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Milí klienti, milí partneri,
zaãína sa nová vykurovacia sezóna a my spú‰Èame vykurovanie na v‰etk˘ch na‰ich tepeln˘ch zariadeniach. Poãas letn˘ch mesiacov
sme sa venovali potrebnej údrÏbe a kontrolám,
aby v‰etko fungovalo tak ako má, a aby sme
vám mohli poskytnúÈ plnohodnotné sluÏby.
Sme veºmi radi, Ïe okrem na‰ich hlavn˘ch aktivít môÏeme poukázaÈ aj na pozitívny sociálny
dopad na‰ich sluÏieb. Ako príklad by som veºmi rád uviedol projekt pre Ïiakov základn˘ch
‰kôl, ktor˘ má uÏ niekoºkoroãnú tradíciu. Je zameran˘ na vytváranie pozitívneho vzÈahu detí
k Ïivotnému prostrediu. Tento roãník je venovan˘ biodiverzite. V najbliÏ‰ích mesiacoch budú tisícky detí v mestách, v ktor˘ch pôsobíme,
objavovaÈ krásy fauny a flóry v ich najbliÏ‰om
okolí a budú sa snaÏiÈ pochopiÈ dôleÏitosÈ ich
ochrany.
Podporujeme aj mlad˘ch ‰portovcov a ‰portovkyne. Patrí to k na‰im aktivitám, na ktoré
sme obzvlá‰È hrdí.
Cítime zodpovednosÈ voãi na‰im klientom, zamestnancom aj voãi prírode: stále viac vyuÏívame obnoviteºné zdroje energie, najmä biomasu a solárnu energiu; viac ako 4 % z hrub˘ch mzdov˘ch nákladov investujeme do vzdelávania na‰ich zamestnancov; veºk˘ dôraz kladieme na bezpeãnosÈ pri práci a re‰pektovanie Ïivotného prostredia; v rámci skupiny
Dalkia, ale aj mimo nej, stále hºadáme nové
poznatky a snaÏíme sa ich rozvíjaÈ a uplatÀovaÈ.
KaÏd˘ deÀ pre Vás vyvíjame nové sluÏby, ktoré
stále lep‰ie zodpovedajú va‰im budúcim potrebám v oblasti CZT.
ëakujeme za Va‰u dôveru.
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LEGISLATÍVA

Zmeny v bytovom zákone
Od zaãiatku apríla 2010 platí novela zákona o vlastníctve bytov a nebytov˘ch
priestorov (Novela ã. 268/2007 Z. z.). Novela priniesla viacero dôleÏit˘ch zmien.
Nov˘ bytov˘ zákon odstránil nejednoznaãn˘ v˘klad niektor˘ch kompetencií
správcov a vlastníkov bytov a nebytov˘ch priestorov pri prevádzke a údrÏbe
bytového domu. Zmenil sa spôsob hlasovania vlastníkov bytov aj princíp platenia
do fondu opráv, správca musí zriadiÈ pre bytov˘ dom vlastníkov bytov
a nebytov˘ch priestorov konkrétneho bytového domu osobitn˘ úãet.

Aké konkrétne zmeny teda
priniesol zákon?
Bankov˘ úãet domu patrí vlastníkom
bytov (§7b – nov˘ ods. 4 a §8 ods. 3) majiteºom úãtu domu v banke sú vlastníci bytov a nebytov˘ch priestorov v príslu‰nom dome, nezávisle na tom, ãi ho
zriadilo spoloãenstvo vlastníkov alebo
správca. Z praxe sa ukázalo, Ïe je potrebné zdôrazniÈ, Ïe úãet je v spolu-

vlastníctve jednotliv˘ch vlastníkov v bytovom dome a vklad je chránen˘ rovnako ako keby bol úãtom fyzickej osoby.
Správca musí zriadiÈ pre bytov˘ dom
vlastníkov bytov a nebytov˘ch priestorov
konkrétneho bytového domu osobitn˘
úãet, ktor˘ je oddelen˘ od úãtu správcu.
Vyúãtovanie do konca mája (§7b – nov˘ ods. 3) - Spoloãenstvo vlastníkov,
(pokraãovanie na strane 3)
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PREDSTAVUJEME
Rozhovor
s Ing. Jaromírom Voﬁí‰kom

V˘roba tepla a elektriny
v Dalkii v Îiari nad Hronom
O obnove kondenzaãnej v˘roby elektriny v Dalkii Industry
Îiar nad Hronom sme sa zhovárali s Ing. Jaromírom Voﬁí‰kom,
ktor˘ pôsobí vo funkcii ‰pecialista - expert v energetike.

