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630
VYHLÁKA
Úradu pre reguláciu sieových odvetví
z 20. decembra 2005,
ktorou sa ustanovuje teplota teplej úitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá
rozpoèítavania mnostva tepla dodaného na prípravu teplej úitkovej vody a rozpoèítavania
mnostva dodaného tepla

Úrad pre reguláciu sieových odvetví pod¾a § 17
ods. 6 a § 18 ods. 8 zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje
a) teplotu teplej úitkovej vody na odbernom mieste,
b) pravidlá rozpoèítavania mnostva tepla dodaného
na prípravu teplej úitkovej vody a na vykurovanie.
§2
Základné pojmy
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) rozpoèítavaním mnostva dodaného tepla rozpoèítavanie nákladov za dodané teplo na vykurovanie alebo na prípravu teplej úitkovej vody odberate¾ovi
alebo koneènému spotrebite¾ovi,
b) podlahovou plochou bytu alebo nebytového priestoru celková plocha vetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria prísluenstvo bytu, alebo miestností nebytového priestoru nachádzajúcich sa za
vonkajími vstupnými dverami bytu, alebo nebytového priestoru a iných vykurovaných priestorov
umiestnených mimo bytu bez plochy balkónov, lodií, terás a nevykurovaných priestorov umiestnených mimo bytu alebo nebytového priestoru okrem
tých prípadov, keï sa stavebnou úpravou tieto priestory spojili s miestnosami bytu alebo s nebytovým
priestorom,
c) upravenou podlahovou plochou podlahová plocha
bytu alebo nebytového priestoru upravená pod¾a § 7
ods. 3,
d) obostavaným objemom bytu alebo nebytového priestoru súèin podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru a kontrukènej výky miestností,
e) objektom rozpoèítavania je budova alebo èas budovy s jedným odberným miestom alebo viac budov,
ktoré majú jedno odberné miesto so spoloèným meraním dodaného mnostva tepla, alebo budova s viacerými odbernými miestami, prièom jej spotreba
1

tepla je daná súètom indikovaných údajov urèených
meradiel na odberných miestach,
f) spoloènými priestormi objektu rozpoèítavania
miestnosti alebo súbor miestností objektu, ktoré sú
vybavené vykurovacími telesami a sú urèené na spoloèné uívanie koneènými spotrebite¾mi, najmä práèovne, suiarne, koèikárne, chodby, schoditia a podobne,
g) indikovaným údajom údaj pomerového rozde¾ovaèa
tepla zoh¾adòujúci výkon vykurovacieho telesa alebo urèeného meradla1) na meranie mnostva dodaného tepla na vykurovanie alebo na prípravu teplej
úitkovej vody, alebo urèeného meradla1) na meranie mnostva dodanej teplej úitkovej vody, ktorý sa
vypoèíta ako rozdiel odèítaných údajov na konci a na
zaèiatku zúètovacieho obdobia.
§3
Teplota teplej úitkovej vody
na odbernom mieste
Dodávate¾ teplej úitkovej vody zabezpeèí teplotu
teplej úitkovej vody na odbernom mieste v takej výke,
aby teplota teplej úitkovej vody na výtoku u koneèného spotrebite¾a dosiahla najmenej 45 oC a najviac 55 oC
pri dodraní podmienok pod¾a osobitného predpisu.2)
§4
Rozpoèítavanie mnostva dodaného tepla
na vykurovanie a mnostva tepla na prípravu
teplej úitkovej vody
(1) Ak indikované údaje urèených meradiel teplej
úitkovej vody koneèných spotrebite¾ov sú k dispozícii
1. februára nasledujúceho kalendárneho roka, rozpoèítavanie mnostva dodaného tepla na prípravu teplej
úitkovej vody odberate¾om tepla sa vykoná najneskôr
do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(2) Ak sú splnené termíny pod¾a odseku 1, rozpoèítavanie mnostva dodaného tepla na vykurovanie
a mnostva tepla na prípravu teplej úitkovej vody sa
vykoná a doruèí koneènému spotrebite¾ovi za zúètovacie obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok, najneskôr
do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

