
predseda spoloãenstva.
SPOLOâENSTVO NÁMESTIE REPUBLIKY,
Luãenec

TÉMA
Rozhovor s Bc. Stanislavom Budáãom,
zástupcom predsedu SBD Luãenec

Odporúãam vyuÏiÈ ponúkané
zv˘hodnenia od ‰tátu
V dome b˘va viac samostatn˘ch
domácností. Nie v‰etci majú rovnaké
názor y na zatepºovanie a na
investovanie peÀazí do opráv
a údrÏby domu. Ako prebiehal proces
spoloãnej dohody v‰etk˘ch
obyvateºov domu pri rozhodovaní
o investíciách do zatepºovania?

nia SR. Tieto prostriedky sú v‰ak vzhºadom
na moÏnosti ‰tátneho rozpoãtu obmedzené.
Je samozrejmé, Ïe v‰etky úverujúce in‰titúcie pri poskytovaní finanãn˘ch prostriedkov
skúmajú bonitu Ïiadateºa.

Myslím, Ïe jedinou cestou je organizovanie
jednej alebo viacer˘ch schôdzí vlastníkov
bytov a nebytov˘ch priestorov a argumentácia podloÏená prepoãtami predpokladan˘ch
dosiahnuteºn˘ch úspor tepla po zateplení,
potvrdená praktick˘mi v˘sledkami in˘ch bytov˘ch domov. V procese prípravy v praxi organizujeme niekoºko schôdzí vlastníkov bytov, v prípade väã‰ích bytov˘ch domov aj
schôdze jednotliv˘ch vchodov, aby bol priestor na vysvetºovanie, v prípade potreby, aj
jednotliv˘m vlastníkom. Na záver je zorganizovaná spoloãná schôdza vlastníkov bytov,
na ktorej sa rozhodne o realizácii a spôsobe financovania investiãnej akcie.

V˘ber dodávateºa organizujeme súÈaÏou
s v˘berov˘m konaním. Samotn˘ v˘ber z ponúk vykoná hlasovaním v˘berová komisia,
v ktorej väã‰ina ãlenov sú zástupcovia vlastníkov bytov delegovaní schôdzou vlastníkov
bytov a nebytov˘ch priestorov. Táto schôdza
zároveÀ uznesením rozhodne o tom, Ïe rozhodnutie v˘berovej komisie je koneãné.
V prípade Ïe nie, rozhodnutie v˘berovej komisie je len doporuãujúce a koneãné rozhodnutie o v˘bere dodávateºa spraví schôdza vlastníkov.

Z ak˘ch finanãn˘ch prostriedkov
ste projekt zatepºovania realizovali?
Zatepºovanie je moÏné financovaÈ z rôznych
zdrojov. Najjednoduch‰í a najlacnej‰í je
z vlastn˘ch zdrojov. Máloktor˘ bytov˘ dom
má v‰ak dostatok vlastn˘ch finanãn˘ch prostriedkov na fonde prevádzky údrÏby
a opráv, aby si toto mohol dovoliÈ. Financovanie cez komerãn˘ úver je pomerne jednoduché, ale vzhºadom na úroãenie nároãnej‰ie. Vlastníci bytov v‰ak najãastej‰ie vyuÏívajú moÏnosti poskytované ‰tátom, teda
prostriedky zo ·tátneho fondu rozvoja b˘va-

Ako prebieha v˘ber
dodávateºskej firmy?

Na základe ãoho ste sa rozhodli
o v˘bere konkrétnej firmy?
Kritériá pre v˘berové konanie sú stanovené
v zadávacích podmienkach súÈaÏe a hodnotia sa vo v˘berovej komisii. KaÏd˘ ãlen v˘berovej komisie sa v‰ak rozhoduje samostatne, ale urãite ho v procese rozhodovania ovplyvÀuje ponúkaná cena, dæÏka záruky
a referencie jednotliv˘ch firiem.

Kedy je podºa Vás najlep‰ie
robiÈ zatepºovanie?
Z hºadiska roãného obdobia cez stavebnú
sezónu, pretoÏe technologick˘ proces zatepºovacích prác vyÏaduje urãité minimálne,
ale aj maximálne vonkaj‰ie teploty.

