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LETNÁ ZMENA
stránkov˘ch hodín
Poãas prázdninov˘ch mesiacov

júl a august
budú stránkové hodiny skrátene!
V dÀoch

utorok a ‰tvrtok
nás tak môÏete nav‰tíviÈ
v ãase

od 8.00 do 17.00 hod.!

Milí Vrakunãania,
s uspokojením môÏem kon‰tatovaÈ, Ïe sme vo Vrakuni dosiahli ìal‰í dôleÏit˘ míºnik v oblasti zabezpeãenia moderného a spokojného b˘vania. DÀa 24. mája
Miestne zastupiteºstvo Mestskej ãasti Bratislava VrakuÀa sa rozhodlo prenajaÈ prostredníctvom Spokojného b˘vania tepelnoenergetické zariadenia spoloãnosti Termming a.s. na obdobie 15 rokov.
Cieºom poslancov miestneho zastupiteºstva bolo a je
snaha zabezpeãiÈ vo Vrakuni dobré a spokojné b˘vanie, ão doteraz dokazuje cel˘ rad opatrení a systémov˘ch reforiem v Spokojnom b˘vaní. Z tohto dôvodu sa
poslanci nedávno rozhodli spolupracovaÈ s renomovanou spoloãnosÈou v oblasti v˘roby a dodávky tepla
za úãelom trvalo udrÏateºnej bezpeãnej, ekologickej, pohodlnej, spoºahlivej a hlavne hospodárnej dodávky tepla vo Vrakuni t.z. dodávka tepla vo Vrakuni za jednu
z najlep‰ích cien v Bratislave.

Hlavné dôvody, ktoré vzali poslanci do úvahy pri rozhodovaní boli najmä:
n Strategické plánovanie a riadenie tepelného hospodárstva z hºadiska veºk˘ch
rekon‰trukcií, opráv, zásadn˘ch zmien tepeln˘ch sústav je nevyhnutné realizovaÈ v 10 – 15 roãnom horizonte, ão môÏe byÈ pri 4 roãnom funkãnom období.
poslancov MZ t.z. aj manaÏmentu Spokojného b˘vania potenciálne problematické.
n Rozdelenie správcu bytov˘ch domov a dodávateºa tepla je za súãasn˘ch podmienok a cien energií nevyhnutnosÈou, modern˘ koncept správy domov je o ‰etrení nákladov za b˘vanie t.z. najmä o zniÏovaní spotrieb tepla, predsa správca má tlaãiÈ na dodávateºa tepla, aby zniÏoval dodávku tepla a to sa dá najlep‰ie
dosiahnuÈ, keì sú subjekty oddelené.
n Privátno verejné partnerstvo – je modern˘ koncept dosahovania cieºov verejnej
správy, kedy obec realizuje svoje ciele a zámery t.z. trvalo udrÏateºná dodávka
tepla za dobrú cenu vo Vrakuni, prostredníctvom privátneho partnera za presne
zmluvne urãen˘ch podmienok s kvalitn˘m kontroln˘m mechanizmom. Privátny
partner dosahuje stanovené ciele zväã‰a efektívnej‰ie ako verejn˘ podnik.
n Hºadanie strategického partnera, ktor˘ má rozsiahle referencie a know-how
v oblasti rekon‰trukcie centrálneho zásobovania s teplom najmä z pohºadu v˘meny centrálnych zdrojov na báze obnoviteºn˘ch palív (biomasa).
Mestská ãasÈ Bratislava VrakuÀa a spoloãnosÈ Termming a.s. pripravili a podpísali nájomnú zmluvu, ktorá detailne upravuje spoloãn˘ vzÈah partnerov v oblasti dodávky tepla vo Vrakuni, transparentn˘m a kontrolovateºn˘m spôsobom. V zmluve
sú jasne stanovené ciele mestskej ãasti v oblasti realizácie spokojného b˘vania
a spoloãnosÈ Termming sa zmluvne zaviazala dodávaÈ teplo vo Vrakuni za niÏ‰iu
cenu ako podobné spoloãnosti v ostatn˘ch mestsk˘ch ãastiach v Bratislave. Som
presvedãen˘, Ïe takáto nájomná zmluva z pohºadu partnerského vzÈahu VrakuÀaTermming je jedna z najlep‰ích na Slovensku.
Verím, Ïe táto spolupráca v oblasti tepelného hospodárstva so spoloãnosÈou Termming je pre VrakuÀu veºmi v˘hodná a som presvedãen˘, Ïe potenciál CZT, ktor˘
je podºa môjho názoru u nás vo Vrakuni v dobrom stave odborníci z Termmingu
e‰te viac vyuÏijú a posunú ìalej, najmä z pohºadu prechodu na v˘robu tepla z obnoviteºn˘ch zdrojov, hospodárnej‰ej distribúcie tepla, efektívnej‰ieho odovzdávania
tepla. V kaÏdom prípade som si ist˘, Ïe dodávka tepla vo Vrakuni bude aj v 15 roãnom v˘hºade jedna z najlep‰ích a najlacnej‰ích v Bratislave.
Marek Harga‰ / konateº, Ba, 26.jún 2006
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Aká je nájomná zmluva?

