
  

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     



1 
 

SPOLBYT, s.r.o. Poprad, Tomášikova 2940/2, 058 01 Poprad 

 

Správa o činnosti správcu týkajúca sa domu za rok 2021 
predkladaná v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. 

 

Bytový dom: Javorinka 
 Tatranská Lomnica 158                        
  059 60 Vysoké Tatry 
 
Bytový dom je v správe spoločnosti od 01.09.2020. 

     
Číslo účtu domu: SK11 0900 0000 0051 7326 0938  Zostatok na účte k 31.12.2021: 35 596,45 € 
 
 

Finančné hospodárenie domu: 
 
Náklady bytového domu Celkový ročný predpis:  62 743,92 € viď. príloha porovnanie 

    Celkové skutočné náklady:  56 108,06 € predpisu a skutočného  
    Celkový rozdiel:     6 635,86 € nákladu  
 

Nedoplatky 

Ku koncu roku 2021 sú vo výške 4 191,11 € u 4 vlastníkov.  Po vyúčtovaní za rok 2021 budú prípadní neplatiči 

riešení nasledovne: začínajúc upomienkami, následne súdnymi platobnými rozkazmi, exekúciami prípadne 

dobrovoľnými dražbami. 

 

Účtovný stav Fondu opráv bytového domu 

Zostatok k 31.12.2021: 32 613,42 € 

- čerpanie: pozri prílohu: fond domu objektu 

Fond opráv bytového domu je tvorený a čerpaný podľa rozhodnutí vlastníkov bytového domu v súlade so 

zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zmluvou 

o výkone správy. 

Zoznam úverových zmlúv  

 

Číslo zmluvy Názov zmluvy  Pôvodná výška úveru Dátum posl. splátky Zostatok úveru 

V súčasnosti nie sú uzatvorené žiadne úverové zmluvy.  

  

 

Informácie z predloženej správy môžu byť smerodajné pre úpravu zálohových platieb za služby spojené 

s užívaním bytu, garáže, fondu opráv bytového domu a plánu opráv bytového domu v budúcnosti. 

 
 
Vypracoval: Ing. Katarína Ferenčáková – ekonóm spoločnosti 
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Technická správa objektu Javorinka, 

Tatranská Lomnica 158, Vysoké Tatry 

za kalendárny rok 2021 

 

 

 Východiskové údaje domu: 
Kolaudácia apartmánového domu 2010 

 

 

Kolaudácia zateplenia a apartmánového domu 2010 

Počet poschodí / podlaží: 4/5 

Počet vchodov:  1  

Počet apartmánov: 47 

Počet garážových miest: ? 

Počet výťahov: 1 

 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ DOMU. 

 

   Zateplenie 

Obvodový plášť je vo vyhovujúcom stave, zateplený v kombinácii s dreveným 

obkladom pri výstavbe objektu. Sokel obvodového plášťa tvorí lámaný prírodný 

kameň s vyškárovaním cementovou zmesou. Odkvapový chodník je tvorený 

násypom dunajského štrku s obrubníkom.  

Zatepľovací systém je v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

 

     Spodná stavba 

Hydroizolácia obvodového plášťa spodnej stavby vykazuje v celej obvodovej časti 

nedostatky, najväčším vizuálne viditeľným problémom je severná stena 

a severozápadná stena garáže vrátane obvodového muriva kotolne a vstupu do 

objektu z podzemnej garáže. V roku 2022 odporúčame tento nedostatok riešiť. Pre 

tento účel boli prizvané odborné firmy, ktoré pripravili cenové ponuky na riešenie 

uvedeného stavu. Aktuálne je hydroizolácia spodnej stavby v technicky čiastočne 

nespôsobilom a nevyhovujúcom stave. 

 

     Okná spoločných priestorov: 

Okná vstupného vestibulu sú drevené, dvojkrídlové od výstavby v roku 2010. Na 

základe veku stavby a frekvencie používania odporúčame v roku 2022 nastaviť 

kovania a vykonať drobný servis okien. Okná sú v technicky spôsobilom a 

vyhovujúcom stave s ohľadom na vek. 

Okná schodiska sú drevené, jednokrídlové od výstavby v roku 2010. Na základe 

veku stavby a frekvencie používania odporúčame v roku 2022 nastaviť kovania 

a vykonať drobný servis okien. Okná sú v technicky spôsobilom a vyhovujúcom 

stave s ohľadom na vek. 

Okná soklovej časti-garáží sú drevené, jednokrídlové, výklopné. Na základe veku 

stavby a frekvencie používania odporúčame v roku 2022 nastaviť kovania 

a vykonať drobný servis okien. Okná sú v technicky spôsobilom a vyhovujúcom 

stave s ohľadom na vek. 

Okno kotolne je drevené, výklopné, jednokrídlové od výstavby v roku 2010. Okno 

je v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave s ohľadom na vek. 
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     Vstupné dvere, poštové schránky:  

Vstupné dvere na východnej strane sú drevené, s izolačným dvojsklom, pôvodné 

od výstavby v roku 2010. Dvere sú otvárané elektronickým zámkom cez  digitálnu 

klávesnicu orientovanú v pravej časti vstupu. Dvere sú mierne poškodené čo však 

zodpovedá veku a frekvencii používania z tohto dôvodu boli v minulosti 

oplechované v spodnej časti. Dvere sú v technicky spôsobilom a vyhovujúcom 

stave  zo znakmi opotrebenia. V blízkom období sa predpokladá výmena 

kódovacieho systému dverí s pridelením samostatného kódu pre každý apartmán. 

Zároveň v roku 2022 odporúčame vykonať drobnú údržbu a nastavenie. 

Poštové schránky – nie sú inštalované. 