âo viedlo k rozhodnutiu obnoviÈ
kondenzaãnú v˘robu elektriny?
K tomuto rozhodnutiu viedla snaha vyrábaÈ
celoroãne teplo aj elektrinu spaºovaním uhlia a umoÏniÈ t˘m aj zv˘‰enie podielu spaºovania biomasy, nevyrábaÈ energiu spaºovaním u‰ºachtilého paliva ak˘m je plyn a poskytnúÈ regulaãnú energiu prenosovej sústave.
Preão to nebolo moÏné uskutoãniÈ bez
obnovy kondenzaãnej v˘roby elektriny?
Parné turbíny boli kon‰trukãne usporiadané
tak, Ïe mnoÏstvo vyrobenej elektriny bolo
závislé od okamÏitej dodávky tepla, ktorú si

âo viedlo k rozhodnutiu obnoviÈ
kondenzaãnú v˘robu?
V roku 1957 boli vo vtedaj‰ej teplárni závodu ZSNP in‰talované dve odberové konden-

âo sa teda v Dalkii Industry udialo?
Zjednodu‰ene povedané, „prirobili“ sme
ãasÈ turbíny k uÏ existujúcej turbíne TG1. Tá
umoÏní privedenú energiu v pare spracovaÈ
tak dôkladne, Ïe v ãasti za turbínou, naz˘vanou kondenzátor, sa para opäÈ mení na
vodu a odchádza späÈ do kotla, kde sa z nej
vyrobí para a tá putuje do turbíny. UmoÏÀuje
tak vyrábaÈ elektrinu bez závislosti na
mnoÏstve tepla odovzdaného zákazníkom.
Snahou je z privedenej pary vyrobiÈ maxi-
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Ako prebieha v˘roba tepla a elektriny
v Dalkii Industry Îiar nad Hronom?
V teplárni Dalkie Industry, ako uÏ naznaãuje názov, sa teplo a elektrina vyrába kombinovane, a to spaºovaním plynu ale aj uhlia,
a skú‰obne aj biomasy. Plyn sa spaºuje
v spaºovacej turbíne, ktorá roztoãí generátor a ten vyrába elektrinu. Horúce plyny
z turbíny vedú do kotla, kde sa z vody vyrába teplo v podobe pary. Trochu in˘ postup
je pri spaºovaní uhlia alebo biomasy: uhlie
alebo biomasu spaºujeme v kotle, vyrábame paru, ktorú vedieme do parnej turbíny
a z turbíny k zákazníkom ako paru alebo po
prechode ohrievaãom, ako horúcu vodu.
Turbína roztoãí generátor a ten opäÈ vyrába
elektrinu.

urãoval zákazník. Najmä dodávky tepla v období kedy sa nekúrilo boli také nízke, Ïe neumoÏÀovali prevádzku kotla ani parnej turbíny a bolo nutné vyrábaÈ teplo a elektrinu
len v plynovej turbíne.

Parná turbína

Aké moÏnosti existujú v oblasti
v˘roby tepla a elektriny?
Energiu v podobe tepla a elektriny môÏeme
získaÈ kaÏdú samostatne (v kotolni alebo
elektrárni) alebo kombinovane (v teplárni).
ZískavaÈ teplo samostatne predstavuje
spaºovaÈ napríklad plyn, uhlie alebo biomasu v kotle a vyrábaÈ horúcu vodu alebo paru. Elektrinu môÏeme získavaÈ samostatne
vo vetern˘ch, solárnych, parn˘ch, jadrov˘ch
alebo plynov˘ch elektrárÀach. Kombinovane potom znamená, Ïe teplo a elektrinu
získavame spoloãne a zvy‰ujeme tak úãinnosÈ celej v˘roby.