) § 8 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
) § 2 ods. 4 vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 152/2005 Z. z. o urèenom èase a o urèenej kvalite dodávky tepla
pre koneèného spotrebite¾a.
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(3) Náklady na dodané teplo sa urèia na základe
a) údaja urèeného meradla na meranie mnostva dodaného tepla na vykurovanie na odbernom mieste,
b) údaja urèeného meradla na meranie mnostva dodaného tepla na prípravu teplej úitkovej vody
v mieste jej prípravy,
c) objednaného mnostva tepla na vykurovanie a na
prípravu teplej úitkovej vody,
d) ceny tepla urèenej pod¾a osobitného predpisu.3)
(4) Ak dodávate¾ dodáva teplo pre viacerých odberate¾ov tak, e je s odberate¾mi dohodnutý na spoloènom
meracom mieste s jedným urèeným meradlom,4) rozpoèítava náklady na dodané teplo na vykurovanie pod¾a
odseku 3 medzi jednotlivých odberate¾ov v pomere podlahovej plochy bytov, nebytových priestorov a spoloèných priestorov odberate¾a k súètu celkovej podlahovej
plochy bytov, nebytových priestorov a spoloèných priestorov vetkých odberate¾ov, ak sa dodávate¾ s odberate¾mi nedohodnú inak. Pri rozpoèítavaní mnostva dodaného tepla na prípravu teplej úitkovej vody sa
postupuje pod¾a § 8 a 9.
§5
Rozpoèítavanie mnostva dodaného tepla na
vykurovanie pod¾a podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru
(1) Ak v objekte rozpoèítavania nie sú naintalované
pomerové rozde¾ovaèe tepla ani urèené meradlá tepla
u koneèných spotrebite¾ov pod¾a osobitného zákona,5)
náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpoèítavajú koneèným spotrebite¾om v pomere podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho
podielu na spoloèných priestoroch koneèného spotrebite¾a k celkovej podlahovej ploche vetkých bytov, nebytových priestorov a spoloèných priestorov v objekte
rozpoèítavania pod¾a vzorca
N ks =

N
⋅ Sks ,
S

kde
Nks

 náklady pre koneèného spotrebite¾a

N

 náklady na dodané teplo na vykurovanie
za objekt rozpoèítania
[Sk],

S

 celková podlahová plocha bytov,
nebytových priestorov a spoloèných
priestorov

Sks

[Sk],

[m2],

 podlahová plocha bytu, nebytového
priestoru alebo spoluvlastníckeho podielu
na spoloèných priestoroch koneèného
spotrebite¾a
[m2].

(2) Ak sú v objekte rozpoèítavania aj byty alebo nebytové priestory s individuálnym vykurovaním, ná-