 

     Vstupná podesta, obvodové steny a schodisko - exteriérová časť: 

Vstupná podesta a schodisko sú betónové, s vrchnou úpravou z betónovej dlažby 

s kamienkovým posypom, podesta aj schodisko sú vo vyhovujúcom technicky 

spôsobilom stave.  

Vstupná rampa  je betónová s povrchovou úpravou z betónovej dlažby 

s kamienkovým posypom, v spodnej časti rampy je prepadnutá časť dlažby z tohto 

dôvodu sa v roku 2022 vykonajú opravy dlažby keďže aktuálne nie je v spôsobilom 

a vyhovujúcom stave zabezpečujúcom bezproblémové používanie. 

Severný vstup je všeobecne nevyužívaný ide o vstupnú časť zo záhrady do 

technickej miestnosti. Vstup je vo vyhovujúcom technicky spôsobilom stave.  

Steny východnej časti vstupu sú tvorené zo zatepľovacieho systému s povrchovou 

úpravou s obkladového kameňa  sú v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Zábradlie nachádzajúce sa na východnej strane vstupu do domu je drevené.. 

Vstupné schodisko a zábradlie je v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

V roku 2022 navrhujeme drobnú údržbu prípadne náter zábradlia pre zachovanie 

dlhej životnosti. 

 

     Odkvapový chodník 

Tvorený násypom dunajského riečneho kameňa ohradený betónovým 

obrubníkom od výstavby v roku 2010. Chodník je v technicky spôsobilom a 

vyhovujúcom stave. Miestami prerastený burinou, priebežne odstraňované v rámci 

letnej údržby. 

 

     Strieška nad vstupom a vstupným schodiskom 

je drevenej konštrukcie s pohľadovým tatranským obkladom a strešnou krytinou 

z betónovej dlažby Bramac. Odvod dažďovej vody je riešený  samostatným 

odkvapovým systémom na parkovisko. Technicky je vo vyhovujúcom stave. 

 

     Balkóny  

Podlahy balkónov sú pôvodné, od výstavby z roku 2010. v minulom období bolo 

riešená oprava niekoľkých balkónov v rámci reklamácie. Podlahy sú drevené 

a odporúčame vo výhľade najbližších rokov s údržbou podláh vybrúsením a novým 

náterom pre zachovanie dlhej funkčnosti a životnosti. Podlahové plochy sú 

v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave.  

Zábradlia balkónov  sú drevené v pôvodnom stave od výstavby. V určitých 

častiach sa prejavujú drobné známky opotrebenia, hlavne povrchového náteru. 

Z dôvodu zachovania funkčnosti a predĺženia životnosti odporúčame začať 

s postupnou údržbou obrúsením a nanesením nového náteru. V súčasnosti sú 

v technicky vyhovujúcom a spôsobilom stave. 
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Zasklenia balkónov na objekte nie sú inštalované  zasklenia balkónov.  

 

     Garážová brána 

Garážová brána je sekčná otváraná elektronicky tlačidlami alebo  formou 

prezváňania cez GSM modul mobilným telefónom. Inštalovaná pri výstavbe domu 

v roku 20100. Na bráne bola robená údržba v rámci nastavenia systému ako aj 

pružín.  Bezpečnostné osvetlenie je funkčné, riadiaca jednotka brány je odkrytá 

s prístupom k elektronike čo považujeme za nevyhovujúce. V blízkom období je 

potrebné z dôvodu dĺžky používania a cyklov otvárania rátať s rekonštrukciou 

a výmenou pohonu brány. V súčasnosti  je funkčná, ale z vyššie uvedených 

dôvodov technicky v nespôsobilom a nevyhovujúcom stave. 

    

     Označenia domu 

Názov domu je vyhotovený z plastovej tabule v ľavej časti vstupu do objektu. 

Názov domu je v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

 

 

 

STRECHA DOMU. 
  

   Strešný plášť 

 

Plášť strechy je zhotovený z betónovej strešnej krytiny Bramac. Strešný plášť je 

tvorený tepelno-izolačnou skladbou, zo strešných fólii a minerálnej izolácie. Strešný 

plášť prešiel lokálnou opravou po víchrici a uvoľnení strešných škridlí, ktoré boli 

nahradené novými. Udalosť sa riešila v rámci poistenej udalosti.  Strecha je 

v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

    

   Strešný odkvapový systém 

 

Odkvapový systém je tvorený z lakoplastovaného pozinkovaného strešného 

odkvapu pozostávajúceho zo žľabov a zvodov zaústených do lapačov nečistôt 

umiestnených v odkvapovom chodníku a zaústeného do odpadového systému.  

Na severnej strane bytového domu je potrebné doplniť bočnú krytku žľabu. 

Uvedené bude odstránené v máji 2022. Strešný odkvapový systém je v technicky 

spôsobilom a vyhovujúcom stave.  

    

   Vyústenia kanalizácie a vzduchotechniky 

 

Vyústenie kanalizácie PVC potrubie s odvetrávaciou hlavicou, v technicky 

spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Vzduchotechnické odvetrávacie hlavice Vzduchotechnické potrubia oceľové, 

okrúhleho tvaru s protipožiarnou fóliou s odvetrávacou hlavicou, v technicky 

spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

 

     Bleskozvod 

 

Bleskozvod je pôvodný od výstavby, hliníkový, uložený na strešných 

bleskozvodných konzolách na streche, pripojený k zvislým bleskozvodom vedeným 

vo flexi chráničke zapustenej v tepelnoizolačnom systéme. Každý zvod ma 

osadené na fasáde revízne dvierka. Bez zistených nedostatkov.  Samotnú 
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technickú spôsobilosť pre účel odvádzania bleskov v zmysle noriem STN a platnej 

legislatívy zohľadňuje výsledok revíznej správy (viď. sekcia VTZ). 
 

 
 

ZNAČENIA A INFORMATÍVNE ZARIADENIA A TABULE. 
 