Prioritou je udrÏaÈ kontrolu Mestskej ãasti
nad tepeln˘m hospodárstvom v prospech odberateºa
Ako uÏ bolo v na‰om magazíne spomínané,
cieºom Mestskej ãasti Bratislava - VrakuÀa je
zabezpeãenie trvalo udrÏateºnej bezpeãnej, kvalitnej, ekologickej, spoºahlivej a hlavne hospodárnej dodávky tepla vo Vrakuni. Za t˘mto cieºom sa zástupcovia mestskej ãasti rozhodli
strategicky spolupracovaÈ s privátnym partnerom – firmou Termming a.s., ktorá sa zaviazala prevádzkovaÈ vrakunské tepelné hospodárstvo na obdobie 15 rokov tak˘m spôsobom,
aby sa efektívne dosiahli vy‰‰ie uvedené ciele.
Nástrojom, ktor˘ upravuje podmienky spolupráce Mâ a fy. Termming, ktor˘ umoÏÀuje
Mestskej ãasti ovplyvÀovaÈ spôsob dosahovania vy‰‰ie uveden˘ch cieºov a kontrolovaÈ
prevádzku tepelného hospodárstva vo Vrakuni je nájomná zmluva, ktorá bola uzatvorená
medzi Spokojn˘m b˘vaním a Termmingom.
Nájomná zmluva, ktorá bola odsúhlasená na
zasadnutí Miestneho zastupiteºstva Mestskej
ãasti Bratislava -VrakuÀa 24. mája 2006, je
skutoãne unikátna z hºadiska rie‰enia potrieb
a cieºov mestskej ãasti, nastavenia kontroln˘ch
mechanizmov a je jedna z najlep‰ích v Bratislave a moÏno aj na Slovensku.
Poãas prípravy partnerskej spolupráce v oblasti tepelného hospodárstva vo Vrakuni Dozorná
rada Spokojného b˘vania stanovila základné
podmienky, ktoré má budúca nájomná zmluva
rie‰iÈ.

TRANSPARENTNOSË
TransparentnosÈ
Zmluva presne definuje ako sa bude prevádzkovaÈ tepelné hospodárstvo vo Vrakuni, ako sa
bude stanovovaÈ cena tepla, plány investícií,
opráv. Firma Termming sa zaviazala viesÈ analytické úãtovníctvo prevádzky VrakuÀa oddelene od konsolidovaného úãtovníctva skupiny.
Boli stanovené prísne podmienky a daná povinnosÈ nájomcovi zverejÀovaÈ a predkladaÈ
zástupcom mestskej ãasti dôleÏité informácie
prevádzky TEZ (bilancie v˘roby tepla, dopad
v˘roby tepla na Ïivotné prostredie, prípadne
havárie, rating spoloãnosti atì.).

STABILITA
Stabilita
Zmluva definuje podmienky prevádzky tepelného hospodárstva a cenotvorby poãas súãasného regulaãného legislatívneho rámca v zmysle
platného v˘nosu Úradu pre reguláciu sieÈov˘ch
odvetví 1/2005, ako aj ostatnej platnej legisla-

2

strana / júl 2006 / ãíslo 2 / roãník 2

tívy a to aj v prípade deregulácie trhu s teplom
tak, aby Mestská ãasÈ bola schopná kedykoºvek úãinne kontrolovaÈ v‰etky dôleÏité náleÏitosti zmluvy, v zmysle stanoven˘ch cieºov.

RENTABILITA
Rentabilita
Roãn˘ príjem z nájomn˘ch vzÈahov je dohodnut˘ na 6,5 aÏ 7,5 mil. Sk a vo v˘‰ke cca 3
mil. Sk roãne za odpisy podºa zostatkovej
hodnoty tepelno-energetick˘ch zariadení
v majetku Spokojného b˘vania. Je dôleÏité,
Ïe podstatná ãasÈ nájomného vo Vrakuni je
definovaná ako ekonomicky neoprávnen˘ náklad v˘robcu tepla t.z. nevstupuje do ceny tepla a t˘m ju teda nenavy‰uje.

KONTROLA
Kontrola
V zmysle zmluvy sa zriaìuje stála 7-ãlenná
komisia, priãom 5 ãlenov je za Mestskú ãasÈ
Bratislava – VrakuÀa a 2 za spoloãnosÈ Termming, táto komisia rozhoduje, schvaºuje
a vyhodnocuje plán investícií, plán opráv
a údrÏby, záväzne prerokováva cenu tepla,
komisia má i ìal‰ie právomoci v oblasti kontroly a ovplyvÀovania fungovania prevádzky
tepelného hospodárstva vo Vrakuni. StretávaÈ sa bude ‰tyrikrát roãne.

NAJNIÎ·IAcena
CENAtepla
TEPLA
NajniÏ‰ia
V
BRATISLAVE
v Bratislave
Zmluvné strany sa dohodli, Ïe nájomca –
spoloãnosÈ Termming, bude dodávaÈ teplo
vo Vrakuni za cenu niÏ‰iu ako je priemerná
cena tepla v ostatn˘ch mestsk˘ch ãastiach
v Bratislave pod hrozbou sankcie.
Proces prípravy ìalej pokraãoval spoluprácou
s renomovanou a nezávislou advokátskou kanceláriou, ktorá fundovane pripravila návrh nájomnej zmluvy. Tento návrh niekoºkokrát prerokovala dozorná rada Spokojného b˘vania,
starostka a právniãka Mestskej ãasti ako aj partnerská spoloãnosÈ Termming. Nakoniec zmluvu schválilo s niekoºk˘mi pripomienkami samotné Miestne zastupiteºstvo uznesením ã.
683 z 24. júna 2006 a starostka ako v˘konn˘
orgán obce potvrdila toto rozhodnutie na valnom zhromaÏdení Spokojného b˘vania s.r.o..
Nájomná zmluva medzi Spokojn˘m b˘vaním
s.r.o. a Termmingom bola podpísaná 1. júna
2006 s úãinnosÈou od 1. júla 2006.
Marek Harga‰