S ak˘mi problémami ste sa najviac
pot˘kali poãas zatepºovania?
Najãastej‰ie problémy vznikajú z nedostatoãnej projektovej prípravy, hlavne vo v˘kaze
v˘mer a v rozpoãtovej ãasti. Nedostatky vyvolajú potrebu následného dofinancovania,
ão je viazané na dodatoãné schvaºovanie
schôdzou vlastníkov bytov a dodatkovanie
úverov˘ch zmlúv. V‰etko toto zniÏuje dôveru
vlastníkov bytov k dodávateºovi, ako aj
správcovi bytov. ëal‰ie problémy môÏu
vzniknúÈ v súvislosti so samotn˘m dodávateºom (kvalita zmlúv, dodrÏiavanie technologického postupu, dodrÏiavanie termínov
a odstraÀovanie ch˘b a nedorobkov).

Aké najzákladnej‰ie rady by ste dali
obyvateºom domu pri procese
zatepºovania? âo by ste im odporuãili
a naopak, ãoho by sa mali vyvarovaÈ?
S prípravou zatepºovania zaãaÈ aspoÀ 1-2
roky pred plánovanou realizáciou (nastavenie v˘‰ky tvorby fondu prevádzky údrÏby
a opráv, práca s neplatiãmi). RealizovaÈ ão
najkomplexnej‰iu obnovu bytového domu,
vrátane v˘meny v˘plní v‰etk˘ch stavebn˘ch
otvorov (vchodové dvere, schodi‰Èové okná,
bytové okná). Odporúãam vyuÏiÈ ponúkané
zv˘hodnenia od ‰tátu.
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Druh˘ roãník konferencie
„V˘voj centrálneho zásobovania
teplom vo va‰ej mestskej ãasti“
II. roãník konferencie, tentoraz
s názvom „V˘voj centrálneho zásobovania teplom vo va‰ej
mestskej ãasti“, sme zorganizovali 5. februára 2009 na pôde
mestskej
ãasti
PetrÏalka.
Konferencia bola voºn˘m pokraãovaním stretnutí tohto druhu
s na‰imi klientmi. Hovorili sme
o novej legislatíve, ktorá upravuje podmienky v teplárenstve,
hlavne s ohºadom na tvorbu ceny tepla. Prezentovali sme v˘voj
cien plynu v roku 2008. Na‰ich
klientov logicky zaujímala v˘sledná cena tepla za predchádzajúce kalendárne obdobie, lebo aj tu do‰lo k priebeÏn˘m korekciám s ohºadom na uÏ spomínan˘ v˘voj paliva, ktoré predstavuje aÏ 65 % z celkov˘ch nákladov na v˘robu tepla. Následne sme hovorili o cenách na rok

2009. Ing. Eva Hulalová, riaditeºka Spoloãnosti pre rozvoj b˘vania v Bratislave, prezentovala
skúsenosti zo spolupráce s Dalkiou
pri zabezpeãení vykurovania nov˘ch objektov z existujúceho
centrálneho petrÏalského systému. V rámci ìal‰ieho bloku
predná‰ok sa rozprávalo o investíciách realizovan˘ch v roku
2008 za úãelom zv˘‰enia efektívnosti v˘roby a distribúcie tepla a teplej vody. Finanãné prostriedky takto vynaloÏené na‰ou
firmou dosiahli takmer 2 mil.
eur, teda takmer 60 miliónov
korún. V prezentácii venovanej
‰tatistike porúch sme mohli hrdo poukázaÈ na jej v˘razne klesajúcu tendenciu. Osobit˘ dôraz
bol venovan˘ moÏnostiam vyuÏitia obnoviteºn˘ch zdrojov. Blok
predná‰ok uzatvorili informácie

t˘kajúce sa komunikácie s na‰imi klientmi prostredníctvom ãasopisu Termoinfo.
Po diskusii urobil bodku za
stretnutím starosta hosÈujúcej
mestskej ãasti, Ing. Milan Ftáãnik.
„Rovnako, ako v minulom roku
chceme, aby konferencia prispela k otvorenému dialógu
a budovaniu vzájomn˘ch nad-

‰tandardn˘ch vzÈahov s dodávateºmi, správcovsk˘mi spoloãnosÈami a s koneãn˘mi zákazníkmi,“
dodáva Vincent Barbier. Preto
sme rozhodnutí takéto odborné
stretnutia realizovaÈ aj vo vybran˘ch slovensk˘ch regiónoch.
Eva Homolová
zástupkyÀa riaditeºa
odboru starostlivosti
o zákazníkov, Dalkie a.s.