   Označenia domu 

Názov domu na plastovej tabuli, ktorý je umiestnený na fasáde domu vo 

vyhovujúcom stave po výmene v roku 2020. 

     
     Označenie požiarnych únikových ciest 

Bytový dom má inštalované svetelné označenie požiarnych únikových ciest. 

 

     Označenie uzáverov, stúpačiek SV, TÚV, PLYN, ÚK prislúchajúcich k bytom 

Označenie uzáverov, stúpačiek nie je inštalované. Označenia hodnotíme ako 

nevyhovujúce. 

 

     Označenia miestností a bytových priestorov: 

Menovky vlastníkov apartmánov na dverách nie sú riešené menovky. Apartmány 

sú označené prostredníctvom samostatných čísiel. 

Číselné označenie apartmánov vyhovujúce. 

Tlačidlá zvončekov označené číslom apartmánu - vyhovujúce. 

Pivničné kobky nenachádzajú sa v objekte. 

Spoločné priestory vyhovujúce. 

Technických miestností vyhovujúce. 

Technického značenia dverí spoločných priestorov pre priamu identifikáciu 

porúch dverí neboli doposiaľ vykonané, pre nízky počet spoločných dverí 

v bytovom dome, nie je nevyhnutné vykonanie tohto typu označenia. 

 

     Informatívne tabule, nástenky: 

Informatívna tabuľa údajov typu správy, správcu/mandatára volených orgánov 

označenie na nástenke a klipe v objekte, nástenka s kompletným označením 

bude aktualizovaná v roku 2022. 

Domový poriadok bude schvaľovaný na schôdzi v júni 2022. 

Požiarno-poplachové smernice sú inštalované vo vestibule domu vo vyhovujúcom 

stave. 

Nástenka domu je umiestnená vo vestibule domu pozostávajúca z pôvodnej 

korkovej nástenky, bude vymenená v roku 2022. 

Harmonogram upratovania inštalovaný pri vstupe v dome vedľa nástenky. 
 

 
ROZVODY MÉDIÍ. 

 

   Plynové zvislé rozvody 

V bytovom dome nie sú inštalované zvislé plynové rozvody.  

 

   Plynové rozvody – ležaté 

V bytovom dome nie sú inštalované ležaté plynové rozvody.  
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   Prípojka plynu od RTP k ležatému rozvodu 

Pôvodná od výstavby, vedená v zemi od skrinky RTP, smerom kde sa napája na 

kotolňu objektu v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

 

Rozvody SV - zvislé 

Zvislé rozvody vody sú plastohliníkové ukončené guľovými uzávermi zn. Herz . 

Rozvody sú pôvodné od výstavby domu v roku 2010. Rozvody sú vedené 

v samostatných zvislých inštalačných šachtách bytov. Rozvody sú v technicky 

spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Izolácia potrubí je z penového polyetylénu typu TUBEX, pôvodná od výstavby 

domu v r. 2010. Izolácia je vyhovujúca, bez nedostatkov, v technicky spôsobilom a 

vyhovujúcom stave. 

 

Rozvody SV - ležaté 

Hlavný uzáver je umiestnený pri vonkajšom vodomery a v budove sa nachádza 

v kotolni objektu. Uzáver je funkčný, vyhovujúci, bez nedostatkov, v technicky 

spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Ležaté rozvody vody sú plastohliníkové od výstavby domu v roku 2010. Rozvody sú 

vedené v podstropnom priestore garáží opatrené stúpačkovými a regulačnými 

ventilmi. Rozvody sú v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Izolácia potrubí je z penového polyetylénu typu TUBEX, pôvodná od výstavby 

domu v r. 2010. Izolácia je vyhovujúca, bez zistených nedostatkov, v technicky 

spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

 

 

Vodovodná prípojka SV k BD 

HDPE prípojka SV, realizovaná od klinového posúvača (vrátane), po hlavný 

prietokomer vodomernej šachty a koreň ležatého rozvodu opatrený guľovým 

uzáverom. Prípojka vody je v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

 

Požiarny rozvod – zvislý 

požiarny zvislý rozvod pôvodný, oceľový od výstavby na každom podlaží vyústenie 

v požiarnom hydrante s príslušenstvom. 

Samotnú technickú spôsobilosť zariadenia pre účel hasenia požiarov v zmysle 

noriem STN a platnej legislatívy zohľadňuje výsledok revíznej správy (viď. sekcia 

VTZ). 

 

Požiarny rozvod – vodorovný 

požiarny vodorovný rozvod pôvodný, oceľový od výstavby vedený v pod 

stropnom priestore garáží. Bez zistených nedostatkov.  Požiarny rozvod je doplnený 

samostatnými hasiacimi prístrojmi uloženými na jednotlivých podlažiach. Samotnú 

technickú spôsobilosť zariadenia pre účel hasenia požiarov v zmysle noriem STN 

a platnej legislatívy zohľadňuje výsledok revíznej správy (viď. sekcia VTZ). 

 

     Izolácia potrubí je z penového polyetylénu typu TUBEX, pôvodná od výstavby domu    

v r. 2020. Izolácia je vyhovujúca, bez nedostatkov v technicky spôsobilom stave. 

Samotnú technickú spôsobilosť pre účel hasenia požiarov v zmysle noriem STN 

a platnej legislatívy zohľadňuje výsledok revíznej správy (viď. sekcia VTZ). 
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Kanalizácia – zvislá 

Rozvody kanalizácie sú plastové od výstavby v roku 2010. Rozvody sú vedené 

v samostatných zvislých inštalačných šachtách bytov až k ležatému rozvodu 

kanalizácie. Bez zistených nedostatkov, v technicky spôsobilom a vyhovujúcom 

stave. 

  

Kanalizácia – ležatá 

Plastová, vedená v pod stropnom priestore suterénu, ústiaca do zeme, vedúca 

cez základové pásy k betónovým kontrolným šachtám pred objektom. 