Preão práve
Termming, a.s.?
n spoloãnosÈ, ktorá dodáva roãne cca
1.mil GJ a má roãné trÏby cca 537 mil.
Sk (bez DPH)
n team expertov, ktorí pôsobia na trhu
merania, regulácie, projektovania tepeln˘ch sústav a prevádzky tepeln˘ch
zariadení viac ako 15 rokov
n spoloãnosÈ, ktorá funguje na trhu prevádzky systému centrálneho zásobovania (SCZT) s teplom viac ako 10 rokov
n spoloãnosÈ, ktorá viac ako 10 rokov
úspe‰ne pôsobí ako partner pri prevádzke SCZT vo viacer˘ch slovensk˘ch
mestách, kde rekon‰truuje a rozvíja
tepelné sústavy tak, aby cena tepla na
t˘chto sústavách bola dlhodobo na primeranej úrovni
n spoloãnosÈ, ktorá preinvestovala do
modernizácie SCZT za úãelom zv˘‰enia
hospodárnosti v˘roby a distribúcie tepla viac ako 200 miliónov korún
n spoloãnosÈ, ktorá má konkrétne skúsenosti s rekon‰trukciou SCZT na zmenu palivovej základne centrálneho
zdroja tepla, ktor˘ vyuÏíva na v˘robu
tepla zemn˘ plyn, na zdroj, ktor˘ spaºuje palivo na báze biomasy pri zachovaní bezpeãnosti, spoºahlivosti a hospodárnosti dodávky tepla
n spoloãnosÈ, ktorá bola a je schopná
úspe‰ne sa uchádzaÈ o finanãnú podporu domácich i európskych finanãn˘ch schém a to dokonca aj pre
región Bratislava, z grantov prefinancovala cca 10,5 mil. Sk
n spoloãnosÈ so slovenskou kapitálovou
úãasÈou
n a hlavne spoloãnosÈ, ktorá zodpovedne pristúpila na koncept verejno-privátneho partnerstva, kde mestská
ãasÈ Bratislava - VrakuÀa definuje
svoje ciele v oblasti prevádzky tepelného hospodárstva vo Vrakuni a spôsob kontroly tohto partnerstva tak,
aby Vrakunãania mohli b˘vaÈ spokojne, zatiaº ão prevádzkovanie t˘chto
sústav zabezpeãia profesionáli
Henrieta Pe‰koviãová

Plán investiãn˘ch akcií TERMMING, a.s.
na postupnú obnovu a modernizáciu tepelno - energetick˘ch
zariadení prenajat˘ch od spoloãnosti Spokojné B˘vanie, s.r.o.
V zmysle nájomnej zmluvy o prenájme tepelnoenergetick˘ch zariadení uzatvorenej medzi spoloãnosÈami Spokojné B˘vanie, s.r.o. a Termming,
a.s. dÀa 1.6.2006 sa spoloãnosÈ Termming zaviazala poãas trvania nájomného vzÈahu investovaÈ do modernizácie a rekon‰trukcie TEZ spôsobom, Ïe po ukonãení platnosti tejto zmluvy bude
kontinuálne zachovaná prevádzka TEZ s cieºom
racionalizácie v˘roby a dodávok tepelnej energie.
V zmysle uvedenej zmluvy predloÏila spoloãnosÈ
Termming prenajímateºovi Spokojné B˘vanie,
s.r.o., plán investiãn˘ch akcií na ãas trvania zmluvy a plán investiãn˘ch akcií na ãas piatich rokov
odo dÀa úãinnosti nájomnej zmluvy, t. j. na obdobie rokov 2007 – 2011.
Strategické zámery v rozvoji tepelno-energetick˘ch zariadení v mestskej ãasti Bratislava –
VrakuÀa:
1. V krátkodobom horizonte do 5 rokov zabezpeãiÈ zv˘‰enie spoºahlivosti dodávok tepla,
zníÏenie tepeln˘ch strát rozvodov tepla a zlep‰enie podmienok merania dodávok pre priamych odberateºov postupnou v˘menou teplovodn˘ch trás náhradou za vysokokvalitné
vhodne dimenzované potrubia s nízkymi tepeln˘mi stratami a zokruhovanie tepeln˘ch
rozvodov viacer˘ch kotolní navzájom.