zaãné turbíny, kaÏdá s v˘konom 12 MW.
Rozvoj energetiky a v˘stavba veºk˘ch elektrárensk˘ch blokov viedla k postupnému odstavovaniu mal˘ch zdrojov elektriny. Aj v tejto teplárni boli turbíny upravené len na protitlakovú prevádzku, ‰pecifickú pre teplárne. Bola to prevádzka, v ktorej prioritou bola v˘roba tepla a aÏ následne sa od nej odvíjala v˘roba elektriny, bez moÏnosti ovplyvniÈ mnoÏstvo.
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V Dalkii v Žiari nad Hronom sa budú využívať obidva spôsoby výroby elektriny
a tepla, a to prevádzkovaním plynovej aj parnej turbíny.
Sprevádzkovanie kondenzačnej odberovej turbíny TG1 navyše umožní poskytovať
podporné služby pre prenosovú energetickú sústavu.

LEGISLATÍVA

Zmeny v bytovom zákone
(pokraãovanie zo strany 1)

málne mnoÏstvo tepla a elektriny. Aby sa
na konci turbíny stala z pary voda, musíme kondenzátor chladiÈ. Realizujeme to
chladiacou vodou, ktorá pomocou ãerpadiel neustále prúdi medzi kondenzátorom a chladiacou veÏou, kde sa dosahuje poÏadovaná teplota, aby bol cel˘ proces úspe‰n˘, úãinn˘ a maximálne ekonomick˘. A tak, okrem veºkého rozsahu
prác na turbíne, bola vybudovaná nová
chladiaca veÏa, potrubie chladiacej vody
s priemerom takmer jeden meter a dve
ãerpadlá, kaÏdé s v˘konom 1500 m3 vody za hodinu.
Vieme, Ïe Dalkia Industry zásobuje
teplom aj mesto Îiar nad Hronom. âo
prinesie tento projekt obyvateºom?
Po skúsenostiach z plynovou krízou, vieme zaruãiÈ dodávku tepla, ktorá nie je
závislá len na jednom druhu paliva, a to
poãas celého roka.
Red

rovnako ako správca, má povinnosÈ kaÏdoroãne predloÏiÈ vlastníkom bytov vyúãtovanie najneskôr do 31. mája. Spoloãenstvo je
povinné vykonaÈ vyúãtovanie fondu prevádzky, údrÏby a opráv, úhrad za plnenia rozúãtované na jednotlivé byty a nebytové
priestory v dome.
Keì dom nemá kto spravovaÈ vznikne spoloãenstvo vlastníkov (§8a – ods. 8) – ak
správca vypovie zmluvu o správe domu
a vlastníci bytov a nebytov˘ch priestorov do
jedného roka neuzatvoria zmluvu s in˘m
správcom alebo nezaloÏia spoloãenstvo,
vzniká spoloãenstvo vlastníkov bytov a nebytov˘ch priestorov zo zákona.
Do fondu opráv sa platí podºa spoluvlastníckeho podielu (§ 10 ods. 1) Novela urãuje len jeden spôsob platenia preddavkov do
fondu prevádzky, údrÏby a opráv. Je to podºa
veºkosti spoluvlastníckeho podielu. Odstránilo sa tak znev˘hodnenie urãitej skupiny
vlastníkov bytov a nebytov˘ch priestorov pri
tvorbe fondu v dome. Po novom sa k podlahovej ploche bytu alebo nebytového priestoru pripoãíta aj ãasÈ podlahovej plochy balkóna, lodÏie alebo terasy, pretoÏe z fondu sa
hradia aj ich opravy. Spoluvlastnícky podiel
tvorí: celková plocha bytu + plocha pivnice
+ plocha komory, ak je mimo bytu + 25 %
podlahovej plochy balkóna, lodÏie alebo terasy, ktorú uÏíva v˘luãne vlastník zo svojho
bytu.
Novela jasne formulovala ão sú príjmy domu (§ 10 ods. 2) V pôvodnom zákone nebolo uvedené, ão tvorí príjmy do fondu prevádzky, údrÏby a opráv domu, neboli upravené ani príjmy z predaja spoloãného nebytového priestoru, spoloãn˘ch ãastí a zariadení
domu, nebolo povedané, kam majú plynúÈ.
Úprava jasne urãuje, ão je príjmom správcu
a ão je príjmom bytového domu.
Vlastník bytu bude platiÈ za svoju nezodpovednosÈ (§ 11 ods. 3) Vlastník bytu alebo
nebytového priestoru má osobnú zodpovednosÈ za spôsobenú ‰kodu, ak oprávnen˘m
osobám nesprístupní byt ãi nebytov˘ priestor na vymedzené potrebné úkony (napríklad
kontrola meraãov). Vlastník, ktor˘ si túto povinnosÈ nesplní, zná‰a v‰etky náklady a ‰kody, ktoré tak˘m konaním vzniknú. Nové znenie zákona chráni oprávnené záujmy ostatn˘ch spoluvlastníkov, ako aj správcu ako garanta odbornosti pri v˘kone správy bytového
domu. Zákon hovorí, Ïe ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome neumoÏní
na poÏiadanie na nevyhnutn˘ ãas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebyto-

