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V Y H L Á � K A

Úradu pre reguláciu sie�ových odvetví

z 20. decembra 2005,

ktorou sa ustanovuje teplota teplej ú�itkovej vody na odbernom mieste, pravidlá
rozpoèítavania mno�stva tepla dodaného na prípravu teplej ú�itkovej vody a rozpoèítavania

mno�stva dodaného tepla

Úrad pre reguláciu sie�ových odvetví pod¾a § 17
ods. 6 a § 18 ods. 8 zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhlá�ka ustanovuje
a) teplotu teplej ú�itkovej vody na odbernom mieste,
b) pravidlá rozpoèítavania mno�stva tepla dodaného

na prípravu teplej ú�itkovej vody a na vykurovanie.

§ 2

Základné pojmy

Na úèely tejto vyhlá�ky sa rozumie
a) rozpoèítavaním mno�stva dodaného tepla rozpoèíta-

vanie nákladov za dodané teplo na vykurovanie ale-
bo na prípravu teplej ú�itkovej vody odberate¾ovi
alebo koneènému spotrebite¾ovi,

b) podlahovou plochou bytu alebo nebytového priesto-
ru celková plocha v�etkých miestností bytu a miest-
ností, ktoré tvoria príslu�enstvo bytu, alebo miest-
ností nebytového priestoru nachádzajúcich sa za
vonkaj�ími vstupnými dverami bytu, alebo nebyto-
vého priestoru a iných vykurovaných priestorov
umiestnených mimo bytu bez plochy balkónov, lo-
d�ií, terás a nevykurovaných priestorov umiestne-
ných mimo bytu alebo nebytového priestoru okrem
tých prípadov, keï sa stavebnou úpravou tieto prie-
story spojili s miestnos�ami 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 prie-
storu súèin podlahovej plochy bytu alebo nebytové-
ho priestoru a kon�trukènej vý�ky miestností,

e) objektom rozpoèítavania je budova alebo èas� budo-
vy s jedným odberným miestom alebo viac budov,
ktoré majú jedno odberné miesto so spoloèným me-
raním dodaného mno�stva tepla, alebo budova s via-
cerými odbernými miestami, prièom jej spotreba

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 spo-
loèné u�ívanie koneènými spotrebite¾mi, najmä prá-
èovne, su�iarne, koèikárne, chodby, schodi�tia a po-
dobne,

g) indikovaným údajom údaj pomerového rozde¾ovaèa
tepla zoh¾adòujúci výkon vykurovacieho telesa ale-
bo urèeného meradla1) na meranie mno�stva doda-
ného tepla na vykurovanie alebo na prípravu teplej
ú�itkovej vody, alebo urèeného meradla1) na mera-
nie mno�stva dodanej teplej ú�itkovej vody, ktorý sa
vypoèíta ako rozdiel odèítaných údajov na konci a na
zaèiatku zúètovacieho obdobia.

§ 3

Teplota teplej ú�itkovej vody
na odbernom mieste

Dodávate¾ teplej ú�itkovej vody zabezpeèí teplotu
teplej ú�itkovej vody na odbernom mieste v takej vý�ke,
aby teplota teplej ú�itkovej vody na výtoku u koneèné-
ho spotrebite¾a dosiahla najmenej 45 oC a najviac 55 oC
pri dodr�aní podmienok pod¾a osobitného predpisu.2)

§ 4

Rozpoèítavanie mno�stva dodaného tepla
na vykurovanie a mno�stva tepla na prípravu

teplej ú�itkovej vody

(1) Ak indikované údaje urèených meradiel teplej
ú�itkovej vody koneèných spotrebite¾ov sú k dispozícii
1. februára nasledujúceho kalendárneho roka, rozpo-
èítavanie mno�stva dodaného tepla na prípravu teplej
ú�itkovej vody odberate¾om tepla sa vykoná najneskôr
do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

(2) Ak sú splnené termíny pod¾a odseku 1, rozpoèíta-
vanie mno�stva dodaného tepla na vykurovanie
a mno�stva tepla na prípravu teplej ú�itkovej vody sa
vykoná a doruèí koneènému spotrebite¾ovi za zúètova-
cie obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok, najneskôr
do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
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1) § 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) § 2 ods. 4 vyhlá�ky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 152/2005 Z. z. o urèenom èase a o urèenej kvalite dodávky tepla

pre koneèného spotrebite¾a.