Kanalizácia je pôvodná od výstavby v r. 2010. Bez zistených nedostatkov,  v 

technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

 

Dažďové zvody 

Pôvodné od výstavby, plastové, vedené od lapačov nečistôt cez bytový dom až 

po čistiaci kus v suteréne objektu. Zvody sú vyústené do potrubia ležatej 

kanalizácie na Y-kuse. Zvody sú bez nedostatkov, v technicky spôsobilom a 

vyhovujúcom stave. 

 

El. rozvody 

Elektrické rozvody v pôvodnom stave od výstavby, bez zistených nedostatkov. 

Samotnú technickú spôsobilosť rozvodov v zmysle noriem STN a platnej legislatívy 

zohľadňuje výsledok revíznej správy (viď. sekcia VTZ). 

 

Ústredné kúrenie a vyregulovanie ÚK 

Zvislé potrubia ÚK sú pôvodné od výstavby, plast hliníkové, vedené v šachte 

apartmánov ku výmenníkovým staniciam v jednotlivých apartmánoch. Ukončené 

termo-regulačnými ventilmi s prednastavením, bez zistených nedostatkov, v 

technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. Prípadné hlásené problémy sa riešia 

priebežne. 

Ležaté rozvody ÚK sú pôvodné od výstavby, plast hliníkové vedené v pod 

stropných častiach suterénu. Na potrubiach sú inštalované uzatváracie, 

vypúšťacie, regulačné ventily Maibes Flamco, bez zistených nedostatkov, v 

technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Izolácia potrubí je pôvodná od výstavby, z minerálnej vlny typu IZOFLEX a 

penového polyetylénu typu TUBEX, bez zistených nedostatkov, v technicky 

spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Hydraulické vyregulovanie ÚK zvislých rozvodov bolo vyregulované podľa 

projektovej dokumentácie v technicky spôsobilom a čiastočne vyhovujúcom 

stave z dôvodu občasných porúch, ktoré sú priebežne odstraňované správcom 

objektu počas vykurovacej sezóny. 

 

     STA/SAT anténny rozvod TV signálu 

Rozvody spoločnej televíznej antény, alebo združeného satelitného signálu, nie sú 

v bytovom dome inštalované. Príjem TV signálu je zabezpečovaný cez 

poskytovateľov internetového pripojenia. 

 

Zvončekový dorozumievací systém 

Zvončekové tablá a dorozumievací systém na východnej strane domu je digitálny 

s účastníckymi telefónnymi aparátmi v jednotlivých apartmánoch. Systém je vo 

funkčnom stave bez zistených nedostatkov, v technicky spôsobilom a 

vyhovujúcom stave. 
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     Kamerový zabezpečovací systém 

Apartmánový dom doposiaľ nemá inštalovaný kamerový systém. Inštalácia 

systému je plánovaná na rok 2022. 

 

     Výstražný systém úniku plynu a dymu. 

Apartmánový dom má inštalovaný výstražný systém úniku plynu v plynovej kotolni, 

tiež ako jeden z bezpečnostných prvkov je v kotolni domu osadený systém úniku 

CO a plynov.  

 

     EPS – požiarny elektronický systém. 

Apartmánový dom má inštalovaný elektronický protipožiarny systém, centrálna 

jednotka je umiestnená v technickej miestnosti, prevádzka systému aktuálne 

nespĺňa zákonné požiadavky, keďže nie je pripojený na pult stálej ochrany 24/7 

a od jeho spustenia do prevádzky neboli vykonávané potrebné revízie. Systém 

bude potrebné v roku 2022 revidovať a zabezpečiť jeho funkčnosť a prevádzku. 

Uvedený bod bude samostatne riešený na schôdzi vlastníkov v roku 2022. 

V aktuálnom období je EPS systém v nevyhovujúcom technickom stave.  

 
 
 
 

SPOLOČNÉ PRIESTORY, SCHODIŠTE, TECH. MIESTNOSTI. 
 

    Vstupné priestory interiér 

Omietky, maľby stien vo vestibule bytového domu sú pôvodné omietky a nátery y 

stien zodpovedajúce stavu veku s miernym opotrebením. V roku 2022 sa plánuje 

čiastočná modernizácia vestibulu s náterom stien osadením dreveného 

obkladového panelu a fototapety Tatier. Omietky a maľby sú mierne poškodené 

v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Podlahy vestibulu sú tvorené keramickou protišmykovou dlažbou bez nedostatkov 

a chýb v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. Po dokončení stavebných 

úprav sa plánuje zakúpiť kobercový behúň vedený od vstupných dverí až 

k portálom výťahov. Zariadenia sú bez zistených nedostatkov v technicky 

spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Zariadenia v hlavnej hale vestibulu nástenka s tabuľkou harmonogramu 

vykonávaného upratovania a dekoračné kvety. Zariadenia sú bez zistených 

nedostatkov, v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave.  

  

     Dvere zádveria 

Dom nemá inštalované zádveria v hlavnej hale vestibulu. 

 

     Spoločné chodby pred bytmi 

Omietky, maľby stien, omietky sú štukové od výstavby domu, maľba stien chodieb 

je jemne žltá. Omietky a maľby sú s drobnými nedostatkami a otlčením 

spôsobeným vlastníkmi pri užívaní apartmánov a  sťahovaní nábytku. Inak sú 

v technicky spôsobilom stave. 