RADÍME

Ako získaÈ prostriedky
na zatepºovanie, ale aj celkovú
obnovu bytového fondu. Úvery poskytujú komerãné banky
a stavebné sporiteºne, ale aj ‰tát a Ekofond
Komerãné banky, ·tátny fond rozvoja b˘vania, stavebné sporiteºne, ‰tátna dotácia aj
Ekofond. Toto v‰etko sú zdroje, z ktor˘ch
môÏu spoloãenstvá vlastníkov bytov pri splnení urãit˘ch podmienok získaÈ prostriedky
na obnovu bytov˘ch domov, teda aj na zateplenie. V prípade stavebn˘ch sporiteºní si
v‰ak spoloãenstvá vlastníkov alebo iné osoby, ktoré si chcú na obnovu budovy poÏiãaÈ
mali najprv pribliÏne dva roky ‰etriÈ a aÏ potom poÏiadaÈ o úver.

Financovanie obnovy
prostredníctvom
bankovej pôÏiãky
Na obnovu bytového domu si moÏno poÏiãaÈ
od komerãnej banky. Pri v˘bere banky si treba overiÈ, ãi poÏiãiava aj bytov˘m druÏstvám
alebo správcovsk˘m spoloãnostiam, niektoré totiÏ poÏiãiavajú len spoloãenstvám vlastníkov bytov. V˘hodou je, Ïe moÏno ruãiÈ aj
bez zaloÏenia majetku. MoÏnosti sú nasledujúce: zmenka, postúpenie pohºadávok fondu opráv, záruka Slovenskej záruãnej a rozvojovej banky.
Banky berú do úvahy najmä spôsob ruãenia

PRINÁ·AME VÁM
Ani sme sa nenazdali a ãasopis Termoinfo oslavuje svoje
prvé narodeniny. Rozhodli sme
sa, Ïe zistíme, ako sa vám ãasopis páãi, ãi je pomocníkom
pri va‰ej práci, ale samozrejme, aj kde je priestor na zlep‰ovanie. Preto sme na prelome rokov 2008/2009 zrealizovali telefonick˘ prieskum a op˘tali sa na veci, ktoré nás zaujímali. Oslovili sme 104 správcov a zástupcov spoloãenstiev
a odpovede sme dostali od 76
respondentov. ëakujeme v‰etk˘m, ktorí nám ochotne odpovedali. Zistili sme, Ïe aÏ 67 %

za poskytovan˘ úver. Za úvery moÏno ruãiÈ aj
prostredníctvom Slovenskej záruãnej a rozvojovej banky. SZaRB poskytuje záruky za
úvery na obnovu, modernizáciu alebo opravu
spoloãn˘ch ãastí/zariadení domu, ktoré poskytla komerãná banka alebo stavebná sporiteºÀa spoloãenstvám vlastníkov bytov,
správcom bytového fondu, druÏstvám, bytov˘m podnikom. ÎiadosÈ sa podáva prostredníctvom úverujúcej banky, ktorá ju postúpi
Slovenskej záruãnej a rozvojovej banke.
Banky venujú pozornosÈ napríklad aj tomu,
ako správcovská spoloãnosÈ, bytové druÏstvo alebo spoloãenstvo vlastníkov nakladá
s prostriedkami vo fonde opráv, v akej v˘‰ke
ich vlastníci bytov do fondu odvádzajú a ãi
ich odvádzajú pravidelne. Pri podmienkach,
za ak˘ch banka poskytne úver je dôleÏit˘ aj
poãet neplatiãov v dome. Vysok˘ poãet neplatiãov v dome ohrozuje dobré podmienky,
dom môÏe dostaÈ napríklad nev˘hodn˘ úrok.
DôleÏit˘ je aj vek a celkov˘ stav objektu.
Banka prihliada aj na vekové zloÏenie obyvateºov bytovky.
Spoloãenstvám vlastníkov bytov poÏiãiava napríklad Volksbank Slovakia, UniCredit Bank,
âSOB, Slovenská sporiteºÀa aj VÚB Banka.