2. V strednodobom horizonte 5 - 10 rokov zníÏiÈ
v maximálnej miere závislosÈ od jediného primárneho paliva – zemného plynu implementáciou technológie na vyuÏitie obnoviteºn˘ch
zdrojov energie – drevnej biomasy, ãím sa zároveÀ v˘razne stabilizuje cena tepla, keìÏe sa
jedná o domácu obnoviteºnú surovinu.
3. V dlhodobom horizonte 10 -15 rokov zabezpeãiÈ zv˘‰enie nezávislosti v˘roby tepla od
dostupnosti fosílnych palív a distribuãn˘ch
sietí t˘chto palív (hlavne zemného plynu)
implementáciou modern˘ch technológií, ktoré dnes vystupujú ako v˘sledky v˘skumu
v oblasti premeny jednotliv˘ch foriem energií. Tu uvaÏujeme strategicky predov‰etk˘m
s ãist˘mi formami premeny energie alebo len
minimálne zneãisÈujúcimi Ïivotné prostredie.
Orientácia bude smerovaÈ na:
z VyuÏitie bioetanolov na priame spaºovanie
v teplovodn˘ch kotloch
z VyuÏitie slneãnej energie (nov˘ch foriem
slneãn˘ch kolektorov) na kombinovanú
priamu premenu na tepelnú energiu a na zásobnú v˘robu vodíka, spätne transformovateºného na tepelnú energiu,
z Implementácia technológií typu trigenerácie pre zásobovanie rekon‰truovan˘ch a novopostaven˘ch bytov˘ch, polyfunkãn˘ch
alebo administratívnych objektov

Uvedené investiãné plány budú aktualizované po
vykonanom audite tepelno-energetick˘ch zariadení, ktoré sú predmetom nájmu a dôkladnej‰om preskúmaní aktuálneho stavu.

Záver:
Cieºom prezentovanej stratégie a uveden˘ch
investiãn˘ch plánov je zabezpeãenie energetickej bezpeãnosti dodávok tepla a teplej vody
obyvateºom, podnikateºsk˘m a in˘m subjektom
Ïijúcim alebo pôsobiacim v mestskej ãasti Bratislava VrakuÀa pri prijateºn˘ch nákladoch za tepelnú energiu. SúãasÈou tejto bezpeãnosti je diverzifikácia palivovej základne a jej maximálna
nezávislosÈ od dováÏan˘ch fosílnych palív. T˘mto sa dostanú odberatelia napojení na CZT do dlhodobo v˘hodnej cenovej pozície oproti t˘m,
ktorí si budú zabezpeãovaÈ teplo in˘mi formami.
Novovybudované tepelné energetické zariadenia
a siete prispejú dlhodobo k rozvoju modernizácie a roz‰irovaniu bytovej v˘stavby a podnikateºsk˘ch i administratívnych objektov v mestskej
ãasti s priazniv˘m dopadom na Ïivotné prostredie. ZároveÀ sa vytvoria technické podmienky na
dodávku tepla a chladu pre nové alebo modernizované objekty podºa najnov‰ích energetick˘ch
direktív, noriem a certifikátov.
Pripravili:
Ing. Jozef Valach,
riaditeº prevádzky Bratislava VrakuÀa
Ing. Jozef Smolka,
predseda predstavenstva Termming, a.s.

Cena tepla je rovnaká, ako bola v Spokojnom b˘vaní.
Cenu tepla URSO nov˘m rozhodnutím nezmenilo, zostáva rovnaká. Bola jednou z najniÏ‰ích v Bratislave a tento status bude musieÈ
zachovávaÈ aj Termming.
Maximálna cena tepla pre odberateºov Spokojného b˘vania s.r.o. pre rok 2006 bola
v zmysle rozhodnutia URSO ã. 0247/2006/T zo
dÀa 15.12.2005 schválená vo v˘‰ke 625
Sk s DPH (viì www.spoby.sk). Táto URSO-om
schválená cena sa pouÏívala na ocenenie dodaného tepla za obdobie január aÏ jún 2006.

Od 1. júla 2006 je nov˘m dodávateºom tepla
vo Vrakuni spoloãnosÈ Termming, a.s.,
v zmysle rozhodnutia ã.0457/2006/T, zo dÀa
26.6.2006 bola schválená maximálna cena
tepla v rovnakej v˘‰ke 625 Sk s DPH.
V zmysle v˘nosu URSO ã.1/2005 vyúãtovanie
skutoãn˘ch nákladov na v˘robu a dodávku
tepla za 1. - 6. 2006 realizuje spoloãnosÈ
Spokojné b˘vanie poãas júla.
KeìÏe cena plynu pre veºkoodberateºov v roku
2006 opäÈ kontinuálne rastie (viì tabuºka), je

moÏné, Ïe posledn˘ ‰tvrÈrok budú musieÈ dodávatelia tepla vrátane spoloãnosti Termming
a.s., podobne ako v roku 2005, podaÈ na
URSO návrh na zv˘‰enie ceny tepla o ekonomicky oprávnené náklady na nákup zemného
plynu. DôleÏité v‰ak je, Ïe v zmysle nájomnej
zmluvy, bude musieÈ byÈ Termmingom fakturovaná cena tepla vo Vrakuni niÏ‰ia ako priemer cien tepla dodávaného odberateºom
v ostatn˘ch mestsk˘ch ãastiach v Bratislave
t.z. dodávka tepla vo Vrakuni sa podarí trvalo
udrÏaÈ na primeranej cenovej úrovni.

skutoãná cena plynu za I. polrok 2006
cenová tarifa V1
2006
január
február
marec
apríl
máj
jún

Sk
9.944
9.953
10.055
10.191
10.331
10.459

cenová tarifa V2
2006
január
február
marec
apríl
máj
jún

Sk
9.858
9.880
9.985
10.123
10.265
10.398

cenová tarifa S
2006
január
február
marec
apríl
máj
jún

Sk
10.723
10.698
10.768
10.811
10.839
10.856

Sk
10.533
10.662
10.779
10.831
10.850
10.832

cenová tarifa S
2006
júl
august
september
október
november
december

Sk
10.885
10.914
10.953
11.023
11.104
11.178

predpokladaná cena plynu na II. polrok 2006
cenová tarifa V1
2006
júl
august
september
október
november
december