(3) Náklady na dodané teplo sa urèia na základe
a) údaja urèeného meradla na meranie mno�stva do-

daného tepla na vykurovanie na odbernom mieste,
b) údaja urèeného meradla na meranie mno�stva do-

daného tepla na prípravu teplej ú�itkovej vody
v mieste jej prípravy,

c) objednaného mno�stva tepla na vykurovanie a na
prípravu teplej ú�itkovej vody,

d) ceny tepla urèenej pod¾a osobitného predpisu.3)

(4) Ak dodávate¾ dodáva teplo pre viacerých odbera-
te¾ov tak, �e je s odberate¾mi dohodnutý na spoloènom
meracom mieste s jedným urèeným meradlom,4) rozpo-
èítava náklady na dodané teplo na vykurovanie pod¾a
odseku 3 medzi jednotlivých odberate¾ov v pomere po-
dlahovej plochy bytov, nebytových priestorov a spoloè-
ných priestorov odberate¾a k súètu celkovej podlahovej
plochy bytov, nebytových priestorov a spoloèných prie-
storov v�etkých odberate¾ov, ak sa dodávate¾ s odbera-
te¾mi nedohodnú inak. Pri rozpoèítavaní mno�stva do-
daného tepla na prípravu teplej ú�itkovej vody sa
postupuje pod¾a § 8 a 9.

§ 5

Rozpoèítavanie mno�stva dodaného tepla na
vykurovanie pod¾a podlahovej plochy bytu

a nebytového priestoru

(1) Ak v objekte rozpoèítavania nie sú nain�talované
pomerové rozde¾ovaèe tepla ani urèené meradlá tepla
u koneèných spotrebite¾ov pod¾a osobitného zákona,5)
náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpoèíta-
vajú koneèným spotrebite¾om v pomere podlahovej plo-
chy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho
podielu na spoloèných priestoroch koneèného spotre-
bite¾a k celkovej podlahovej ploche v�etkých bytov, ne-
bytových priestorov a spoloèných priestorov v objekte
rozpoèítavania pod¾a vzorca

N
N

S
Sks ks= ⋅ ,

kde

Nks � náklady pre koneèného spotrebite¾a [Sk],

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

S � celková podlahová plocha bytov,
nebytových priestorov a spoloèných
priestorov [m2],

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

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

klady na dodané teplo na vykurovanie sa rozdelia na
základnú zlo�ku a spotrebnú zlo�ku, prièom základná
zlo�ka tvorí 10 % a spotrebná zlo�ka 90 % z celkových
nákladov. Obidve zlo�ky sa rozpoèítavajú koneèným
spotrebite¾om v pomere ve¾kosti podlahovej plochy
bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho
podielu na spoloèných priestoroch koneèného spotre-
bite¾a k celkovej podlahovej ploche v�etkých bytov, ne-
bytových priestorov a spoloèných priestorov v objekte
rozpoèítavania, prièom základná zlo�ka sa rozpoèíta aj
medzi u�ívate¾ov bytov a nebytových priestorov, ktorí
majú individuálne vykurovanie a nemajú priamo uza-
tvorenú zmluvu o dodávke a odbere tepla s dodávate-
¾om.

(3) Náklady na dodané teplo do spoloèných priesto-
roch sa rozpoèítavajú koneèným spotrebite¾om v pome-
re podlahovej plochy bytu a nebytových priestorov
jednotlivých koneèných spotrebite¾ov k celkovej po-
dlahovej ploche v�etkých bytov a nebytových priesto-
rov v objekte rozpoèítavania.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa neuplatòuje, ak sa spo-
loèné priestory vyu�ívajú inak ako na úèel, na ktorý sa
zriadili, a nevyu�ívajú sa v prospech v�etkých koneè-
ných 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
vyu�ívajú, k celkovej podlahovej ploche v�etkých bytov
a nebytových priestorov.

(5) Ak poèas zúètovacieho obdobia do�lo k zmene ko-
neèného spotrebite¾a, náklady na dodané teplo na vy-
kurovanie a na prípravu teplej ú�itkovej vody pod¾a § 4
ods. 3 sa koneènému spotrebite¾ovi rozpoèítavajú v po-
mere nákladov na dodané teplo pod¾a jednotlivých me-
siacov k celkovým nákladom na dodané teplo za zúèto-
vacie obdobie pod¾a prílohy è. 1 alebo v pomere poètu
dennostupòov v jednotlivých mesiacoch k celkovému
poètu dennostupòov za zúètovacie obdobie, ak sa ko-
neèní spotrebitelia nedohodnú inak.

