Ako si možno skontrolovať vyúčtovanie za teplo ?
Spoločenstvo vlastníkov bytov bude druhý rok doručovať vyúčtovanie za odobraté teplo v bytoch,
ktoré bolo rozpočítavané v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z.z.
(ďalej len vyhláška) na základe údajov odčítaných z pomerových rozdeľovačov tepla umiestnených
na radiátoroch v bytoch.
Spôsob výpočtu je na tlačive „ROZÚČTOVACIA ZOSTAVA ZA ÚK“ s logom zmluvného
dodávateľa, spoločnosti V.I. TRADE Nitra. Tlačivo obsahuje viac údajov, ako predpisuje §10
vyhlášky a to preto, lebo bez nich by si odberateľ tepla nevedel všetky údaje prepočítať. Vyúčtovanie
je spracované programom, ktorý bol dodaný ako súčasť PRVN značky METRA. Tlačivo má 7 častí:
definícia objektu, identifikácia spotrebiteľa, údaje o zúčtovacej jednotke, údaje o cenových
obdobiach, údaje o PRVN, koeficienty PRVN, vaše rozúčtovanie.

DEFINÍCIA OBJEKTU: obsahuje základné údaje o objekte rozúčtovania ÚK.
IDENTIFIKÁCIA SPOTREBITEĽA: obsahuje údaje o vlastníkovi, o byte a období
spracovania vyúčtovania.

ÚDAJE O ZÚČTOVACEJ JEDNOTKE:
Celkové náklady na vykurovanie zahŕňajú oprávnené náklady na prevádzku, úhradu plynu,
elektriny, materiálu, ktoré nie sú hradené z fondu prevádzky, údržby a opráv (primerane sa použili
ustanovenia výnosu URSO 6/2007).
Celková spotreba tepla je odpočítavaná ciachovaným a overeným kalorimetrom v kotolni za celý
dom a denne evidovaná v GJ. Samostatne sa odpočítavajú GJ za teplo aj ohrev teplej vody. Celkové
náklady na vykurovanie a celková spotreba tepla sú údaje, ktoré ako vstupné dáta nahlasujeme za
zúčtovacie obdobie spoločnosti V.I. TRADE.
Náklady rozdelené podľa zák. zložky tvoria 30% z hodnoty celkových nákladov na vykurovanie (§
7 ods. 1 vyhlášky) a platí ich rovnakým dielom každý byt napojený na kotolňu bez ohľadu na
skutočne spotrebované teplo (všetkých 84 bytov má rovnakú veľkosť, 1 byt má samostatné kúrenie).
Náklady rozdelené podľa spotr. zložky tvoria 70% z hodnoty celkových nákladov na vykurovanie
a delia sa medzi všetkých odberateľov tepla v pomere skutočne spotrebovaného tepla v jednotlivých
bytoch odčítaného z pomerových rozdeľovačov na radiátoroch. Pomer medzi základnou a spotrebnou
zložkou 30% : 70% schválilo zhromaždenie.
Celková upravená podl. plocha za ZJ je vypočítaná s ohľadom na §7 ods. 3 vyhlášky, nakoľko
v dome je 1 byt s individuálnym vykurovaním, u ktorého sa upravená podlahová plocha pre výpočet
spotreby tepla vypočítava tak, že plocha bytu sa násobí koeficientom 0,5 (80,7 x 0,5 = 40,35). To
znamená, že ak je v dome vykurovaných 83 rovnakých bytov s výmerou 80,7 m2 a 1 byt s vlastným
kúrením o výmere 80,7 m2 potom celková upravená podl. plocha za ZJ je ((83 x 80,7) + (0,5 x 80,7))
= 6738,45 m2 .
Celková korigovaná hodnota za ZJ je súčet korigovaných hodnôt všetkých 418 ks. pomerových
rozdeľovačov vykurovacích nákladov v bytoch (viď . časť korig. hodn.).
Priemerná platba za vykur. na 1 m2 v ZJ = celkové náklady na vykurovanie : celková upravená
podl. plocha za ZJ. Hodnota vyjadruje, koľko bola v danom roku priemerná cena za vykúrenie 1 m2
podlahovej plochy a teda vlastník bytu si môže preveriť, či na meter štvorcový spotreboval viac,
alebo menej tepla, ako je priemer za celý dom. Tento ukazovateľ je dôležitou veličinou pre
porovnanie ceny za kúrenie s inými domami.