vého priestoru zástupcovi spoloãenstva,
správcovi a osobe oprávnenej vykonávaÈ
opravu a údrÏbu s cieºom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpeãí sám
alebo ak ide o opravu spoloãn˘ch ãastí domu alebo spoloãn˘ch zariadení domu prístupn˘ch z jeho bytu, alebo montáÏ a údrÏbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpoãet
nameran˘ch hodnôt, zodpovedá za vzniknuté ‰kody.
Rozhodovanie o opravách je operatívnej‰ie
(§ 14 ods. 2) Vlastníci bytov a nebytov˘ch
priestorov v dome môÏu hodinu po zaãatí
schôdze rozhodnúÈ o v˘bere dodávateºa
nadpoloviãnou väã‰inou prítomn˘ch vlastníkov. UmoÏÀuje to operatívnej‰í v˘ber dodávateºa v prípade nezáujmu niektor˘ch vlastníkov, aby nedo‰lo ku zmareniu vykonania
potrebn˘ch prác pre zachovanie funkãnosti
domu.
HlasovaÈ moÏno aj písomne (§ 14 ods. 3,
§ 14 ods. 6) Prakticky o v‰etk˘ch ãinnostiach pri v˘kone správy bytového domu sa
rozhoduje hlasovaním na schôdzi vlastníkov,
priãom sa musí zísÈ nadpoloviãná väã‰ina.
Preto novela zákona zaviedla, Ïe sa dá hlasovaÈ aj písomne o v‰etkom, okrem zmluvy
o spoloãenstve a zmluvy o v˘kone správy.
Aby nedochádzalo k zneuÏívaniu podpisov,
musí sa hlasovanie uskutoãniÈ tak, aby podpis vlastníka potvrdili najmenej dvaja overovatelia, ktorí sú zvolení na schôdzi vlastníkov. OveriÈ písomné hlasovanie môÏe aj notár.
Dom sa môÏe osamostatniÈ (§ 14 ods. 7)
Ak spoloãenstvo tvorí viac bytov˘ch domov,
majú právo vlastníci v kaÏdom dome samostatne sa rozhodnúÈ o rozdelení spoloãenstva a tak sa osamostatniÈ.

TÉMA

Dalkia zabezpeãuje aj obsluhu plynov˘ch kotolní
a v˘menníkov˘ch staníc pre nezávisl˘ch partnerov
Dalkia je v medzinárodnom meradle lídrom v poskytovaní energetick˘ch sluÏieb pre
bytovo - komunálnu sféru a pre priemyseln˘ch klientov. Na Slovensku sa zameriava na
správu tepeln˘ch zdrojov, tepelno-technick˘ch zariadení, ako aj komplexnú správu
budov. Prostredníctvom spoloãnosti SLOVEO poskytuje komplexné sluÏby na
zabezpeãenie prevádzky automobilového závodu PSA Peugeot Citroën v Trnave.
Dalkia poskytuje komplexné rie‰enia zamerané na dosahovanie tepelného komfortu
a energetickej úãinnosti.
Málokto v‰ak vie, Ïe Dalkia poskytuje svoje
sluÏby aj v oblasti obsluhy plynov˘ch kotolní
a v˘menníkov˘ch staníc pre in˘ch partnerov.
Takúto ãinnosÈ ponúka ako roz‰írenie portfólia a zároveÀ ako rie‰enie pre svojich
partnerov - správcovské spoloãnosti, majiteºov objektov (aj mestské ãasti), vlastníkov
bytov aÏ po podnikateºské subjekty. Tieto
aktivity zabezpeãuje Dalkia na Slovensku uÏ
niekoºko rokov, priãom zo zaãiatku boli zabezpeãované jej v˘robn˘m úsekom. Od
1. marca 2010 sú tieto ãinnosti riadené
prevádzkou pre zmluvné vzÈahy, ktorá bola
vytvorená v rámci odboru priemyslu a terciárnej sféry. Obchodnú stránku poskytovania
t˘chto sluÏieb rie‰i v spoloãnosti odbor starostlivosti o zákazníkov.