(6) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov do-
hodnú pod¾a osobitného predpisu6) inak, rozpoèítava-
nie mno�stva dodaného tepla na vykurovanie pod¾a od-
sekov 1 a� 5 sa neuplatòuje.

§ 6

Rozpoèítavanie mno�stva dodaného tepla na
vykurovanie pod¾a obostavaného objemu bytu

a nebytového priestoru

Ak v objekte rozpoèítavania nie sú nain�talované po-
merové rozde¾ovaèe tepla ani urèené meradlá tepla
u koneèných spotrebite¾ov pod¾a osobitného zákona5)
a jednotlivé byty a nebytové priestory majú rozdielnu
kon�trukènú vý�ku jednotlivých miestností, náklady
na dodané teplo sa koneèným spotrebite¾om rozpoèíta-
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3) Zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie�ových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích 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 neskor�ích predpi-

sov.



vajú v pomere obostavaného objemu bytu a nebytových
priestorov koneèného spotrebite¾a k celkovému obo-
stavanému objemu v�etkých bytov a nebytových prie-
storov v objekte rozpoèítavania, prièom sa pri rozpoèí-
taní postupuje pod¾a § 5.

§ 7

Rozpoèítavanie mno�stva dodaného tepla na
vykurovanie pod¾a pomerových rozde¾ovaèov tepla

alebo urèených meradiel tepla

(1) Ak v objekte rozpoèítavania sú zabezpeèené pome-
rové rozde¾ovaèe tepla alebo urèené meradlá tepla na
meranie mno�stva tepla u koneèných spotrebite¾ov
rovnakej triedy presnosti, náklady na mno�stvo doda-
ného tepla na vykurovanie sa rozdelia na základnú
zlo�ku a spotrebnú zlo�ku. Základná zlo�ka tvorí 40 %
a spotrebná 60 % z celkových nákladov na dodané teplo
na vykurovanie. Ak sa vlastníci bytov a nebytových
priestorov pod¾a osobitného predpisu6) dohodnú, mô�e
by� základná zlo�ka minimálne 30 % a maximálne 50 %
a spotrebná zlo�ka minimálne 50 % a maximálne 70 %
z celkových nákladov na dodané teplo na vykurovanie.

(2) Základná zlo�ka sa rozpoèítava koneèným spotre-
bite¾om pod¾a podlahovej plochy bytu, nebytových
priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoloèných
priestoroch koneèného spotrebite¾a a priemeru základ-
nej zlo�ky na m2 vypoèítaného z podlahovej plochy v�et-
kých bytov, nebytových priestorov a spoloèných prie-
storov v objekte rozpoèítavania pod¾a vzorca

ZZ
ZZ

S
Sks ks= ⋅ ,

kde

ZZks � základná zlo�ka pre koneèného
spotrebite¾a [Sk],

ZZ � základná zlo�ka [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 [m2].

(3) Základná zlo�ka na dodané teplo pod¾a odseku 2
sa rozpoèítava aj medzi u�ívate¾ov bytov a nebytových
priestorov, ktorí majú individuálne vykurovanie a ne-
majú priamo uzatvorenú zmluvu o dodávke a odbere
tepla s dodávate¾om tepla, prièom podlahová plocha
bytu alebo nebytového priestoru s individuálnym vyku-
rovaním sa vynásobí koeficientom
a) 0,25 pri bytoch a nebytových priestorov v nadstav-

bách a v stavbách do podkrovia,
b) 0,30 pri bytoch a nebytových priestorov alebo ich

èastí, ktoré sa nachádzajú na najvy��om podla�í,
nad vchodom do domu, nad chodbami a pivniènými
priestormi alebo inými priestormi, ktoré nie sú vy-
kurované,

c) 0,50 pri ostatných bytoch a nebytových priestoroch.

(4) Koneènému spotrebite¾ovi, ktorý nemá zapojené
pomerové rozde¾ovaèe tepla alebo urèené meradlo tepla
alebo odmietol umo�ni� vykona� ich odèítanie, alebo
neoprávnene do nich zasahoval, èím spôsobil ich ne-
správnu funkciu, alebo ich po�kodil, urèí sa spotrebná
zlo�ka ako súèin 1,5-násobok priemeru spotrebnej
zlo�ky na m2 vypoèítaného z podlahovej plochy v�et-
kých bytov, nebytových a spoloèných priestorov a prí-
slu�nej podlahovej plochy bytu, nebytového priestoru
a spoluvlastníckeho podielu na spoloèných priestoroch
koneèného spotrebite¾a pod¾a vzorca