Sk
10.593
10.722
10.836
10.897
10.919
10.911

cenová tarifa V2
2006
júl
august
september
október
november
december

Legenda:
Cenová tarifa V1 a V2 sú tarify pre veºkoodberateºov; Cenová tarifa S je pre stredn˘ odber
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Zmeny v organizaãnej ‰truktúre
Ing. Marek HARGA·

konateº
spoloãnosti

Odbor
KONATEªA SPOLOâNOSTI

Odbor
EKONOMICK¯CH
INFORMÁCIÍ
Ing. Eleonóra VLA·IâOVÁ

sekretariát
Eva
PAVLÍâKOVÁ

Andrea SZABÓOVÁ
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Spokoiné b˘vanie, s.r.o.

âO SA ZMENILO po 1. júli 2006
Na základe prenájmu tepelného hospodárstva spoloãnosti Termming, a.s. do‰lo aj k podstatn˘m organizaãn˘m
zmenám. Spokojné b˘vanie, s.r.o. uÏ ako v˘hradne správcovská spoloãnosÈ si ponechalo zamestnancov len z tejto
oblasti. Ostatní zamestnanci z odboru energetiky a doteraj‰í riaditeº Ing. Valach pre‰li do spoloãnosti Termming,
a.s.

ORGANIZAâNÁ ·TRUKTÚRA

TERMMING, a.s.
Prevádzka Bratislava VrakuÀa
prevádzka
Bratislava VrakuÀa

Pre vrakunsk˘ch odberateºov tepla to znamená, Ïe sa budú
stretávaÈ s t˘mi ist˘mi odborn˘mi pracovníkmi aj keì uÏ
pod novou znaãkou.

Riaditeº prevádzky
ING. JOZEF VALCH
sekreteriát

âo sa zmenilo
v Spokojnom b˘vaní?

oddelenie

HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY
n V‰etky kompetencie, ktoré vykonával riaditeº Ing. Valach preberá
na seba konateº Ing. Marek Harga‰. Pravidelná moÏnosÈ osobného
stretnutia ostáva naìalej kaÏdú stredu, v ãase od 9.00 – do 12.00
hod. Individuálny prístup ku klientovi je pre nás jednou z priorít,
av‰ak potreba schvaºovania splátkov˘ch kalendárov sa skrátila.
Vlastníci bytov sa vo väã‰ine aj tak dohodnú na súdnom vymáhaní.
Samozrejme, na individuálne stretnutie s konateºom sa musíte
vopred ohlásiÈ na sekretariáte. Pri urgentn˘ch prípadoch si ãas
urãite nájde aj v inom ãase, tak ako doteraz.

Samostat. referent

1

oddelenie

V¯ROBY V ZDROJOCH CZT
Energetik

TOTZ

2

10

n Poradenstvo a problematiku v energetike a tepelnom hospodárstve,
vrátane agendy domov v tomto sektore preberá po Ing. Gyorgyovej
vedúca odboru správy bytov˘ch domov Ing. Alexandra Lauková
(klapka 16). Pre komunikáciu s dodávateºom tepla v‰ak môÏete
oslovovaÈ riaditeºa prevádzky Termming vo Vrakuni, Ing. Jozefa
Valacha.
n Vyplácanie, alebo preplácanie nákladov na drobnú údrÏbu ãi ãistiace prostriedky upratovaãom v domoch bude robiÈ Ing. Vla‰iãová
na oddelení ekonomick˘ch informácií.
Veríme, Ïe staronové zloÏenie bude vykonávaÈ profesionálne svoju
prácu tak, ako doteraz. Nakoniec, v dotazníkoch spokojnosti nami
ponúkan˘ch sluÏieb, ste vy, na‰i klienti, práve profesionalitu na‰ich ºudí
ohodnotili na v˘bornú. Jednou z ìal‰ích pozitívnych referencií je fakt, Ïe
sme od zaãatia reforiem v roku 2004 ako jedin˘ správca v Bratislave
nestratili jediného klienta, naopak o 80% sme narástli.
Od augusta budeme spravovaÈ 93 bytov˘ch domov, v ktor˘ch je viac
ako 4000 bytov.
Stále sme modernou a proklientsky orientovanou spoloãnosÈou, ktorá
sa snaÏí urobiÈ maximum pre spokojnosÈ svojho klienta, ako to vypl˘va
aj zo stratégie spoloãnosti.

Termming, a. s.
SpoloãnosÈ s 10-roãnou históriou a skúsenosÈami
v oblasti energetiky, s profesionálnym a individuálnym
prístupom k zákazníkom.

Svojím klientom ponúkame:
•
•
•
•
•

Dovoláte sa stále na rovnaké ãísla
Telefóny sa nemenia, stále sa dovoláte do Spokojného b˘vania a teraz
uÏ aj do Termmingu, a.s. (prevádzka VrakuÀa) na pôvodné ãísla
02/ 45248111 a 02/ 45249857, fax: 45249613.
Emaily pre zamestnancov uveden˘ch v organizaãnej ‰truktúre
sa nemenia priezvisko@spoby.sk.
V‰etky informácie nájdete naìalej na www.spoby.sk,
alebo www.spokojnebyvanie.sk.