• v objektoch typu polikliník a nemocníc
• v penziónoch a domoch opatrovateºskej
sluÏby
• v objektoch podnikateºsk˘ch a in˘ch subjektov
• v ìal‰ích ‰pecializovan˘ch objektoch
Pri t˘chto aktivitách ide v princípe o dva
typy vzÈahov alebo sluÏieb, ktoré Dalkia
poskytuje svojim partnerom:

• SluÏby správy a obsluhy, ktoré rie‰ia odbornú obsluhu a dozor na vyhraden˘ch
technick˘ch zariadeniach, vrátane sluÏieb
dispeãingu a zabezpeãenia nepretrÏitej
pohotovosti a havarijnej sluÏby.
• Druh˘m typom sluÏieb sú sluÏby zabezpeãenia odborn˘ch prehliadok a skú‰ok,
ako aj servisn˘ch ãinností vypl˘vajúcich
z platnej legislatívy.
Jednotlivé ãinnosti Dalkia zabezpeãuje intern˘mi a extern˘mi pracovníkmi na základe
dohody o pracovnej ãinnosti, strojníkmi v˘robného úseku v rámci pridelen˘ch rajónov,
vlastn˘mi pracovníkmi regionálnej údrÏby
alebo pracovníkmi dcérskej ‰pecializovanej
spoloãnosti C - bau, spol. s r. o.
Silvester Kotuºa, Dalkia a.s.

V rámci t˘chto aktivít Dalkia zabezpeãuje
obsluhu mal˘ch domov˘ch kotolní, jednotliv˘ch kotlov a v˘menníkov˘ch staníc v nasledovn˘ch typoch objektov:
• v bytov˘ch domoch, v objektoch obãianskej vybavenosti (‰koly, ‰kôlky, jasle a iné
objekty)

INFORMUJEME
Koncom septembra schválili
poslanci Európskeho parlamentu nové nariadenie. Na
základe neho bude Európska
komisia v ãlensk˘ch ‰tátoch
poãas prípadnej plynovej krízy
koordinovaÈ zásobovanie plynom. Nové nariadenie poskytne vy‰‰ie právomoci exekutí-

Európska komisia bude koordinovaÈ prípadnú plynovú krízu
ve EÚ. Táto bude urãovaÈ, kto
a v akom mnoÏstve plyn dostane, ak by sa vyskytla na
trhu podobná situácia, ako
v minulom roku, kedy kríza citeºne zasiahla aj Slovensko.
Do dvoch rokov musí kaÏd˘
ãlensk˘ ‰tát vypracovaÈ prevenãn˘ plán. Prioritou novej

legislatívnej normy je, aby domácnosti napriek sÈaÏen˘m
podmienkam dostali plyn.
Nariadenie rozdeºuje stav váÏnosti krízy do troch stupÀov,
„varovanie“, „v˘straha“ a „núdzová pohotovosÈ“. V prípade
najváÏnej‰ej situácie sa ãlenské ‰táty musia postaraÈ

o spustenie krízového plánu
a musia zaistiÈ, aby cezhraniãná v˘mena plynu fungovala. Norma zah⁄Àa aj povinnosÈ
do troch rokov upraviÈ plynovody na obráten˘ tok suroviny
pre krajiny, ktor ˘ch infra‰truktúra e‰te tento systém nepodporuje.
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P¯TATE SA, ODPOVEDÁME
P˘taÈ sa môÏete aj priamo na

