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VYREGULOVANIE SÚSTAVY TEPLEJ VODY

O konkrétnych povinnostiach hovorí § 11 ods. 1 – spotreba 
energie v budovách. Vlastník budovy s celkovou podlaho
vou plochou väčšou ako 1 000 m2 s ústredným teplovod
ným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody 
je povinný:
a) zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykuro

vací systém v budove,
b) vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou pa

rametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spot
rebiči, v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných 
miestnostiach s dlhodobým pobytom osôb,

c) zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvo
dy teplej vody,

d) vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou 
izoláciou. 

Zodpovednosť za splnenie povinností zákona v bytovom 
dome má spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových pries
torov v bytovom dome alebo správca. Vlastník bytu alebo 
nebytového priestoru v bytovom dome je povinný umož
niť spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome alebo správcovi splniť povinnosti podľa 
zákona, inak zodpovedá za vzniknutú škodu.

Priestupku sa dopustí ten, kto ako vlastník budovy:
1. nezabezpečí a neudržiava hydraulicky vyregulovaný 

vykurovací systém v budove podľa § 11 ods. 1 písm. a),
2. nevybaví vykurovací systém automatickou reguláciou 

parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spo
trebiči podľa § 11 ods. 1 písm. b),

3. nezabezpečí a neudržiava hydraulicky vyregulované 
rozvody teplej vody podľa § 11 ods. 1 písm. c),

4. nevybaví rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou 
izoláciou podľa § 11 ods. 1 písm. d),

Inšpekcia môže uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu 
do 1000 eur.

Vlastník budovy je povinný splniť povinnosti do 31. decem
bra 2015.

A preto do programu schôdze vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v bytových domoch bude zaradený bod progra
mu týkajúci sa regulácie. Výsledkom schvaľovania by malo 
byť rozhodnutie vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
o tom, či na úhradu nákladov s tým spojených budú použité 
prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo 
jednotlivých vchodov. 

Schéma vonkajších rozvodov TÚV

Dňa 1. decembra 2014 vstúpil do účinnosti zákon č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov. Pre bytové domy je dôležitý § 1 písm. c), ktoré odkazuje na povinnosti vlastníkov bytového domu.
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HYDRAULICKÉ VYVÁŽENIE ROZVODNÝCH 
SÚSTAV TEPLEJ VODY
Účelom hydraulického vyregulovania (hydraulickotep
lotného vyváženia) rozvodných sústav teplej vody je 
dosiahnutie vyrovnanosti udržiavaných teplôt teplej 
vody vo všetkých častiach rozvodnej sústavy.

Znamená to usmernenie cirkulačných prietokov tak, aby 
v celej rozvodnej sústave boli v prívodných potrubiach 
udržiavané vyrovnané teploty teplej vody, resp. aby úbytok 
teploty medzi zdrojom teplej vody a ktorýmkoľvek miestom 
spotreby bol čo najnižší.

Vykonáva sa pomocou armatúr, ktoré je potrebné 
inštalovať do cirkulačného potrubia, najčastejšie 
v miestach vetvenia – na pätách objektov a na pätách 
cirkulačných stúpačiek. určiť správny cirkulačný prietok 
nie je jednoduché, pretože treba zohľadniť chladnutie vody, 
ktoré je v každom bode rozvodnej sústavy iné. Pre rovnaké 
domy, rôzne vzdialené od zdroja teplej vody, sú potrebné 
veľmi rozdielne prietoky. Pre udržiavanie rovnakej teploty 
môže dom v koncovej časti rozvodnej sústavy potrebo
vať 4 až 5násobok prietoku, ktorý stačí rovnakému domu 
v blízkosti zdroja teplej vody.

určiť správne rozdelenie prietokov je možné len vtedy, ak 
sú súčasne zohľadnené vlastnosti vnútorných rozvodov 
vo všetkých zásobovaných domoch, a zároveň vlastnosti 
vonkajších rozvodov prevádzkovaných dodávateľom tep
la. Preto nie je možné spracovávať projekty hydraulického 
vyregulovania pre jednotlivé domy a vonkajšie rozvody oso
bitne, ale musí byť spracovaný jeden spoločný projekt, 
zahrňujúci ako vonkajšie rozvody, tak aj všetky vnú
torné rozvody pripojených (zásobovaných) objektov. 
Zo spoločného projektu vyplynú úlohy ako pre dodávateľa 
tepla, tak aj pre vlastníkov zásobovaných objektov. 