•

•

v˘robu, dodávku a rozvod tepla
a TÚV z vlastn˘ch zariadení
prevádzku tepelnoenergetick˘ch a klimatizaãn˘ch
zariadení vo vlastníctve klientov
v˘robu a distribúciu chladeného
a vetraného vzduchu
komplexnú správu a s Àou súvisiace sluÏby
pre bytové domy
komplexnú správu a servis polyfunkãn˘ch,
prevádzkov˘ch a obytn˘ch budov
inÏiniersko - investorskú ãinnosÈ súvisiacu
s v˘robou, rozvodom a dodávkou tepla, TÚV,
chladeného a vetraného vzduchu
montáÏ a opravy meracej a regulaãnej techniky

Termming, a. s., Záhradnícka 46, 820 05 Bratislava 25
Tel.: +421 2 555 64 110, www.termming.sk
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KALENDAR

Kalendár aktivít Spokojného b˘vania, s.r.o.
jún 2006
24. júna sa vo Vrakuni otváralo Kultúrne leto 2006.
UÏ na tradiãnej sobotÀaj‰ej akcii medzi stánkami
nech˘balo ani Spokojné b˘vanie, ktoré kaÏd˘ rok
takto prezentuje aktivity spoloãnosti. Tentokrát
predstavilo kampaÀ európskych rozmerov.
DISPLAY sa stal jedn˘m z dôleÏit˘ch projektov
marketingu spoloãnosti. A aj vìaka intenzívnej
spolupráci s európskou agentúrou Energie – Cités
sme sa ako najaktívnej‰í nováãik kampane ocitli na
ich webstránke a aj v informaãnom magazíne,
ktor˘ distribuujú do celej Európy.
V septembri budeme reprezentovaÈ Slovensko na
seminári vo Francúzskom meste Besancon.
H. Pe‰koviãová, ktorá koordinuje projekt na Slovensku vysvetºuje obyvateºom vyuÏitie
displeya v praxi.

V˘hercovia sady pier z vylosovan˘ch dotazníkov sú: p. Marta ·ugárová, p. Viera Hajdáková a p. Vladimír Jureník.
V˘hercom srdeãne blahoÏeláme a ìakujeme v‰etk˘m, ktorí sa do súÈaÏe zapojili.

máj 2006

Z posledného osvetového seminára
16. mája 2006 sa na základne ‰kole
na Rajãianskej ulici konal odborn˘
seminár venovan˘ téme „hydraulické
varegulovanie a termostatizácia.
Odborné a praktické skúsenosti.“ Pre
svojich klientov ho uÏ po ‰tvrt˘ krát
pod hlavn˘m názvom „B˘vajme spokojne 4.“ organizoval správca Spokojné b˘vanie, s.r.o. za finanãnej
partnerskej spolupráce firmy Siemens, s.r.o.

Odborné skúsenosti v prvej ãasti:
1.

2.
3.

Druhá - praktická ãasÈ:
1.
2.

Odborného seminára sa tentokrát
zúãastnilo 67 vlastníkov bytov a nielen
zo správy Spokojného b˘vania, s.r.o.
V programe, rozdelenom na dve ãasti:
odbornú - teoretickú a praktickú, predniesli svoje poznatky a skúsenosti
odborníci a s praktick˘mi skúsenosÈami
sa podelili traja zástupcovia z radov
vlastníkov bytov.

„MoÏnosti zniÏovania nákladov za teplo“
Ing. ªubor Kuãák, CSc; Slovenská technická univerzita v BA,
Strojnícka fakulta, katedra tepelnej energetiky
„Technologické, stavebné a prevádzkové úspory tepelnej energie“
Ing. Peter Kováﬁ, Slovenská energetická agentúra
„Projekty modernizácie budov SIEMENS na kºúã a so zárukou efektívnosti“
Ing. Tomá‰ Kubeãka, Siemens, s.r.o.

3.

Ing. Pavel Hradil z bytového domu Toplianska 24, 26;
spoloãenstvo vlastníkov SUVBYT
p. Pavol Adámi z bytového domu Rajecká 22, 24;
Spokojné b˘vanie, s.r.o.
Ing. Anton Julény z bytového domu na Bebravskej ulici, ã. 14, 16, 18;
Spokojné b˘vanie, s.r.o.

V tomto roku posledn˘ odborn˘ seminár venovan˘ energetick˘m témam bol podºa vyhodnotenia dotazníkov naozaj uÏitoãn˘ a pouãn˘. Dúfame, Ïe osveta a porovnanie spotrieb, úspor
a úspech domov, ktoré si tieto opatrenia in‰talovali, pomôÏe vlastníkom bytov pochopiÈ nutnosÈ ‰etrenia energiami nielen z energetického hºadiska, ale i z pohºadu osobn˘ch úspor na
nákladoch v domácnostiach.
Za moÏnosÈ vytlaãenia zborníkov a zabezpeãenie obãerstvenia ìakujeme generálnemu partnerovi seminára – spoloãnosti Siemens, s.r.o.