SZ
SZ

S
Snks ks= ⋅ ⋅15, ,

kde

SZnks � spotrebná zlo�ka pre koneèného
spotrebite¾a urèená náhradným
výpoètom [Sk],

SZ � spotrebná zlo�ka [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 tep-
la alebo urèeného meradla tepla alebo ak koneèný spot-
rebite¾ neúmyselne neumo�nil ich odèítanie, spotrebná
zlo�ka sa koneènému spotrebite¾ovi urèí ako súèin
priemeru spotrebnej zlo�ky na m2 a príslu�nej podlaho-
vej plochy bytu a nebytového priestoru koneèného
spotrebite¾a pod¾a vzorca

SZ
SZ

S
Snks ks= ⋅ ,

kde

SZnks � spotrebná zlo�ka pre koneèného
spotrebite¾a urèená náhradným
výpoètom [Sk],

SZ � spotrebná zlo�ka [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 zlo�ky a nákladov
urèených náhradným spôsobom pod¾a odsekov 4 a 5 sa
rozpoèítava medzi koneèných spotrebite¾ov pod¾a indi-
kovaných údajov pomerových rozde¾ovaèov tepla alebo
urèených meradiel tepla s pou�itím korekcií, ktoré zoh-
¾adòujú nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo ne-
bytového priestoru koneèného spotrebite¾a pod¾a prílo-
hy è. 2, ak sa koneèní spotrebitelia nedohodnú pod¾a
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osobitného predpisu6) inak, alebo metódou, ktorá pria-
mo zoh¾adòuje nepriaznivú polohu miestnosti. Spo-
trebná zlo�ka pre jedného koneèného spotrebite¾a sa
urèí v pomere súètu korigovaných indikovaných úda-
jov pomerových rozde¾ovaèov tepla alebo urèených me-
radiel tepla koneèného spotrebite¾a k celkovému súètu
korigovaných indikovaných údajov v objekte rozpoèíta-
vania pod¾a vzorca

( )SZ SZ SZ
I

I
ks nks

kks

kks

= − ⋅∑ ∑
,

kde

SZks � spotrebná zlo�ka pre koneèného
spotrebite¾a [Sk],

SZ � spotrebná zlo�ka [Sk],

∑ SZnks � súèet nákladov na spotrebnú
zlo�ku urèených náhradným
spôsobom [Sk],

Ikks � korigované indikované údaje
pomerových rozde¾ovaèov tepla
alebo urèených meradiel tepla
koneèného spotrebite¾a [�, GJ],

∑ Ikks � súèet v�etkých korigovaných
indikovaných údajov pomerových
rozde¾ovaèov tepla alebo urèených
meradiel tepla v objekte
rozpoèítavania [�, GJ].

(7) Náklady na dodané teplo do spoloèných priesto-
roch sa rozpoèítavajú medzi v�etkých koneèných spot-
rebite¾ov pod¾a pomeru podlahovej plochy alebo obo-
stavaného objemu bytu a nebytových priestorov
jednotlivých koneèných spotrebite¾ov k celkovej po-
dlahovej ploche alebo celkovému obostavaného obje-
mu v�etkých bytov a nebytových priestorov v objekte
rozpoèítania.

(8) Ustanovenie odseku 7 sa neuplatòuje, ak sa spo-
loèné priestory vyu�ívajú inak ako na úèel, na ktorý sa
zriadili, a nevyu�ívajú sa v prospech v�etkých koneè-
ných 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 spotrebi-
te¾om, ktorí spoloèné priestory vyu�ívajú, k celkovej
podlahovej ploche alebo celkovému obostavaného obje-
mu v�etkých bytov a nebytových priestorov.

(9) Ak sa v priebehu kalendárneho roka zmení cena
tepla, na rozpoèítanie spotrebnej zlo�ky ku dòu úèin-
nosti novej ceny tepla sa pou�ijú pomerné mno�stvá
z celoroèných indikovaných údajov pomerových rozde-
¾ovaèov tepla alebo urèených meradiel tepla pod¾a prí-
lohy è. 1 alebo sa zabezpeèí archivácia alebo odèítanie
pomerových rozde¾ovaèov tepla alebo urèených mera-
diel tepla.

(10) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov do-
hodnú pod¾a osobitného predpisu6) inak, rozpoèítava-
nie mno�stva dodaného tepla na vykurovanie pod¾a od-
sekov 2 a� 9 sa neuplatòuje.