Podlahy chodieb sú pokryté kobercami v technicky spôsobilom a vyhovujúcom 

stave. 
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     Spoločné chodby pred výťahovými nástupnými portálmi a hlavným schodiskom 

Dvere k hlavnému schodisku a výťahom od spoločných chodieb bytov na 

každom z podlaží sú dvojkrídlové, drevené s výplňou so skla a požiarnym 

uzáverom. Dvere sú v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Omietky, maľby stien – Omietky sú štukové od výstavby domu, maľba stien 

chodieb je jemne žltá. Omietky a maľby sú v technicky spôsobilom stave 

s drobnými nedostatkami a prasklinami spôsobenými časom a užívaním priestorov 

Podlahy chodieb sú opatrené kobercami bez nedostatkov a chýb v technicky 

spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Výlevky pre upratovanie v súčasnosti je k dispozícii výlevka vo vstupnom podlaží 

objektu, ktorej vlastníkom je Ing. Radič. Výlevka je v technicky spôsobilom a 

vyhovujúcom technickom stave.  
 

     Hlavné schodište 

Omietky, maľby stien – Omietky sú štukové od výstavby domu, maľba stien 

schodiska je biela. Omietky a maľby sú miestami poškodené uvedený stav je 

potrebné riešiť lokálnou opravou v roku 2022. 

Podlahy chodieb a schodiska sú tvorené keramickou protišmykovou dlažbou 

v kombinácii s kobercami bez nedostatkov a chýb v technicky spôsobilom a 

vyhovujúcom stave. V daných miestach spojov budú v roku 2022 osadené 

prechodové lišty medzi kobercami a dlažbou. 

Zábradlie schodiska je oceľové s drevenými madlami a krytím, rebrované bez 

nedostatkov a chýb v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

   

     Osvetlenie spol. priestorov 

Vyhovujúce po výstavbe domu v roku 2010, so senzorickými spínačmi pohybu. 

Priebežne prebieha výmena žiaroviek. Bez zistených nedostatkov. Samotnú 

technickú spôsobilosť zariadení pre účel osvetlenia v zmysle noriem STN a platnej 

legislatívy zohľadňuje výsledok revíznej správy (viď. sekcia VTZ). 

 

     Svetelné označenie požiarnych únikových východov 

Vyhovujúce po výstavbe domu v roku 2010, funkčné bez zistených nedostatkov. 

Samotnú technickú spôsobilosť zariadenia pre účel únikových východov v zmysle 

noriem STN a platnej legislatívy zohľadňuje výsledok revíznej správy (viď. sekcia 

VTZ). 

 

     Strojovňa výťahu 

Apartmánový dom nemá samostatnú strojovňu výťahu, keďže technológia je bez 

strojovňová. Technický stav samotnej technológie výťahu a hasiacich zariadení 

zohľadňuje výsledok revíznej správy (viď. sekcia VZT). 
 

     Výlez na strechu 

Pôvodný od výstavby, cez okenný priestor, prístupný od spoločnej chodby na 

najvyššom podlaží chodieb domu. Technicky je v spôsobilom a vyhovujúcom 

stave.  

 

     Lyžiareň 

Dvere lyžiarne sú jednokrídlové, drevené, bielej farby, plné v technicky spôsobilom 

a vyhovujúcom stave. Priestor nie je v spoločnom vlastníctve vlastníkov. 

Omietky, maľby stien – Omietky sú štukové od výstavby domu, maľba stien je biela. 

Omietky a maľby sú v technicky spôsobilom stave s malými nedostatkami.  
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Podlahy sú tvorené keramickou protišmykovou dlažbou bez nedostatkov a chýb 

v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 
 

     Kočikáreň-bicykliareň - južná 

Dvere kočikárne sú jednokrídlové, drevené, bielej farby, plné v technicky 

spôsobilom a vyhovujúcom stave. Delenie je drevené, priestor nie je v spoločnom 

vlastníctve vlastníkov. 

Omietky, maľby stien – Omietky sú štukové od výstavby domu, maľba stien je biela. 

Omietky a maľby sú v technicky spôsobilom stave bez nedostatkov v technicky 

spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Podlahy sú tvorené keramickou protišmykovou dlažbou bez nedostatkov a chýb 

v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

 

     Podzemné garáže 

Dvere ku garážam od suterénu sú protipožiarne, oceľové, dvojkrídlové, bez 

nedostatkov a chýb v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Omietky, maľby stien, stropov Podzemné garáže sú tvorené betónovým skeletom 

v prevažnej miere sú zhotovené sadrové omietky. Stropy sú prekryté 

sadrokartónom. Omietky a maľby stien sú aktuálne mierne poškodené bez 

s výskytom plesní v severnej časti, aktuálne v technicky spôsobilom, ale 

nevyhovujúcom stave. 

Podlahy sú zhotovené z lešteného dilatovaného betónu. Garážové státia sú 

priestorovo otvorené s vyznačenými parkovacími miestami a vymedzovacími 

pruhmi. Podlahy garáží sú aktuálne bez nedostatkov a chýb v technicky 

spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Odvodnenie podlahy je riešené prostredníctvom odtokových guličiek 

spádovaných do stredovej časti, kde je ústený prepadom do prečerpávacej 

šachty s inštalovaným kalovým elektrickým čerpadlom. Odvodňovacie časti  sú 

pravidelne čistené od kamienkov a aktuálne bez nedostatkov a chýb v technicky 

spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Osvetlenie garáží je senzorické z pozdĺžnych svietidiel a LED trubíc. Svietidlá sú 

aktuálne po rekonštrukcii , ktorá prebehla v roku 2021 bez nedostatkov a chýb 

v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Inštalácie a iné technické zariadenia v garážach sa nachádzajú vodoinštalačné, 

kúrenárske  potrubia a elektroinštalačné siete, internetové prípojky optické káble 

vedené v pod stropnom priestore. (viď sekcia ROZVODY MÉDIÍ a VZT. 

V roku 2021 boli na čelnú stenu vstupu k suterénu zakúpené a  inštalované držiaky 

na náradie: Metla, pluh na sneh, plošný zhŕňač stojatej vody, sekáč na ľad. 