Dodávateľ tepla je zo zákona zodpovedný za kvalitu 
dodávky teplej vody, avšak len za podmienky, ak vnú
torné rozvody sú hydraulicky vyregulované. V opačnom 
prípade zodpovedá len za parametre teplej vody na 
zmluvne dohodnutom mieste – na päte objektu. Tep
lota teplej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa 
v podstatnej miere závisí aj od vlastností vnútorných 
rozvodov prevádzkovaných vlastníkmi zásobovaných 
objektov. 

V prípade rekonštrukcie alebo výmeny rozvodov teplej 
vody v objektoch je potrebná korekcia – zmena projek
tu hydraulického vyváženia a korekcia nastavenia na 
pätách objektov. rozsah zmien je závislý od zmien vyko
naných pri rekonštrukcii. Ak sa vnútorné svetlosti potrubí 
menia minimálne, sú potrebné korekcie taktiež minimálne. 
V niektorých prípadoch sú pri rekonštrukciách vnútorných 
rozvodov použité potrubia nesprávnych dimenzií. V dôsled
ku toho vznikajú funkčné poruchy (napr. nedostatočná tep
lota teplej vody). V niektorých prípadoch musí byť nespráv
na voľba potrubí kompenzovaná použitím mimoriadne 
výkonných cirkulačných čerpadiel (vznikne problém s hluč
nosťou). V niektorých prípadoch je dokonca nevyhnutné 
opäť vymeniť rozvody a použiť správne dimenzie potrubí. 
Z uvedených dôvodov je nutné vopred konzultovať ma
teriály a dimenzie potrubí a zmenu projektu objednať 
ešte pred rekonštrukciou, aby nesprávnou voľbou 
potrubí nevznikli vysoké dodatočné náklady.

Pri zabezpečovaní povinností bude správca dbať na ochra
nu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome 
a uprednostňovať ich záujmy pred vlastnými (výber zhoto
viteľa, cena).

Armatúra
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AKO ČÍTAŤ VYÚČTOVANIE
V tomto období doručuje správca vlastníkom bytov a nebytových priestorov vyúčtovanie úhrad za plnenia spojené s užíva-
ním bytu spolu s vyúčtovaním použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a správou o svojej činnosti za predchádzajúci rok. 
Aby ste sa vedeli lepšie zorientovať vo výpisoch, dovoľujeme si vám poskytnúť niekoľko základných informácii s tým spoje-
ných. Povinnosť vykonať vyúčtovanie vyplýva správcovi zo zákona v termíne do 31. mája nasledujúceho roka.

Celý proces vyúčtovania a povinností správcu možno rozdeliť do troch častí:

• VYÚČTOVANIE ÚHRAD ZA PLNENIA SPOJENÉ S UŽÍVANÍM BYTU ZA OBDOBIE OD 01.01.2014  
DO 31.12.2014

• VYÚČTOVANIE POUŽITIA FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV ZA BYTOVÝ DOM ZA ROK 2014

• SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCU ZA ROK 2014 TÝKAJÚCEJ SA DOMU

Najrozsiahlejšou časťou z celého pro
cesu vyúčtovania je prvá časť. Vyúč
tovanie úhrad za plnenia spojené 
s užívaním bytu, ktorej v tomto člán
ku budeme venovať viac pozornosti.

K plneniam spojených s užívaním by
tu podliehajúcim vyúčtovaniu spravid
la radíme:

• Dodávku tepla na vykurovanie,
• Dodávku tepla použitej na ohrev 

teplej úžitkovej vody,
• Dodávku a odvod studenej vody 

vrátane studenej vody použitej na 
ohrev teplej úžitkovej vody,

• Dodávku elektrickej energie do 
spoločných častí bytového domu 
a pre spoločné zariadenia bytové
ho domu,

• Odvod zrážkovej vody,
• Iné plnenia dohodnuté v zmluve 

o výkone správy.