ëal‰í seminár k téme Neplatiãi sa bude konaÈ koncom septembra 2006.
Ak máte záujem o úãasÈ, zaregistrovaÈ sa môÏete uÏ teraz na emaily: marketing@spoby.sk alebo tel. âísle: 0904 394 072.
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viac info na: display@spoby.sk

Spokojné b˘vanie ako prvé na Slovensku

priná‰a v˘nimoãn˘

display

Struãne o kampani DISPLAY.
u DISPLAY je európska kampaÀ na zobrazenie spotreby
energie v obecn˘ch a obytn˘ch budovách.
u VrakuÀa je zatiaº jediná mestská ãasÈ zo Slovenska,
ktorá sa do kampane zapojila, a to prostredníctvom
Spokojného b˘vania, s. r.o.
u Spokojné b˘vanie, s. r. o. sa stalo zároveÀ koordinátorom
kampane pre celé Slovensko.
u Prvá kampaÀ svojho druhu v Európe je koordinovaná
organizáciou Energie - Cités z Francúzska.
u Energie - Cités je európska organizácia podporujúca
zniÏovanie energetick˘ch nákladov v mestách a obciach
Európy.
Takéto postery (‰títky) budú v kaÏdej budove.

Preão Spokojné b˘vanie?

âo je DISPLAY v praxi?

Spokojné b˘vanie je komunálnou spoloãnosÈou, t.j. jej jedin˘m spoloãníkom je Mestská ãasÈ Bratislava -VrakuÀa. Súãasne ako správcovská spoloãnosÈ má moÏnosÈ priameho kontaktu s obyvateºmi, ktorí vyuÏívajú nielen verejné budovy, ale hlavne b˘vajú
v bytov˘ch domoch, v ktor˘ch sa uÏ informaãná kampaÀ zaãala prostredníctvom infomagazínu, webstránky, ãi seminárov spoloãnosti. Spokojné b˘vanie sa uÏ dlh‰í ãas
prostredníctvom rôznych kampaní a osvetov˘ch seminárov snaÏí poukázaÈ na potrebu zniÏovania energetick˘ch nákladov, pretoÏe si uvedomuje, Ïe práve tieto tvoria
najväã‰ie zaÈaÏenie rozpoãtu domácností. Spokojné b˘vanie zaãalo vypracovávaÈ pilotné postery na bytové domy vo svojej správe vo Vrakuni a do konca roka 2006 by mali
maÈ svoje ‰títky aj ‰koly, ‰kôlky a iné verejné budovy v tejto mestskej ãasti.
Do kampane DISPLAY sa uÏ zapojilo vy‰e 100 európskych miest a obcí. VrakuÀa je
na Slovensku zatiaº jediná.
V t˘chto dÀoch sa Spokojné b˘vanie, s. r.o. zároveÀ stalo koordinátorom
celoslovenskej kampane DISPLAY.

Display znamená– zobrazenie. Je to vlastne ‰títok vo forme plagátu (viì obrázok), ktor˘ pripomína ‰títky na elektrospotrebiãoch
v domácnosti poukazujúcich na ich energetickú nároãnosÈ.
KaÏdá budova bude podºa jej spotreby vody, systému vykurovania,
ãi spotrieb elektrickej energie ohodnotená v jednotliv˘ch
kategóriách. Ukazovatele energetickej hospodárnosti uÏívateºov
budovy nasmerujú na opatrenia, ktoré spotrebu pomôÏu zníÏiÈ.
A samozrejme verejn˘m budovám, ako ‰kôlky a ‰koly ãi bytov˘m
domom ukáÏe cestu, ako nielen zníÏiÈ náklady, ale aj usporiÈ peniaze.
ZároveÀ má DISPLAY viesÈ k zvy‰ovaniu povedomia riadiacich pracovníkov a uÏívateºov budov, ako aj k usmerneniu obãanov a ich
environmentálne zodpovednej‰iemu správaniu voãi prostrediu.

Viac informácií pre vás pripravíme na www.spoby.sk,
alebo si môÏete o projekte preãítaÈ aj na internetovej stránke
Energie - Cités www.display-campaign.org
Za slovenskú komunikáciu DISPLAY je zodpovedná Henrieta Pe‰koviãová,
email: marketing@spoby.sk, display@spoby.sk, tel.: 0904 394 072.
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VyuÏívajte ponúkané sluÏby marketingu:

✉

Denné @ =
emailové správy

Zadajte nám svoju emailovú adresu a my vám
budeme v priebehu kaÏdého dÀa posielaÈ najnov‰ie informácie z internetov˘ch verzií tlaãen˘ch novín. Doteraj‰ia spokojnosÈ s touto sluÏbou nás len utvrdzuje v tom, Ïe toto bol naozaj
dobr˘ nápad 7

Zr˘chlená komunikácia
cez free mail webovej
stránky www.spoby.sk
U‰etrite po‰tovné a pí‰te nám cez internetovú
stránku! Emaily môÏete priamo nasmerovaÈ na
konkrétnu osobu, cez marketing bude va‰a komunikácia ur˘chlene vybavená.

Aktuálne novinky!
V˘pis z katastra nehnuteºností
Verím, Ïe nikto z vás rád nestojí v niekoºkohodinovom
rade na akomkoºvek úrade. Kataster si v ãakaní urãite
udrÏuje prvenstvo. Preto sme sa rozhodli umoÏniÈ
na‰im klientom dostaÈ v˘pis z katastra nehnuteºností na
poãkanie. Ak teda „elvéãko“, ako sa listu vlastníctva
hovorí chcete, poÏiadajte si oÀ na oddelení marketingu.
Táto sluÏba je v‰ak spoplatnená a list vlastníctva je
moÏné takto získaÈ iba na informaãné a nie na právne
úãely. Ceny sa pohybujú od 100,- do 300,- Sk + DPH
v závislosti na jeho rozsahu.