Vzduchotechnika a vetranie garáží je vetranie garáži je zabezpečené prirodzeným 

vetraním cez okna po obvode garáže, vzduchotechnická inštalácia nie je 

zrealizovaná vetranie priestoru je bez  nedostatkov a chýb v technicky spôsobilom 

a vyhovujúcom stave. 
 

     Ostatné technické miestnosti 

V pôvodnom stave s keramickou dlažbou, a maľbou, potrebná oprava 

popraskaných omietok. V uvedených miestnostiach sa nachádzajú elektrické 

rozvádzače spoločných el. zariadení, osvetlenia, a pod.  Miestnosti sú bez 

nedostatkov a chýb v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 
 

     Kotolňa   

Technológia ohrevu TÚV a tepla je riešená prostredníctvom vlastnej kotolne, ktorú 

tvoria štyri stacionárne kotle typu Viesmann. Správca zabezpečuje kompletnú 
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obsluhu, servis a revízie zariadení. V roku 2021 prebiehali drobné rekonštrukcie 

kotlov vyplývajúce z revíznych správ. Kotolňu je potrebné vybaviť diaľkovým 

informačným systémom, ktorý informuje o stave a poruchách na kotolni. Technický 

stav samotnej technológie kotolne  zohľadňuje výsledok revíznej správy (viď. sekcia 

VZT). 

Omietky, maľby stien – Omietky kotolne sú štukové od výstavby domu, maľba stien 

je biela. Omietky a maľby sú s miernymi nedostatkami a bude ich potrebné v roku 

2022 natrieť a vyspraviť. Technicky sú v spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

Osvetlenie je stropné bez nedostatkov a chýb v technicky spôsobilom a 

vyhovujúcom stave. 
    

 

 

MERACIA TECHNIKA. 
 

     Prietokomery  SV  

V roku 2018 boli namontované prietokomery SV zn. BMETERS bez modulu na 

diaľkový    s platným overením  v zmysle zákona o metrológii do roku 2023. 
 

     Prietokomerné merače tepla 

v roku 2018 boli inštalované merače tepla značky AXIOMA bez diaľkového 

odpočtu s platným overením v zmysle zákona o metrológii do roku 2022. 

Prietokomery tepla je potrebné v súlade s legislatívou vymeniť v roku 2022. 
 

 
 
 

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA (VTZ),  
v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.  
    

     Zdvíhacie zariadenie 

Výťah bol nainštalovaný pri výstavbe v roku 2010, servis zabezpečuje spoločnosť  

spoločnosti Schindler. Skúšky výťahu    budú vykonávané v rámci platnej legislatívy. 

Trojročná odborná skúška bola vykonaná v roku 2020 a šesťročná opakovaná úradná 

skúška v roku 2023. 

Výťah je z vizuálneho hľadiska kabíny s jemnými nedostatkami, ktoré boli spôsobené 

užívaním a časom používania, inak je v spôsobilom a vyhovujúcom stave.  

 

     Regulátor tlaku plynu 

Regulátor tlaku plynu je zariadením obsluhy kotolne, táto povinnosť je súčasťou obsluhy 

kotolne správcom, ktorý zabezpečuje predmetnú revíziu. (viď. bod. Kotolňa v sekcii 

VZT). 

 

     Elektrické zariadenie 

V roku 2019 bola vykonaná východisková odborná prehliadka a odborná skúška 

elektrického zariadenia. Ďalšiu odbornú prehliadku a odbornú skúšku je potrebné 

vykonať po 5 rokoch, t.j. v roku 2024.  

 

     Elektroinštalačné skrine v technickej miestnosti 

Elektroinštalačné skrine pôvodné od výstavby, oceľové umiestnené v technickej 

miestnosti. V skriniach sa nachádzajú elektromery apartmánov a spol. priestorov 

s hlavnými ističmi. Skrinky sú ošetrené vypaľovanou práškovou farbou, z vizuálneho 
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hľadiska vyhovujúce. Mechanická časť elektroskríň je v technicky spôsobilom 

a vyhovujúcom stave. Samotnú technickú spôsobilosť technológie elektro skríň 

v zmysle noriem STN a platnej legislatívy zohľadňuje výsledok revíznej správy (viď. 

sekcia VTZ). 

 
     Bleskozvod 

V roku 2019 bola vykonaná východisková odborná prehliadka a odborná skúška 

ochrany pred bleskom. Bleskozvodná ochrana vyhovuje bezpečnej prevádzke. Ďalšiu 

odbornú prehliadku a odbornú skúšku je potrebné vykonať podľa vyhlášky č.508/2009 

Z.z. každé 4 roky, t.j. v roku 2023, alebo po zistenom zásahu bleskom. 

 

     Kotolňa 

09/2021 vykonaná odborná prehliadka kotolne. Nízkotlaková kotolňa je  schopná 

bezpečnej prevádzky 

09/2021 vykonaná odborná prehliadka vyhradeného plynového zariadenia, skupina 

B/g a B/h. Zaradenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. 

09/2021 odberné zariadenie zemného plynu sk. B/f  (pre znižovanie tlaku 

plynu)zariadenie je po vykonanej odbornej skúške a prehliadke schopné ďalšej 

bezpečnej prevádzky. Zistené závady bezprostredne bezpečnosť neovplyvňujú, ale je 

potrebné ich čo najskôr odstrániť. Zistené závady: 1. chýba kontrolný uzáver, ktorý sa 

umiestňuje za regulátor tlaku plynu na kontrolu funkčnosti regulátora – nutné doplniť! 

2. je nutné vymeniť manometre v plechovej skrinke kde je umiestnená regulačná 

stanica plynu – nutné doplniť! 3. na dvierka, kde je umiestnená regulačná stanica 

plynu je nutne vyvesiť výstražné tabuľky a to: PLYN, Z8KAZ FAJČENIA A MANIPULÁCIE 

S OTVORENÝM OHŇOM V OKRUHU 1,5m, HUP. 