Z uvedených plnení spojených s uží
vaním bytu sú najvýznamnejšími ale 
aj finančne najnáročnejšími plnenia
mi dodávka tepla na vykurovanie a do
dávka tepla na prípravu teplej úžitko
vej vody. Preto im budeme aj v tomto 
príspevku venovať väčšiu pozornosť, 
najmä z pohľadu pravidiel rozpočíta
vania ich nákladov.
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Pravidlá rozpočítavania množstva dodaného tepla na vykurovanie vlastníkovi bytu určuje Vyhláška č. 630/2005 
Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení neskorších predpisov, podľa ktorej množstvo dodaného tepla na 
vykurovanie môže byť rozpočítané podľa:

a) Podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru – platí v prípade, ak v objekte rozpočítavania (bytovom dome) nie 
sú zapojené pomerové rozdeľovače tepla a ani určené meradlá tepla u konečných spotrebiteľov.

 Náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpočítavajú v pomere podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch vlastníka bytu k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, 
nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítania podľa vyhláškou určeného vzorca.

b) Pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla – platí v prípade, ak sú v objekte rozpočítavania 
zapojené pomerové rozdeľovače tepla rovnakého typu alebo určené meradlá tepla rovnakej triedy.

 V tomto prípade sa náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie (vo vyúčtovaní označené ako Náklady na 
vykurovanie spolu) rozdelia na základnú a spotrebnú zložku, ktorých rozdelenie podľa vyhlášky je v pomere 60 % 
(základná zložka) a 40 % (spotrebná zložka). Pomer prerozdelenia základnej a spotrebnej zložky môžu vlastníci zmeniť 
hlasovaním na schôdzi vlastníkov. Tento údaj je vo vyúčtovaní označený ako Pomer rozúčtovania.
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Základná zložka – náklady základnej zložky tepla na vykurovanie sa rozpočítavajú podľa podlahovej plochy bytu a prieme
ru základnej zložky na m2 vypočítaného z podlahovej plochy všetkých bytov. 

Základná zložka na dodané teplo sa rozpočítava aj medzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí majú individu
álne vykurovanie, pričom podlahová plocha bytu s individuálnym vykurovaním sa vynásobí koeficientom:

• 0,0 – pri bytoch:
– v nadstavbách, v stavbách do podkrovia,
– ktoré sa nachádzajú na najvyššom podlaží alebo nad nevykurovanými priestormi,
– s individuálnym vykurovaním, cez ktoré neprechádzajú rozvody vykurovacej sústavy centrálneho zásobovania teplom.

• 0,25 – pri ostatných bytoch s individuálnym vykurovaním.

Spotrebná zložka – sa určí pomerom celkového súčtu indikovaných údajov spotrebiteľa k celkovému súčtu indikovaných 
údajov v bytovom dome. Pričom indikovaný údaj predstavuje údaj z merača tepla, ktorý sa získa odčítaním hodnôt na kon
ci a na začiatku zúčtovacieho obdobia. Vo vyúčtovaní nákladov na teplo je tento údaj označený ako jednotky po korekcii.

V prípadoch, ak vlastník bytu a nebytového priestoru:

• nemá zapojené pomerové rozdeľovače tepla,
• odmietol umožniť vykonať odčítanie údajov pomerových rozdeľovačov tepla,
• poškodil pomerové rozdeľovače tepla,

sa určí spotrebná zložka ako 1,5 násobok priemeru spotrebnej zložky na m2 vypočítaný podľa pravidiel určených 
vyhláškou.

Podrobný rozpis rozpočítania nákladov dodaného tepla do objektu rozpočítavania (bytový dom) pre každého vlastníka je 
vo vyúčtovaní uvedený v prílohe vyúčtovania pod hlavičkou rozúčtovateľskej organizácie, ktorá rozpočítavanie vykonáva na 
základe správcom doručených podkladov (AB Facility s.r.o., Techem spol. s r. o. a pod.).