Strana 5595

klady na dodané teplo na vykurovanie sa rozdelia na
základnú zloku a spotrebnú zloku, prièom základná
zloka tvorí 10 % a spotrebná zloka 90 % z celkových
nákladov. Obidve zloky sa rozpoèítavajú koneèným
spotrebite¾om v pomere ve¾kosti podlahovej plochy
bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho
podielu na spoloèných priestoroch koneèného spotrebite¾a k celkovej podlahovej ploche vetkých bytov, nebytových priestorov a spoloèných priestorov v objekte
rozpoèítavania, prièom základná zloka sa rozpoèíta aj
medzi uívate¾ov bytov a nebytových priestorov, ktorí
majú individuálne vykurovanie a nemajú priamo uzatvorenú zmluvu o dodávke a odbere tepla s dodávate¾om.
(3) Náklady na dodané teplo do spoloèných priestoroch sa rozpoèítavajú koneèným spotrebite¾om v pomere podlahovej plochy bytu a nebytových priestorov
jednotlivých koneèných spotrebite¾ov k celkovej podlahovej ploche vetkých bytov a nebytových priestorov v objekte rozpoèítavania.
(4) Ustanovenie odseku 3 sa neuplatòuje, ak sa spoloèné priestory vyuívajú inak ako na úèel, na ktorý sa
zriadili, a nevyuívajú sa v prospech vetkých koneèných spotrebite¾ov. V takomto prípade sa náklady na
dodané teplo do spoloèných priestorov rozpoèítavajú
pod¾a podlahovej plochy bytu a nebytových priestorov
tým koneèným spotrebite¾om, ktorí spoloèné priestory
vyuívajú, k celkovej podlahovej ploche vetkých bytov
a nebytových priestorov.
(5) Ak poèas zúètovacieho obdobia dolo k zmene koneèného spotrebite¾a, náklady na dodané teplo na vykurovanie a na prípravu teplej úitkovej vody pod¾a § 4
ods. 3 sa koneènému spotrebite¾ovi rozpoèítavajú v pomere nákladov na dodané teplo pod¾a jednotlivých mesiacov k celkovým nákladom na dodané teplo za zúètovacie obdobie pod¾a prílohy è. 1 alebo v pomere poètu
dennostupòov v jednotlivých mesiacoch k celkovému
poètu dennostupòov za zúètovacie obdobie, ak sa koneèní spotrebitelia nedohodnú inak.
(6) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú pod¾a osobitného predpisu6) inak, rozpoèítavanie mnostva dodaného tepla na vykurovanie pod¾a odsekov 1 a 5 sa neuplatòuje.
§6
Rozpoèítavanie mnostva dodaného tepla na
vykurovanie pod¾a obostavaného objemu bytu
a nebytového priestoru
Ak v objekte rozpoèítavania nie sú naintalované pomerové rozde¾ovaèe tepla ani urèené meradlá tepla
u koneèných spotrebite¾ov pod¾a osobitného zákona5)
a jednotlivé byty a nebytové priestory majú rozdielnu
kontrukènú výku jednotlivých miestností, náklady
na dodané teplo sa koneèným spotrebite¾om rozpoèíta-

3

) Zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

4

) § 18 ods. 7 zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

5

) § 18 ods. 4 zákona è. 657/2004 Z. z.

6

) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov.
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vajú v pomere obostavaného objemu bytu a nebytových
priestorov koneèného spotrebite¾a k celkovému obostavanému objemu vetkých bytov a nebytových priestorov v objekte rozpoèítavania, prièom sa pri rozpoèítaní postupuje pod¾a § 5.
§7
Rozpoèítavanie mnostva dodaného tepla na
vykurovanie pod¾a pomerových rozde¾ovaèov tepla
alebo urèených meradiel tepla
(1) Ak v objekte rozpoèítavania sú zabezpeèené pomerové rozde¾ovaèe tepla alebo urèené meradlá tepla na
meranie mnostva tepla u koneèných spotrebite¾ov
rovnakej triedy presnosti, náklady na mnostvo dodaného tepla na vykurovanie sa rozdelia na základnú
zloku a spotrebnú zloku. Základná zloka tvorí 40 %
a spotrebná 60 % z celkových nákladov na dodané teplo
na vykurovanie. Ak sa vlastníci bytov a nebytových
priestorov pod¾a osobitného predpisu6) dohodnú, môe
by základná zloka minimálne 30 % a maximálne 50 %
a spotrebná zloka minimálne 50 % a maximálne 70 %
z celkových nákladov na dodané teplo na vykurovanie.
(2) Základná zloka sa rozpoèítava koneèným spotrebite¾om pod¾a podlahovej plochy bytu, nebytových
priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoloèných
priestoroch koneèného spotrebite¾a a priemeru základnej zloky na m2 vypoèítaného z podlahovej plochy vetkých bytov, nebytových priestorov a spoloèných priestorov v objekte rozpoèítavania pod¾a vzorca
ZZ ks =

ZZ
⋅ Sks ,
S

kde
ZZks  základná zloka pre koneèného
spotrebite¾a

[Sk],

ZZ

 základná zloka

[Sk],

S

 celková upravená podlahová plocha
bytov, nebytových priestorov
a spoloèných priestorov