klient@dalkia.sk
• Ak˘ má dodávateº dôvod, aby zaãal s vykurovaním,
pripadne aspoÀ s temperovaním v bytov˘ch domoch
okamÏite po ochladení?
V˘hovorka, Ïe predpokladaná teplota cez deÀ bude
20° C a preto sa nebude vykurovaÈ, neobstojí, rozhodujúci je fakt, Ïe v bytoch je chladno.
Zaãína sa vykurovaÈ v súlade s legislatívou, to znamená
podºa vyhlá‰ky MH SR ã. 152/2005 Z. z., ktorá
v § 1 ods. (2) dodávateºom tepla urãuje podmienky zaãiatku vykurovania, ak:
• vonkaj‰ia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne poãas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13° C a podºa predpovede v˘voja poãasia nemoÏno oãakávaÈ zv˘‰enie vonkaj‰ej priemernej
dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu;
• vonkaj‰ia priemerná denná teplota, ktorá tvorí ‰tvrtinu
súãtu vonkaj‰ích teplôt meran˘ch o 7.00 h, o 14.00 h
a o 21.00 h (o 21.00 h sa nameraná teplota zapoãítava dvakrát) nie je vy‰‰ia ako 13° C.
Ak je to technicky moÏné a v‰etci odberatelia v tepelnom
okruhu sa s dodávateºom dohodnú, dodávateº môÏe zaãaÈ vykurovaÈ aj za in˘ch klimatick˘ch podmienok ako
ukladá zákon.
• Ako funguje mechanizmus spú‰Èania vykurovania, koºko hodín trvá k˘m
sa v deÀ spustenia vykurovania dostane teplo koneãnému spotrebiteºovi?
Máme skúsenosti, Ïe to trvá aj 2 dni. Ak˘ je dôvod, Ïe nemáme teplo
v‰etci v rovnak˘ ãas, resp. deÀ, keì zaãnete kúriÈ?
Nábeh spustenia vykurovania vykonáme spravidla v dan˘ deÀ, v priebehu niekoºk˘ch hodín. Po letn˘ch
odstávkach sme na vykurovaciu sezónu, teda aj na zaãatie vykurovania
pripravení.
Ak sa teplo v deÀ spustenia vykurovania nedostalo aÏ ku koneãn˘m

• Je v‰eobecne známe, Ïe in‰titúcie závislé od financovania
‰tátom sú ãast˘mi dlÏníkmi, sú v oneskorení s povinn˘mi
platbami ‰tátu, no dlhujú aj za sluÏby, aj za spotrebované
teplo. Neohrozujú neplatiãi dodávky tepla platiacim
zákazníkom?

Je pravdou, Ïe neplatiãmi sú
prevaÏne in‰titúcie financované
úplne alebo ãiastoãne zo ‰tátneho rozpoãtu, ide prevaÏne
o krátkodobé ome‰kanie platieb.
Dodávateº tepla je v‰ak zmluvne
viazan˘ dodávaÈ tepelnú energiu
do objektov svojich zmluvn˘ch
par tnerov v urãenom ãase
a v urãenej kvalite, a súãasne
treba pripomenúÈ, Ïe cena tepla
podlieha vecnej regulácii, je ur-

ãená a schválená regulaãn˘m
úradom ako cena maximálna,
ão znamená, Ïe obsahuje
v zmysle v˘nosu ÚRSO iba
oprávnené, úãtovne evidované
náklady.
V rámci procesu nákupu vstupn˘ch energií, v˘roby, dodávky
ale aj spotreby tepla je jedn˘m
z rozhodujúcich faktorov zabezpeãenia funkãnosti tohto mechanizmu zachovanie kontinuity
v toku finanãn˘ch prostriedkov,

spotrebiteºom, v prvom rade je potrebné kontaktovaÈ správcu, pretoÏe
takmer v 100 % reklamovan˘ch prípadoch boli na prívode ÚK do bytového domu zatvorené ventily. A kontrola funkãnosti na vnútornom systéme tepeln˘ch rozvodov je povinnosÈou správcov domov.