Priemerná spotreba na 1 m2 v ZJ = celková spotreba tepla v GJ : celková upravená podl. plocha
za ZJ. Jedná sa o priemerný údaj za dom (nie za konkrétny byt), ktorý hovorí o spotrebe energie tepla
v GJ/ m2 .
Podiel nákladov základnej zložky na 1 m2 = náklady rozdelené podľa zák. zložky : celková
upravená podl. plocha za ZJ. Jedná sa o priemernú hodnotu za dom v Sk.
Podiel nákl. spotr. zložky na korig. hodn. = náklady rozdelené podľa spotr. zložky : celková
korigovaná hodnota za ZJ.

ÚDAJE O CENOVÝCH OBDOBIACH:
V tejto časti sú uvedené obdobia, za ktoré bolo vyúčtovanie vykonané jednotlivým majiteľom bytov
– tento údaj je dôležitý v prípade, ak v priebehu kalendárneho roka bola zmena majiteľa bytu. Táto
časť vyúčtovania je programovo spracovaná najmä pre zmluvných dodávateľov tepla, ktorí pracujú
s fixnou zložkou ceny tepla, ktoré vychádza z objednaného množstva tepla pre dom. Nakoľko
spoločenstvo rozúčtováva len náklady na skutočne vyrobené (nie objednané) teplo, riadok s fixnou
zložkou obsahuje nuly, nakoľko sa nás netýka.
Variabilná zložka predstavuje skutočné náklady v Sk za dom, spotrebu v GJ za dom, a cenu
v Sk/GJ tepla za uvedené obdobie.
Cena/MJ celkovo - podstatným údajom tejto časti vyúčtovania je výpočet z ktorého je určené koľko
Sk stojí 1 GJ tepla (náklady : spotreba).

ÚDAJE O PRVN:
Typ PRVN – všetky pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, ktoré má vlastník bytu osadené
na radiátoroch sú rovnakého typu E-ITN 10.7 METRA, pôvod ČR, dvojčidlové, s elektronickým
odpočtom. Pri krátkom stisku tlačidla si vlastník môže overiť námer v dieloch za aktuálne obdobie
(tento rok); pri druhom krátkom stisku je možné overiť námer dielov za minulý rok (za číslom sú
písmená sm).
Výr. číslo označuje výrobné číslo PRVN z ktorého vie V.I.TRADE identifikovať, v ktorej
miestnosti je merač osadený a a na akom radiátora.
Obdobie označuje časový úsek, za ktorý sú namerané diely podľa ktorých sa rozpočítava odobraté
teplo.
Místnost určuje miestnosť, v ktorej je PRVN osadený.
Výhrev. teleso určuje výrobný typ radiátora na ktorom je PRVN osadený. Pokiaľ nedošlo k výmene
radiátora, v celom dome sú panelové radiátory vyrobené v Nitre.
Odpoč. hodn. sú namerané a odpočítané hodnoty dielov (nie merné jednotky) podľa ktorých sa
rozúčtováva spotreba tepla. Tieto jednotky sa ešte násobia korekciou.
Korekcia je súčinom koeficientov (Kq x Kc x Km) a zohľadňuje typ radiátora, spôsob a typ
uchytenia PRVN a polohu miestnosti.
Korig. hodn. = odpoč. hodn. x korekcia. Korigovaná hodnota je súčinom nameraných dielov na
PRVN a korekcie zahŕňajúcej tri koeficienty zohľadňujúce presnosť merania PRVN.

KOEFICIENTY PRVN:
V tejto časti je uvedený jeden z užívateľov bytu, číslo bytu a výrobné číslo PRVN (nemusí byť
uvedené v rovnakom poradí ako v časti údaje o PRVN). Spracovateľský program pre rozúčtovanie
tepla v našom dome používa iba 3 z o 7 uvedených koeficientov a to len tie, ktoré sú v rámiku
„zafajknuté“. Jedná sa o koeficienty: Kq – koeficient typu radiátora, Kc – koeficient typu a uchytenia
PRVN, Km – koeficient polohy miestnosti.
Kq koeficient tepelného výkonu vykurovacieho telesa je stanovený výrobcom vo W, pričom po
prepočte do kW je hodnota zhodná s koeficientom. Napr. teleso s výkonom 1975 W má koeficient
1,975.