[m2],

Sks  upravená podlahová plocha bytu,
nebytového priestoru alebo
spoluvlastníckeho podielu na
spoloèných priestoroch koneèného
spotrebite¾a
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c) 0,50 pri ostatných bytoch a nebytových priestoroch.
(4) Koneènému spotrebite¾ovi, ktorý nemá zapojené
pomerové rozde¾ovaèe tepla alebo urèené meradlo tepla
alebo odmietol umoni vykona ich odèítanie, alebo
neoprávnene do nich zasahoval, èím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich pokodil, urèí sa spotrebná
zloka ako súèin 1,5-násobok priemeru spotrebnej
zloky na m2 vypoèítaného z podlahovej plochy vetkých bytov, nebytových a spoloèných priestorov a príslunej podlahovej plochy bytu, nebytového priestoru
a spoluvlastníckeho podielu na spoloèných priestoroch
koneèného spotrebite¾a pod¾a vzorca
SZ nks =

SZ
⋅ Sks ⋅15
, ,
S

kde
SZnks  spotrebná zloka pre koneèného
spotrebite¾a urèená náhradným
výpoètom

[Sk],

SZ

 spotrebná zloka

[Sk],

S

 celková podlahová plocha bytov,
nebytových a spoloèných priestorov

[m2],

Sks

 podlahová plocha bytu, nebytového
priestoru alebo spoluvlastníckeho
podielu na spoloèných priestoroch
koneèného spotrebite¾a

[m2].

(5) V prípade poruchy pomerových rozde¾ovaèov tepla alebo urèeného meradla tepla alebo ak koneèný spotrebite¾ neúmyselne neumonil ich odèítanie, spotrebná
zloka sa koneènému spotrebite¾ovi urèí ako súèin
priemeru spotrebnej zloky na m2 a príslunej podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru koneèného
spotrebite¾a pod¾a vzorca
SZ nks =

SZ
⋅ Sks ,
S

kde

[m2].

(3) Základná zloka na dodané teplo pod¾a odseku 2
sa rozpoèítava aj medzi uívate¾ov bytov a nebytových
priestorov, ktorí majú individuálne vykurovanie a nemajú priamo uzatvorenú zmluvu o dodávke a odbere
tepla s dodávate¾om tepla, prièom podlahová plocha
bytu alebo nebytového priestoru s individuálnym vykurovaním sa vynásobí koeficientom
a) 0,25 pri bytoch a nebytových priestorov v nadstavbách a v stavbách do podkrovia,
b) 0,30 pri bytoch a nebytových priestorov alebo ich
èastí, ktoré sa nachádzajú na najvyom podlaí,
nad vchodom do domu, nad chodbami a pivniènými
priestormi alebo inými priestormi, ktoré nie sú vykurované,

SZnks  spotrebná zloka pre koneèného
spotrebite¾a urèená náhradným
výpoètom

[Sk],

SZ

 spotrebná zloka

[Sk],

S

 celková podlahová plocha bytov,
nebytových a spoloèných priestorov

[m2],

Sks

 podlahová plocha bytu, nebytového
priestoru alebo spoluvlastníckeho
podielu na spoloèných priestoroch
koneèného spotrebite¾a

[m2].

(6) Rozdiel nákladov spotrebnej zloky a nákladov
urèených náhradným spôsobom pod¾a odsekov 4 a 5 sa
rozpoèítava medzi koneèných spotrebite¾ov pod¾a indikovaných údajov pomerových rozde¾ovaèov tepla alebo
urèených meradiel tepla s pouitím korekcií, ktoré zoh¾adòujú nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru koneèného spotrebite¾a pod¾a prílohy è. 2, ak sa koneèní spotrebitelia nedohodnú pod¾a
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osobitného predpisu6) inak, alebo metódou, ktorá priamo zoh¾adòuje nepriaznivú polohu miestnosti. Spotrebná zloka pre jedného koneèného spotrebite¾a sa
urèí v pomere súètu korigovaných indikovaných údajov pomerových rozde¾ovaèov tepla alebo urèených meradiel tepla koneèného spotrebite¾a k celkovému súètu
korigovaných indikovaných údajov v objekte rozpoèítavania pod¾a vzorca
SZ ks = (SZ − ∑ SZ nks ) ⋅