TNS – EXPANZOMAT, v.č. 07-10: revízia 09/2021 – tlaková nádoba po vykonanej 

odbornej prehliadke a skúške je schopná ďalšej bezpečnej prevádzky. 

TNS – vyrovnávač tlaku, v.č. L01 01405 0086 : revízia v 9/2021 – tlaková nádoba po 

vykonanej odbornej prehliadke a skúške je schopná ďalšej bezpečnej prevádzky. 

            TNS – vyrovnávač tlaku, v.č. L01 01405 0095 : revízia v 9/2021 – tlaková nádoba 

            po vykonanej odbornej prehliadke a skúške je schopná ďalšej bezpečnej  

            prevádzky. 

  TNS – vyrovnávač tlaku, v.č. L01 01405 0096 : revízia v 9/2021 – tlaková nádoba po 

  vykonanej odbornej  prehliadke a skúške je schopná ďalšej bezpečnej prevádzky. 

  TNS – vyrovnávač tlaku, v.č. L01 01405 0100 : revízia v 9/2021 – tlaková nádoba po  

  vykonanej odbornej prehliadke a skúške je schopná ďalšej bezpečnej prevádzky 
 

Nasledujúcu odbornú prehliadku a skúšku plynových zariadení je potrebné vykonať 

v roku 2022. 

 

 

 

 
 
 

POŽIARNA OCHRANA. 
 

     Hydranty 

zariadenie na dodávku vody na hasenie požiarov vyhovuje požiadavkám ust. 

Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. a súvisiacim predpisom, a je schopné spoľahlivej 

prevádzky. Nasledujúcu  prehliadku je potrebné vykonať podľa vyhlášky MV SR č. 

478/2008 Z.z. každý rok, t.j.    v roku 2022.                                                                                                                         
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     Hasiace prístroje 

Inštalované hasiace prístroje sú vyhovujúce. Nasledujúcu  prehliadku je potrebné 

vykonať podľa vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z. každý rok, t.j. v roku 2022.         

 

     Požiarne uzávery/ protipožiarne dvere  

Preventívna údržba a prehliadka požiarnych uzáverov a požiarnych dvier 

prebehla v roku 2021. Bol zistený poškodený samozatvárač na vedľajšom 

schodisku na 7. NP. Táto porucha bola odstránená počas prehliadky. Nasledujúcu 

prehliadku je potrebné vykonať podľa vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z. každý rok, t.j. 

v roku 2022. 

                                                                                                                 

Požiarna kontrola vykonaná v roku 2021 a platná do roku 2022. 
 

 
 
 

SPEVNENÉ A TRÁVNATÉ PLOCHY 
  

   Spevnené plochy – príjazdová cesta a parkoviská 

Príjazdová cesta a parkovisko sú lemované betónovými obrubníkmi, so zámkovej 

dlažby v centrálnej časti, označené s označenými parkovacími miestami.  

V okrajových-obvodových častiach domu sú parkovacie miesta tvorené zo 

zámkovej dlažby. V 2Q roka 2022 budú plochy vystriekane od náletových burín. 

V zimných mesiacoch sú plochy udržiavané odhŕňaním snehu so soľným posypom.  

V roku 2021 došlo k rozobratiu časti dlažby hlavného parkoviska realizáciou 

plynových rozvodov SPP, plocha bola opravená v závere roka. Plochy sú 

v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave. 

    

       Nájazdová rampa ku garážam 

Nájazdová rampa je betónová, bez zjavných nedostatkov a chýb. Obvodové 

steny samotného vjazdu sú zo severnej strany poškodené vlhkosťou čo spôsobilo 

opadnutie kamenného obkladu. Vjazd do garáže je odvodnený betónovým 

žľabom s oceľovou mriežkou na vstupe a rampu aj do garáže. Žľab pri nájazde na 

rampu bol poškodený / zalomený prejazdom aut alebo väčšej techniky, v roku 

2022 prebehne výmena žľabu. Žľaby boli v roku 2021 ručne prečisťované od 

usadenín a lístia. Nájazdová rampa je v technicky spôsobilom a vyhovujúcom 

stave s  nedostatkami na vonkajšej strane steny. 

  

    Trávnaté plochy 

Trávnaté plochy na severnej strane objektu vyžadujú pravidelnú údržbu. V roku 

2021 bol spracovaný projekt úpravy pozemkov výsadbou a úpravou plôch. V roku 

2022 by sa mala spracovať úprava plôch vnútornej záhrady novou výsadbou 

a údržbou altánku s pieskoviskom s osadením záhradného grilu pre možnosť 

voľnočasového využitia vlastníkmi objektu. Projekt bude odprezentovaný na 

schôdzi vlastníkov v 2Q.  2022. 
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TECHNICKÉ ZARIADENIA EXTERIER OBJEKTU 
      
     
     Skrinka RTP (regulátor tlaku plynu) 

Pôvodná, oceľová, skriňová od výstavby s plechovými dvierkami. Skrinky sú 

ošetrené vypaľovanou práškovou farbou, z vizuálneho hľadiska nevyhovujúce. 

Uzatvárací mechanizmus a dvierka sú bez nedostatkov a chýb, potrebné odstrániť 

závady  v zmysle  odbornej skúšky a technológie RTP v zmysle noriem STN a platnej 

legislatívy zohľadňujúcej výsledok revíznej správy (viď. sekcia VTZ). 

      

    Šachty úžitkových a odpadových vôd  

Šachty kanalizačné, kontrolné 

pôvodné od výstavby, betónové, umiestnené na východnej strane domu, ústiace  

k verejnej kanalizácii. Kanalizácia je priechodná, vyhovujúca, bez zjavných 

nedostatkov v technicky spôsobilom stave. 