Pre lePšIe ZOrIeNTOVANIe sA V POjme INDIKOVANÝ ÚDAJ, uVáDZAme PríKlAD:

Miestnosť s nepriaznivou polohou: spálňa – najnižšie podlažie nad nevykurovanou pivnicou
Koeficient nepriaznivej polohy miestnosti: 0,80
Údaj z pomerového rozdeľovača tepla (rozdiel údajov na konci a začiatku obdobia): 116 
Výkon vykurovacieho telesa nachádzajúceho sa v miestnosti: 1,3456
 

INDIKOVANÝ ÚDAJ Z POMEROVÉHO ROZDEĽOVAČA PRE MIESTNOSŤ (SPÁLŇA): 

(údaj z pomerového rozdeľovača x výkon vykurovacieho telesa) x koeficient nepriaznivej  
polohy miestnosti

(116 x 1,3456) x 0,80 = 124,9
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Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt (bytový dom) sa rozdelia na základnú zložku, ktorá tvorí 10 % 
nákladov na prípravu teplej vody a na spotrebnú zložku, ktorá tvorí 90 % nákladov na prípravu teplej vody.

Rozdelenie jednotlivých zložiek nákladov na prípravu TÚV medzi vlastníkov bytov v bytovom dome je nasledovné:

• základná zložka – rovnakým dielom na každý byt.

• spotrebná zložka – sa určí pomerom spotreby TÚV v byte k spotrebe TÚV za bytový dom. Tento pomer následne vyná
sobíme nákladom na spotrebnú zložku tepla na ohrev TÚV za bytový dom.

V prípade, že vlastník bytu neumožní odpočet určeného meradla na meranie množstva TÚV (vodomeru), určí sa 
náhradný indikovaný údaj vo výške 1,5 násobku priemernej hodnoty indikovaných údajov na byt v bytovom dome.

Pravidlá rozpočítavania nákladov, ktorými sú najmä:

• spotreba elektrickej energie v spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu,
• odvod zrážkovej vody,
• ďalšie plnenia na základe požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov

môžu určiť vlastníci bytov a nebytových priestorov v každom bytovom dome na schôdzi bytového domu. môžu rozhodnúť 
podľa akej jednotky (plocha v m2, osoby a pod.) bude ten, ktorý náklad na plnenia rozpočítaný jednotlivým vlastníkom 
bytov.

VÝPOČET ZÁKLADNEJ ZLOŽKY NÁKLADOV  
NA PRÍPRAVU TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY NA BYT V BYTOVOM DOME:

Náklad na základnú zložku za byt (EUR) =
náklad na základnú zložku v bytovom dome : počet bytov v bytovom dome

VÝPOČET SPOTREBNEJ ZLOŽKY NÁKLADOV  
NA PRÍPRAVU TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY NA BYT V BYTOVOM DOME:

Náklad na spotrebnú zložku za byt (EUR) = 
 (spotreba TÚV v byte (m3) : spotreba TÚV celkom za bytový dom (m3)) x náklad na spotrebnú 

zložku celkom za bytový dom (EUR)

TEPLO 
   pre 
    VÁS

TEPLO 
   pre 
    VÁS
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Vodné a stočné

 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o podrobnejší výklad k spracovaniu rozpočítavania 
nákladov na plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru vám budú k dispozícii 
zamestnanci správcu na uvedených telefonických kontaktoch:

• predpis preddavkových platieb, rozúčtovanie nákladov: Obrková, Bodocká – 041/425 45 05, 041/425 45 07
 Ing. Vráblová – 041/425 45 20

• spotreby v byte (voda, pomerové rozdeľovače tepla): Ing. Chládeková – 041/ 425 45 08

• fakturácia plnení spojených s užívaním bytu (voda, elektrická energia): Ing. Vráblová  041/425 45 20

• fakturácia dodávky tepla: Berešíková – 041/425 45 12

VÝPOČET NÁKLADOV NA VODNÉ A STOČNÉ NA BYT S INšTALOVANÝMI VODOMERMI:

Náklad na byt (EUR) = fakturovaná spotreba v bytovom dome(m3) : spotreba vody  
z odčítaných údajov vodomerov v bytoch v bytovom dome (m3) x spotreba v byte (m3)  

x jednotková cena (EUR/m3)

VÝPOČET NÁKLADOV NA VODNÉ A STOČNÉ NA BYT S NEINšTALOVANÝMI VODOMERMI NA BYT:

Náklad na byt (EUR) = fakturovaná spotreba v bytovom dome (m3) : osobomesiace za bytový dom  
x osobomesiace v byte (m3) x jednotková cena (EUR/m3)

 %