I kks
,
∑ I kks

kde
SZks

 spotrebná zloka pre koneèného
spotrebite¾a

[Sk],

SZ

 spotrebná zloka

[Sk],

∑

SZnks  súèet nákladov na spotrebnú
zloku urèených náhradným
spôsobom

Ikks

∑

Ikks

 korigované indikované údaje
pomerových rozde¾ovaèov tepla
alebo urèených meradiel tepla
koneèného spotrebite¾a

[Sk],

§8
Rozpoèítavanie mnostva dodaného tepla
na prípravu teplej úitkovej vody
na odberné miesta
(1) Na rozpoèítavanie nákladov na prípravu teplej
úitkovej vody sa vyuívajú urèené meradlá na meranie
mnostva dodaného tepla na prípravu teplej úitkovej
vody na odbernom mieste a urèené meradlá na meranie
preteèeného mnostva teplej úitkovej vody spotrebovanej koneèným spotrebite¾om.
(2) Ak dodávate¾, ktorý dodáva teplo na prípravu teplej úitkovej vody, meria mnostvo dodanej teplej úitkovej vody na odbernom mieste, mnostvo dodaného
tepla na prípravu teplej úitkovej vody pre objekt rozpoèítavania sa urèí v pomere indikovaného údaja urèeného meradla na meranie mnostva dodanej teplej
úitkovej vody na odbernom mieste k súètu indikovaných údajov vetkých urèených meradiel na meranie
mnostva dodanej teplej úitkovej vody na odberných
miestach pod¾a vzorca
Qi = Q ⋅

[, GJ],

 súèet vetkých korigovaných
indikovaných údajov pomerových
rozde¾ovaèov tepla alebo urèených
meradiel tepla v objekte
rozpoèítavania
[, GJ].

(7) Náklady na dodané teplo do spoloèných priestoroch sa rozpoèítavajú medzi vetkých koneèných spotrebite¾ov pod¾a pomeru podlahovej plochy alebo obostavaného objemu bytu a nebytových priestorov
jednotlivých koneèných spotrebite¾ov k celkovej podlahovej ploche alebo celkovému obostavaného objemu vetkých bytov a nebytových priestorov v objekte
rozpoèítania.
(8) Ustanovenie odseku 7 sa neuplatòuje, ak sa spoloèné priestory vyuívajú inak ako na úèel, na ktorý sa
zriadili, a nevyuívajú sa v prospech vetkých koneèných spotrebite¾ov. V takomto prípade sa náklady na
dodané teplo do spoloèných priestorov rozpoèítavajú
pod¾a podlahovej plochy alebo obostavaného objemu
bytu a nebytových priestorov tým koneèným spotrebite¾om, ktorí spoloèné priestory vyuívajú, k celkovej
podlahovej ploche alebo celkovému obostavaného objemu vetkých bytov a nebytových priestorov.
(9) Ak sa v priebehu kalendárneho roka zmení cena
tepla, na rozpoèítanie spotrebnej zloky ku dòu úèinnosti novej ceny tepla sa pouijú pomerné mnostvá
z celoroèných indikovaných údajov pomerových rozde¾ovaèov tepla alebo urèených meradiel tepla pod¾a prílohy è. 1 alebo sa zabezpeèí archivácia alebo odèítanie
pomerových rozde¾ovaèov tepla alebo urèených meradiel tepla.
(10) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú pod¾a osobitného predpisu6) inak, rozpoèítavanie mnostva dodaného tepla na vykurovanie pod¾a odsekov 2 a 9 sa neuplatòuje.
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Ii

∑I

,
i

kde
Qi

Q

[GJ],

 mnostvo dodaného tepla na prípravu
teplej úitkovej vody v mieste jej
prípravy

[GJ],

 indikovaný údaj urèeného meradla na
odbernom mieste i-teho objektu
rozpoèítavania (spotreba za zúètovacie
obdobie)
[m3],

Ii

∑I

 mnostvo dodaného tepla na prípravu
teplej úitkovej vody pre i-ty objekt
rozpoèítavania

i

 súèet vetkých indikovaných údajov
urèených meradiel na odberných
miestach v jednom okruhu zásobovania
teplej úitkovej vody (spotreba za
zúètovacie obdobie)
[m3].