LETNÁ ZMENA
stránkov˘ch hodín
Poãas prázdninov˘ch mesiacov

júl a august
budú stránkové hodiny skrátene!
V dÀoch

utorok a ‰tvrtok
nás tak môÏete nav‰tíviÈ
v ãase

od 8.00 do 17.00 hod.!
Vybavenie stránok mimo
stránkov˘ch hodín za poplatok 200 Sk.
Vieme, Ïe nie vÏdy vám ãas na vybavenie nutn˘ch
záleÏitostí dovolí stihnúÈ práve dni, keì je na‰a
spoloãnosÈ otvorená pre stránky. Pre urgentné prípady
sme teda vytvorili priestor (za poplatok) aj mimo
stránkov˘ch dní. A to pre prípady, ak potrebujete zaplatiÈ
nedoplatok z vyúãtovania alebo nedoplatok na základe
písomnej v˘zvy, ãi získaÈ potvrdenie o vyrovnanom úãte
pri predaji bytu. Za vybavenie mimo stránkov˘ch hodín
zaplatíte poplatok 200 Sk (uÏ vrátane DPH).
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WEBDOMUS
Popularita personalizovaného informaãného online systému WEBDOMUS narástla
o 200%. Je nám jasné, Ïe je to pohodlné a praktické, keìÏe nemusíte spraviÈ ani krok
od svojho obºúbeného poãítaãa a pritom si skontrolovaÈ ão sa deje s va‰ím domov˘m
úãtom a zároveÀ kontrolovaÈ svoje platby za na‰e sluÏby.
Ak ho e‰te nemáte, aktivujte si ho na ekonomike bytov poãas kaÏd˘ch
stránkov˘ch hodín!

Neplatiãi pravdepodobne

o svoje byty prídu
Ako bolo naznaãené v predchádzajúcom
ãísle infomagazínu a aj v dne‰nom editoriale, problém s neplatiãmi je stále
aktuálny. Aj napriek v˘zvam a súdnym
príkazom sa nájde vÏdy pár odváÏlivcov,
ktorí platiÈ nebudú. Ich nedisciplinovanosÈou trpia celé domy. PretoÏe pre
nedostatok finanãn˘ch prostriedkov na
úãtoch si dom nemôÏe dovoliÈ vziaÈ
úver, zaplatiÈ zásadné opravy a zlep‰iÈ
obnovu domu napr. aj po energetickej
stránke.

DosÈ bolo tolerancie
a splátkov˘ch kalendárov,
v˘zvy sú efektívnej‰ie.
Myslíme si, Ïe sme od nového roka
spravili dosÈ preto, aby sa stav neplatiãov
nezhor‰oval. Od januára bolo právnym
zástupcom spoloãnosti zaslan˘ch 636
v˘ziev v celkovej sume 8.124.891,- Sk.
Z toho 4.796.292,- Sk sa do dne‰ného
dÀa podarilo ná‰mu právnemu oddeleniu
vymôcÈ ãi uÏ na základe v˘zvy, alebo
exekúcie. Splátkové kalendáre mnohí
nedodrÏiavajú a tak sme nútení nakoniec
aj na nich podaÈ návrh na platobn˘ rozkaz.
âakali sme do vyúãtovania, ktor˘m sa
ukázali presné nedoplatky, alebo preplatky. PriebeÏne sme zasielali písomné
v˘zvy na úhradu. Rovnako sme sa netajili
informáciami, koºko má ktor˘ dom nedoplatkov na svojich úãtoch. Informujeme
klientov osobne, cez internet (WEBDOMUS), alebo zverejÀovaním t˘chto kumulatívnych informácií v infomagazínoch.

Preão chceme aby ste
o neplatiãoch vedeli?
Paradoxné je, Ïe na zverejÀovanie informácií o neplatiãoch (za dom ako celok)
mnohí reagujú negatívne. Spokojné
b˘vanie sa stará o vymáhanie nedo-

platkov, ale nestaãí to na to, aby sa zabránilo vzniku
nov˘m neplatiãom. Neplatiãi neplatia nám ako správcovi, ale celému domu, v ktorom b˘vajú. Preto je
vhodné, aby ste v‰etci boli informovaní o stavoch
va‰ich bankov˘ch úãtov. Chceme, aby ste videli vá‰
dom v skutoãnom svetle.

Ako môÏete pomôcÈ sami sebe?
Napríklad aj úãasÈou na domovej schôdzi. âasto sa
ná‰ technik pokú‰a presvedãiÈ vlastníkov bytov o nutnosti pouÏitia dobrovoºnej draÏby bytu neplatiãa.
BohuÏiaº, neraz ho odmietnu s dôvodu,:“ nechajme
e‰te ãas ,veì on (neplatiã) zaplatí...“ Nezaplatí. Sumy
v domoch narastajú a je na vás, aby ste rozhodli.

Akokoºvek, toto je na‰a v˘zva pre
vás v‰etk˘ch ...aby ste zaãali ísÈ
príkladom sami sebe.
Doba neplatiãov sa u nás totiÏ konãí...

Pochvala pre...
Tri objekty v ktor˘ch
nedoplatky nie sú:
Píniová 14, 16 a 20.
Vyzdvihujem iniciatívu objektu
Baltská 3, kde aj vìaka
obrovskému nasadeniu
zástupcu vlastníkov nemá
neplatiã pokoj, aÏ k˘m
nedoplatok neuhradí.
Vo veºmi krátkom
ãase samozrejme.