Kc koeficient hodnoty prestupu tepla z vykurovacieho telesa na PRVN. Hodnotu 1 má u panelových
radiátoroch typu NITRA, nakoľko PRVN sa dotýka celou vodivou plochou radiátora. Napr. pri
rebrových radiátoroch by bolo technické prevedenie uchytenia PRVN iné, čím by sa menilo snímanie
tepla vnútorným čidlom PRVN a teda menil by sa aj koeficient Kc.
Km koeficient polohy miestnosti je riešený v súlade s prílohou č. 2 vyhlášky URSO č. 630/2005 Z.z.
Dom je orientovaný pozdĺžne v smere z juhu na sever. Doporučené koeficienty zohľadňujú
nepriaznivé polohy chladnejších miestností nad pivnicami (0,8), najvrchnejších bytov pod plochou
strechou (0,8), miestností s dvoma vonkajšími stenami z ktorých jedna smeruje na sever alebo
východ (0,82) a rohových miestností (0,9).
Napr.:
ak sa jedná o kuchyňu na prvom nadzemnom podlaží, ktorá má 2 vonkajšie steny z toho jednu
otočenú na sever koeficient sa vypočíta nasledovne: (0,8 + 0,82) – 1 = 0,62
ak sa jedná o obývačku na 6 nadzemnom podlaží (pod plochou strechou) ktorá má 2 vonkajšie steny
z toho jednu otočenú na východ koeficient sa vypočíta nasledovne: (0,82 + 0,8) – 1 = 0,62

VAŠE ROZÚČTOVANIE:
Celkom náklady za základnú zložku = (náklady rozdelené podľa zák. zložky : celková upravená
podl. plocha za ZJ) x upravená podl. plocha bytu (vzorec §7 ods. 2 vyhlášky).
Inak povedané, každý byt má rovnaké náklady na základnú zložku, okrem bytu s vlastným kúrením,
ktorého náklady sú polovičné.
Celkom náklady za spotrebnú zložku = (podiel nákl. spotr. zložky na korig. hodn. x súčet
korigovaných hodnôt PRVN) (vzorec §7 ods. 6 vyhlášky)
Inak povedané, ak celková korigovaná hodnota nameraných dielov všetkých PRVN v dome (celkom
korig. hodnot za ZJ) zodpovedá celkovej sume nákladov spotrebnej zložky v Sk (náklady rozdelené
podľa spotr. zložky), potom 1 diel (jednotka) korigovanej hodnoty = suma nákladov spotrebnej
zložky : celkom korig. hodnot za ZJ. Ak súčet korig. hodnôt z PRVN za konkrétny byt vynásobíme
cenou 1 dielu korig. hodnoty, dostaneme výslednú sumu, ktorú máme zaplatiť za spotrebnú zložku.
Podiel spotrebiteľa na základnej zložke a na spotrebnej zložke je 100% v prípade, ak v priebehu
roku nedošlo k zmene majiteľa bytu.
Priemerná platba za vykur. na 1m2 za byt = (celkom náklady za základnú zložku + celkom
náklady za spotrebnú zložku) : upravená podlahová plocha bytu
Celková platba bytu za vykurovanie = celkom náklady za základnú zložku + celkom náklady za
spotrebnú zložku
Celková platba spotrebiteľa za vykurovanie je výsledný údaj, ktorý určuje sumu v Sk ktorú má
užívateľ bytu uhradiť za teplo na vykurovanie spotrebované v danom byte za príslušné vykurovacie
obdobie.

V prípade, že vlastník bytu zistí vo vyúčtovaní nezrovnalosť, je oprávnený podať reklamáciu
v termíne stanovenom v zmluve o spoločenstve a to písomne na adresu spoločenstva vlastníkov
bytov. Oprávnená reklamácia bude odstúpená spoločnosti V.I. TRADE.
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