(3) Ak dodávate¾, ktorý dodáva teplo na prípravu teplej úitkovej vody, nemeria mnostvo dodanej teplej
úitkovej vody na odbernom mieste, za indikovaný údaj
urèeného meradla na odbernom mieste sa povauje súèet indikovaných údajov urèených meradiel mnostva
teplej úitkovej vody spotrebovanej koneènými spotrebite¾mi v bytoch, v nebytových priestoroch a spoloèných priestoroch v objekte rozpoèítavania. Pri rozpoèítavaní mnostva dodaného tepla na prípravu teplej
úitkovej vody pre objekt rozpoèítavania sa v takomto
prípade postupuje pod¾a odseku 2.
§9
Rozpoèítavanie mnostva dodaného tepla
na prípravu teplej úitkovej vody
v objekte rozpoèítavania
(1) Náklady na prípravu teplej úitkovej vody na ob-
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jekt rozpoèítavania urèené pod¾a § 8 sa rozdelia na základnú zloku a spotrebnú zloku. Základná zloka
tvorí 10 % a spotrebná zloka 90 % nákladov na prípravu teplej úitkovej vody v objekte rozpoèítavania.
(2) Základná zloka sa rozpoèítava medzi koneèných
spotrebite¾ov rovnakým dielom na kadý byt a nebytový
priestor v objekte rozpoèítavania, ak je v byte alebo nebytovom priestore zabezpeèená dodávka teplej úitkovej vody.
(3) Spotrebná zloka sa rozpoèítava medzi koneèných
spotrebite¾ov v pomere indikovaného údaja urèeného
meradla na meranie mnostva teplej úitkovej vody intalovaného u koneèného spotrebite¾a k súètu indikovaných údajov urèených meradiel na meranie mnostva teplej úitkovej vody u koneèných spotrebite¾ov
v objekte rozpoèítavania pod¾a vzorca

SZ jsz = SZ sz ⋅

Ij

∑I

,
i

kde
SZjsz  spotrebná zloka na prípravu teplej
úitkovej vody pre j-teho koneèného
spotrebite¾a

[Sk],

SZsz

 spotrebná zloka na prípravu teplej
úitkovej vody pod¾a odseku 1

[Sk],

Ij

 indikovaný údaj urèeného meradla
teplej úitkovej vody u j-teho koneèného
spotrebite¾a (spotreba za zúètovacie
obdobie)
[m3],

∑I

i

 súèet vetkých indikovaných údajov
urèených meradiel teplej úitkovej vody
v objekte rozpoèítavania (spotreba za
zúètovacie obdobie) vrátane urèených
náhradných indikovaných údajov
[m3].

(4) Odpoèty indikovaných údajov urèených meradiel
na meranie mnostva teplej úitkovej vody u koneèných spotrebite¾ov vykonáva dodávate¾ alebo odberate¾, ktorý rozpoèítava dodané teplo a mnostvo tepla na
prípravu teplej úitkovej vody, najmenej raz roène ku
koncu zúètovacieho obdobia.
(5) Koneènému spotrebite¾ovi, ktorý neumoní odpoèet urèeného meradla na meranie mnostva teplej úitkovej vody, sa urèí náhradný indikovaný údaj vo výke
1,5-násobku priemernej hodnoty indikovaných údajov
na byt a nebytový priestor v objekte rozpoèítavania.
Spotrebná zloka sa urèí pod¾a odseku 3. V nasledujúcom zúètovacom období sa indikovaný údaj pre výpoèet
spotrebnej zloky urèí ako aritmetický priemer indikovaných údajov urèeného meradla odèítaných v danom
roku a v poslednom roku, v ktorom bol indikovaný údaj
urèeného meradla odèítaný, pod¾a vzorca

I SZ =
kde

I t − I t −n
,
n
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Isz

 indikovaný údaj na urèenie spotrebnej
zloky v zúètovacom období
[m3],

It

 stav urèeného meradla odèítaný
v danom roku

Itn

 stav urèeného meradla odèítaný v roku,
v ktorom sa odèítanie urèeného
meradla vykonalo posledný raz
[m3],

n

 poèet rokov, za ktoré je vykonaný
odpoèet urèeného meradla

[m3],

[  ].