ão v koneãnom dôsledku znamená, Ïe k t˘mto povinnostiam
by mal rovnako pristupovaÈ kaÏd˘ subjekt v reÈazci „dodávka
a spotreba tepla“.
Aby neohrozili neplatiãi dodávku
tepla platiacim zákazníkom, dodávateº musí svoje ãinnosti denne koordinovaÈ a vyhodnocovaÈ,
no v˘znamn˘m momentom je nepochybne aj rozsah aktivít a celkov˘ objem dodávok v˘robcu
a dodávateºa tepla.
Dodávateº môÏe v odôvodnen˘ch prípadoch krátkodobo odloÏiÈ splátky, prípadne pristúpiÈ
na dohodu o splácaní ãasti dlhu. NemôÏe si v‰ak dovoliÈ z titulu neplatenia pokraãovaÈ v rizikov˘ch dodávkach tepla.

P¯TATE

SA, ODPOVEDÁME

P˘taÈ sa môÏete aj priamo na

klient@dalkia.sk
• Radi by sme poznali vyjadrenie
dodávateºa tepla. Ako ovplyvní
a ãi vôbec ovplyvní, avizované
zvy‰ovanie cien plynu cenu
tepla pre rok 2011? Ako vidí
dodávateº tepla v˘voj ceny
tepla pre rok 2011?

• Ak hovoríme o tepeln˘ch rozvodoch a meracom mieste, ak˘ je rozdiel
medzi majetkovo-právnou hranicou a odbern˘m miestom?
Zo zákona je odberné miesto v zmluve (na dodávku a odber tepla) dohodnuté miesto, na
ktorom je umiestnené urãené meradlo. Majetková hranica je miesto, na ktorom konãí povinnosÈ údrÏby a opráv dodávateºa tepla a zaãína táto povinnosÈ pre odberateºa tepla.
• Na základe upozornenia
dodávateºa tepla o povinnosti
odberateºa vykonaÈ technické
prehliadky tepeln˘ch rozvodov
za odbern˘m miestom, teda
v objekte spotreby, nás zaujímajú
konkrétne vplyvy, napríklad
na nekvalitnú dodávku teplej
úÏitkovej vody.
Nehospodárnu v˘robu TÚV môÏu spôsobovaÈ napríklad v minulosti vykonané technické opatrenia na zníÏenie
teploty TÚV na v˘toku u koneãného
spotrebiteºa. Hlavne v t˘chto prípadoch sa vyskytujú chyby spätn˘ch
klapiek na zmie‰avacích armatúrach,
v dôsledku ãoho dochádza k zmie‰aniu studenej vody s teplou, a t˘m
k ochladzovaniu vratnej TÚV a následne k zhor‰eniu hospodárnosti
v˘roby TÚV.

Teplonosné prípojky umiestnené mimo objektu, teda domu vlastníkov bytov (rovnako to platí pre v‰etky objekty), podºa zákona NR SR
ã. 182/1993 Z. z. v § 2 ods. (5), sú spoloãn˘mi zariadeniami domu, aj keì sú umiestnené mimo domu a slúÏia v˘luãne tomuto domu.

Dodávateº predkladá cenové návrhy
na nasledujúci rok kaÏd˘ rok, vÏdy
do konca októbra predchádzajúceho
roka. Priemernú cenu plynu do kalkulácií cien tepla spravidla odporúãa
ÚRSO. Ak teda regulátor vyhodnotí,
Ïe zv˘‰enie ceny plynu má vplyv na
zv˘‰enie cien tepla, tak aj na‰a spoloãnosÈ bude postupovaÈ pri tvorbe
ceny tepla podºa odporúãaní ÚRSO.
Ak by sa cena plynu zv˘‰ila uÏ tento
rok, zreálnime ceny tepla úpravou
cenov˘ch kalkulácií a poÏiadame
úrad o schválenie vy‰‰ej ceny tepla.
K úprave ceny by urãite pristúpili aj
ostatní v˘robcovia a dodávatelia tepla, ak by vplyvom reálnych nákladov
na nákup plynu mohlo dôjsÈ k prekroãeniu maximálnej urãenej (schválenej) súãasne platnej ceny tepla.
Podºa na‰ich odhadov, na základe
v˘voja cien ropy na svetov˘ch trhoch, ako aj na základe uÏ publikovan˘ch informácií zo strany SPP, najväã‰ieho dodávateºa plynu na Slovensku, moÏno oãakávaÈ, Ïe cena
tejto komodity vzrastie. UviezÈ percento nárastu by v‰ak bolo predãasné.