Šachta vodomerná 

pôvodná od výstavby, plastová, korugovaná, umiestnená na východnej strane 

domu v trávnatej časti za parkoviskom. Prístup k šachte je cez oceľový poklop na 

teréne a integrovanými stupňami samotnej šachty. V šachte sa nachádza hlavný 

prietokomer spol. PVPS, a.s., ktorý je v pravidelných mesačných intervaloch 

odpisovaný správcom objektu. Šachta je čistá, nezatopená, vyhovujúca, bez 

zjavných nedostatkov v technicky spôsobilom stave. 

Šachta drenážna 

Bytový dom nemá inštalovanú drenážnu šachtu. 

 

     Nádoby na komunálny a triedený recyklovateľný odpad 

Plocha stojiska sa nachádza v juho-západnej časti spevnených plôch domu, kde 

sú umiestnené dva prístrešky na odpad. Na uvedených prístreškoch pravidelne 

miznú visiace kodové zámky. V zimných mesiacoch udržiavaná odhŕňaním snehu 

so soľným posypom. 

Zberné nádoby na odpad sú plastové pozostávajúce z  PVC kontajnerov na 

zmiešaný komunálny odpad a jednej nádoby na Recyklovateľný odpad PLAST,  

jednej nádoby na Recyklovateľný odpad KOV-SKLO, jednej nádoby na 

Recyklovateľný odpad PAPIER, jednej nádoby na Recyklovateľný odpad BIO.  

Prestrešnie-oplotennie stojiska bolo inštalované zo strany investora v roku 2010. 

Kontajnerové stojisko a nádoby sú bez nedostatkov a chýb, v technicky 

spôsobilom a vyhovujúcom stave.  

     

   Detské ihrisko a mobiliár 

Je inštalované vo vnútornej časti pozemku objektu. Ihrisko je tvorené z dreveného 

prístrešku so sedením a prislúchajúcim pieskoviskom.. V roku 2022 bude správcom 

prezentovaný projekt spracovaný na úpravu a výsadbu okolia objektu. 

Plochy a zariadenie sú v technicky spôsobilom a vyhovujúcom stave.   
 

    Závora ku parkovisku 

Elektrická senzorová závora nebola doposiaľ inštalovaná. 

 

    Oplotenie súkromného pozemku 

Oplotenie nebolo doposiaľ inštalované. Nie je potrebná z dôvodu existujúcich 

susediacich oplotených objektov. 
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ZÁVER A NÁVRHY OPATRENÍ. 
 

Pre správnu technickú, a prevádzkovú funkčnosť apartmánového domu navrhujeme, 

resp. odporúčame: 

 

• uvažovať nad výmenou vstupných dverí za nové v strednodobom horizonte 

• uvažovať o údržbe podláh a zábradlí balkónov vybrúsením a náterom,  

• vyčistiť dažďové vpuste a doplniť prípadné koše vpustí, 

• vykonať označenie jednotlivých uzáverov stúpačiek SV, TÚV, TÚV-C, plynu a ÚK 

prostredníctvom visiacich štítkov na jednotlivých vetvách pri uzáveroch stúpačiek 

a na laminovaných tabuliach vstupov k technickému podlažiu, 

• inštaláciu kamerového systému domu pre zabezpečenie spoločného majetku 

a zvýšenie bezpečnosti, 

• čiastočnú rekonštrukciu haly vestibulu, osadenie sedenia, modernizácia priestoru, 

• zriadenie samostatnej uzamykateľnej miestnosti výlevky pre upratovací servis  

• rekonštrukciu chodieb schodiska –oprava omietok, nové maľby a nátery z dôvodu 

morálneho i technického opotrebenia, 

• vykonať sanáciu  dreveného obloženia fasády a drevených prvkov a následne 

previesť nový farebný náter, 

• opravu vonkajšej vstupnej rampy ku vstupu  

• uvažovať nad doplnením striešky nad vjazd do podzemnej garáže, 

• vykonať inštaláciu závory na diaľkové ovládanie k vjazdu na spoločné parkovisko, 

• opravu omietok a malieb a náterov chodieb hlavného schodiska, 

• vykonať terénne úpravy trávnatých plôch s výsadbou okrasných rastlín a drevín, 
 

 

Vypracoval: 

technický opis konštrukcií: Radoslav Rybka, vedúci prevádzky 

aktuálnosť údajovej časti: Alena Hrušovská, admin. pracovník údržby 
 

 

Aktuálnosť údajovej časti ku dňu: 16.05.2022 

 

 

Schválil:    Jozef Beck ml., riaditeľ spoločnosti 
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Plán opráv bytového domu pre rok 2022. 

         

Správca objektu: SPOLBYT, s.r.o. Poprad 

  Tomášikova 2940/2 

  058 01 Poprad 

         

Bytový dom: JAVORINKA  

  Tatranská Lomnica č. 158 

  059 60 Vysoké Tatry 

   

         

Plán opráv, revízí a údržby pre rok  2022: 

Typ kontroly, výmeny, resp. revízie: Termín: 
Odhadovný 

náklad: 

*Kontrola a čistenie komínov a dymovodov             09/2022 50,00 € 

*Revízia zariadení kotolne 09/2022 450,00 € 

*Servis plynových kotlov         2022 480,00 € 

*Výmena meračov tepla na diaľkový odpočet 2022 8 550,00 € 

*Výmena vodomerov SV na diaľkový odpočet     2022 2 100,00 € 

*Požiarna kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov  07/2022 80,00 € 

*Deratizácia proti hlodavcom (jarná) 04/2022 50,00 € 

*Deratizácia proti hlodavcom (jesenná) 10/2022 50,00 € 

SPOLU plán opráv 2022: 11 810,00 € 

 

 

* Uvedené ceny sú orientačné, konečné ceny budú aktualizované v čase realizácie. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Vypracoval: Radoslav Rybka, vedúci prevádzky    
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                                            Jozef Beck ml., riaditeľ spoločnosti 

 