(6) Náhradný indikovaný údaj pre koneèného spotrebite¾a sa môe urèi aj odborným odhadom, ak odpoèet
urèeného meradla na meranie mnostva teplej úitkovej vody sa vykoná dodatoène najneskôr do 31. januára
nasledujúceho roka alebo na základe predchádzajúcich pravidelných odpoètov urèeného meradla na meranie mnostva teplej úitkovej vody u koneèného spotrebite¾a aspoò dvakrát za rok. Takýto postup sa
pouije aj v prípade poruchy urèeného meradla na meranie mnostva teplej úitkovej vody.
(7) Ak sa preukáe, e koneèný spotrebite¾ ovplyvnil
urèené meradlo na meranie mnostva teplej úitkovej
vody alebo urèené meradlo na meranie mnostva teplej
úitkovej vody nespåòa podmienky urèeného meradla,
alebo odmietol umoni vykona jeho odèítanie, urèí sa
tomuto koneènému spotrebite¾ovi náhradný indikovaný údaj vo výke trojnásobku priemernej hodnoty indikovaných údajov urèených meradiel na meranie teplej
úitkovej vody na byt a nebytový priestor v objekte rozpoèítavania. Spotrebná zloka sa urèí pod¾a odseku 3.
§ 10
Údaje uvedené v rozpoèítaní mnostva dodaného
tepla na prípravu teplej úitkovej vody
a mnostva dodaného tepla
(1) Pri rozpoèítaní mnostva dodaného tepla na prípravu teplej úitkovej vody a mnostva dodaného tepla
sa uvedú údaje pod¾a odsekov 2 a 6.
(2) Údaje o objekte rozpoèítavania sú:
a) objekt zúètovania,
b) identifikácia zdroja tepla,
c) podlahová plocha v m2 alebo obostavaný objem v m3
bytov, nebytových priestorov a spoloèných priestorov v objekte rozpoèítavania,
d) merná spotreba objektu na celkovú podlahovú plochu v GJ/m2 alebo obostavaný objem v GJ/m3 bytov,
nebytových priestorov a spoloèných priestorov.
(3) Údaje o nákladoch na dodávku tepla na vykurovanie za objekt rozpoèítavania sú:
a) objednané mnostvo tepla na vykurovanie v GJ,
b) namerané mnostvo tepla na vykurovanie v GJ,
c) fixná zloka ceny tepla na dodané teplo na vykurovanie v Sk/GJ,
d) variabilná zloka ceny tepla na dodané teplo na vykurovanie v Sk/GJ,
e) náklady z prerozdelenie fixných nákladov v Sk,
f) celkové náklady na dodané teplo na vykurovanie
v Sk,
g) základná zloka celkových nákladov v Sk,
h) spotrebná zloka celkových nákladov v Sk,
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i) súèet vetkých indikovaných alebo korigovaných indikovaných údajov pomerových rozde¾ovaèov tepla
alebo urèených meradiel mnostva tepla v objekte
rozpoèítavania.
(4) Údaje o nákladoch na prípravu teplej úitkovej
vody za objekt rozpoèítavania sú:
a) objednané mnostvo tepla na prípravu teplej úitkovej vody v mieste prípravy v GJ,
b) fixná zloka ceny tepla na prípravu teplej úitkovej
vody v Sk/GJ,
c) variabilná zloka ceny tepla na prípravu teplej úitkovej vody v Sk/GJ,
d) súèet indikovaných údajov (spotreba za zúètovacie
obdobie) na odberných miestach v okruhu zásobovania teplej úitkovej vody v m3,
e) indikovaný údaj (spotreba za zúètovacie obdobie)
pre objekt rozpoèítavania na odbernom mieste v m3,
f) vypoèítané mnostvo dodaného tepla na prípravu
teplej úitkovej vody pod¾a § 8 v GJ,
g) celkové náklady tepla na prípravu teplej úitkovej
vody v Sk.
(5) Údaje o rozpoèítavaní mnostva tepla na vykurovanie pre koneèného spotrebite¾a sú:
a) meno koneèného spotrebite¾a,
b) podlahová plocha (obostavaný objem) bytu, podlahová plocha (obostavaný objem) nebytového priestoru a spoluvlastnícky podiel podlahovej plochy na
spoloèných priestoroch (obostavaný objem) v m2
(m3),
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c) základná zloka nákladov na dodané teplo pre koneèného spotrebite¾a v Sk,
d) indikované údaje alebo korigované indikované údaje
pomerového rozde¾ovaèa tepla alebo urèeného meradla mnostva tepla koneèného spotrebite¾a,
e) spotrebná zloka nákladov na dodané teplo pre koneèného spotrebite¾a v Sk,
f) celkové náklady mnostva tepla na vykurovanie pre
koneèného spotrebite¾a v Sk.
(6) Údaje o rozpoèítavaní mnostva tepla na prípravu
teplej úitkovej vody pre koneèného spotrebite¾a sú:
a) základná zloka nákladov na prípravu teplej úitkovej vody pre koneèného spotrebite¾a v Sk,
b) indikovaný údaj (spotreba za zúètovacie obdobie)
urèených meradiel na meranie mnostva teplej úitkovej vody koneèného spotrebite¾a v m3,
c) spotrebná zloka nákladov na prípravu teplej úitkovej vody pre koneèného spotrebite¾a v Sk,
d) celkové náklady na prípravu teplej úitkovej vody
pre koneèného spotrebite¾a v Sk.
(7) Pri rozpoèítavaní mnostva dodaného tepla
a mnostva tepla na prípravu teplej úitkovej vody za
zúètovacie obdobie sa uvedie aj výka zálohových platieb, celkové náklady na mnostvo dodaného tepla na
vykurovanie a mnostvo tepla na prípravu teplej úitkovej vody a výka nedoplatku alebo preplatku koneèného spotrebite¾a.
§ 11
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2006.