Banky majú ãasto stanovenú minimálnu sumu,
akú sú ochotné bytov˘m domom – spoloãenstvám poÏiãaÈ. Horná hranica v mnoh˘ch prípadoch nie je stanovená, ale je stanovené maximálne úverové zaÈaÏenie jedného bytu. Väã‰ina
bánk financuje 100 percent nákladov obnovy
domu, dom teda nemusí maÈ vlastné prostriedky. Sú v‰ak aj banky, ktoré poÏiãiavajú len do
v˘‰ky 70 – 80 percent projektov˘ch nákladov.
Banky stanovujú rôznu dæÏku splácania úveru. Niektor˘m bankám treba poÏiãané peniaze vrátiÈ najviac do 15 rokov, in˘m aÏ do 25
rokov. Úroky na úvery pre bytové domy neb˘vajú garantované, banky poskytujú klientom individuálne dohodnuté úrokové sadzby,
alebo moÏnosÈ fixácie úrokovej sadzby podºa
v˘beru klienta.

âo je pri poskytovaní
úveru bankou dôleÏité
•Sadzba: sadzby banky menia zvyãajne minimálne raz do roka, niekedy aj dvakrát roãne.
•Úrok: kaÏdá banka má svoje podmienky,
v˘‰ka úrokov je v‰ak v kaÏdom konkrétnom
prípade individuálna.
•Doba splatnosti: závisí od individuálnych
podmienok konkrétnej banky, najãastej‰ie sa
doba splatnosti pohybuje do 10 aÏ 15 rokov.
•V˘‰ka úveru: ãasto b˘va stanovená minimálna hranica úveru, horná hranica v˘‰ky
úveru neb˘va respektíve nemusí byÈ obmedzená. âasto banky stanovujú úverov˘ limit na jeden byt.
Nabudúce o pôÏiãkách na obnovu bytov˘ch
domov od ‰tátu.
Red.

Termoinfo – nielen o teple
op˘tan˘ch ãasopis pozná, dostal sa im aspoÀ raz do rúk.
Opytovaní v‰ak nevedeli presne povedaÈ koºko ãísel ãasopisu sa im do rúk dostalo. V tejto oblasti vidíme priestor na
zlep‰enie, hlavne v stálom sledovaní databázy a jej aktualizácii. Keì v‰ak viete, Ïe ãasopis
vám príde do spoloãnosti skúste sa obzrieÈ, ãi neleÏí niekde
nepov‰imnut˘
na
stole.
Vychádza 4 x roãne –
marec/apríl, jún/júl, september/október a v decembri.
Takmer polovica respondentov
ãasopis preãítalo. Pri tejto for-

me komunikácie je to relatívne
vysoké ãíslo, ale aj tu vidíme
priestor na zlep‰enie obsahovej aj formálnej stránky.
Dozvedeli sme sa, Ïe aÏ 41 %
respondentom ãasopis pomáha pri ich práci a zároveÀ ho
hodnotia ako veºmi dobr˘ alebo dobr˘, ão nás veºmi te‰í.
Naìalej vám budeme priná‰aÈ
ãlánky, súvisiace s dodávkami
tepla a aktualitami v tejto oblasti, ale ãasopis sa budeme
snaÏiÈ tematicky roz‰íriÈ o témy, ktoré sa priamo súvisia so
správcovskou prácou. Respondenti by odporúãali venovaÈ sa

viac témam o cenách tepla
a v˘voji cien a zároveÀ by uvítali viac rád a tipov pre správcov a uÏívateºov bytov. Len 5 %
respondentov nie je s obsahom Termoinfa spokojn˘ch, ale
aj toto ãíslo je pre nás veºmi
dôleÏité a veríme, Ïe v budúcom roku klesne takmer na nulu. Aj takto by som vás zároveÀ
chcela osloviÈ, aby ste va‰e
návrhy a pripomienky k témam
posielali na na‰u mailovú adresu klient@dalkia.sk.
Silvia Stránska
riaditeºka úseku komunikácie
a marketingu