Karol Dvorák v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 630/2005 Z. z

Pomerné mnostvá z celoroèného dodaného tepla pod¾a mesiacov

Vykurovanie

Vykurovanie

Teplá úitková voda

a teplá úitková voda
január

17,6 %

19 %

9%

február

14,5 %

16 %

9%

marec

14 %

15 %

8%

apríl

9%

9%

8%

máj

2%

1%

8%

jún

1,6 %

0%

8%

júl

1,6 %

0%

8%

august

1,6 %

0%

8%

september

2%

1%

8%

október

8%

8%

8%

november

12 %

14 %

9%

december

16,1 %

17 %

9%
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 630/2005 Z. z

Doporuèené koeficienty ki zoh¾adòujúce nepriaznivú polohu miestnosti v objekte rozpoèítavania:
miestnos s dvoma vonkajími stenami (rohová miestnos)

0,90

miestnos s dvoma vonkajími stenami, z ktorých jedna smeruje na sever alebo východ

0,82

tretia stena susediaca s vonkajím prostredím

0,93

najvyie podlaie  plochá strecha

0,80

najvyie podlaie  pod nevykurovanou, neupravenou povalou

0,85

najniie podlaie  nad terénom, nevykurovanou pivnicou

0,80

Pri prípadnej kombinácii nepriaznivých polôh sa výsledný koeficient k zoh¾adòujúci nepriaznivú polohu miestnosti
vypoèíta pod¾a vzorca
k = 1 − ∑ (1 − k i ),
kde
k

 výsledný koeficient zoh¾adòujúci nepriaznivú polohu miestnosti,

ki  koeficient zoh¾adòujúci jednu nepriaznivú polohu miestnosti.