§ 8

Rozpoèítavanie mno�stva dodaného tepla
na prípravu teplej ú�itkovej vody

na odberné miesta

(1) Na rozpoèítavanie nákladov na prípravu teplej
ú�itkovej vody sa vyu�ívajú urèené meradlá na meranie
mno�stva dodaného tepla na prípravu teplej ú�itkovej
vody na odbernom mieste a urèené meradlá na meranie
preteèeného mno�stva teplej ú�itkovej vody spotrebo-
vanej koneèným spotrebite¾om.

(2) Ak dodávate¾, ktorý dodáva teplo na prípravu tep-
lej ú�itkovej vody, meria mno�stvo dodanej teplej ú�it-
kovej vody na odbernom mieste, mno�stvo dodaného
tepla na prípravu teplej ú�itkovej vody pre objekt roz-
poèítavania sa urèí v pomere indikovaného údaja urèe-
ného meradla na meranie mno�stva dodanej teplej
ú�itkovej vody na odbernom mieste k súètu indikova-
ných údajov v�etkých urèených meradiel na meranie
mno�stva dodanej teplej ú�itkovej vody na odberných
miestach pod¾a vzorca

Q Q
I

I
i

i

i

= ⋅
∑

,

kde

Qi � mno�stvo dodaného tepla na prípravu
teplej ú�itkovej vody pre i-ty objekt
rozpoèítavania [GJ],

Q � mno�stvo dodaného tepla na prípravu
teplej ú�itkovej vody v mieste jej
prípravy [GJ],

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

Ii∑ � súèet v�etkých indikovaných údajov
urèených meradiel na odberných
miestach v jednom okruhu zásobovania
teplej ú�itkovej vody (spotreba za
zúètovacie obdobie) [m3].

(3) Ak dodávate¾, ktorý dodáva teplo na prípravu tep-
lej ú�itkovej vody, nemeria mno�stvo dodanej teplej
ú�itkovej vody na odbernom mieste, za indikovaný údaj
urèeného meradla na odbernom mieste sa pova�uje sú-
èet indikovaných údajov urèených meradiel mno�stva
teplej ú�itkovej vody spotrebovanej koneènými spotre-
bite¾mi v bytoch, v nebytových priestoroch a spoloè-
ných priestoroch v objekte rozpoèítavania. Pri rozpoèí-
tavaní mno�stva dodaného tepla na prípravu teplej
ú�itkovej vody pre objekt rozpoèítavania sa v takomto
prípade postupuje pod¾a odseku 2.

§ 9

Rozpoèítavanie mno�stva dodaného tepla
na prípravu teplej ú�itkovej vody

v objekte rozpoèítavania

(1) Náklady na prípravu teplej ú�itkovej vody na ob-
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jekt rozpoèítavania urèené pod¾a § 8 sa rozdelia na zá-
kladnú zlo�ku a spotrebnú zlo�ku. Základná zlo�ka
tvorí 10 % a spotrebná zlo�ka 90 % nákladov na prípra-
vu teplej ú�itkovej vody v objekte rozpoèítavania.

(2) Základná zlo�ka sa rozpoèítava medzi koneèných
spotrebite¾ov rovnakým dielom na ka�dý byt a nebytový
priestor v objekte rozpoèítavania, ak je v byte alebo ne-
bytovom priestore zabezpeèená dodávka teplej ú�itko-
vej vody.

(3) Spotrebná zlo�ka sa rozpoèítava medzi koneèných
spotrebite¾ov v pomere indikovaného údaja urèeného
meradla na meranie mno�stva teplej ú�itkovej vody in-
�talovaného u koneèného spotrebite¾a k súètu indiko-
vaných údajov urèených meradiel na meranie mno�-
stva teplej ú�itkovej vody u koneèných spotrebite¾ov
v objekte rozpoèítavania pod¾a vzorca

SZ SZ
I

I
jsz sz

j

i

= ⋅
∑

,

kde

SZjsz � spotrebná zlo�ka na prípravu teplej
ú�itkovej vody pre j-teho koneèného
spotrebite¾a [Sk],

SZsz � spotrebná zlo�ka na prípravu teplej
ú�itkovej vody pod¾a odseku 1 [Sk],

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

Ii∑ � súèet v�etkých indikovaných údajov
urèených meradiel teplej ú�itkovej vody
v objekte rozpoèítavania (spotreba za
zúètovacie obdobie) vrátane urèených
náhradných indikovaných údajov [m3].

(4) Odpoèty indikovaných údajov urèených meradiel
na meranie mno�stva teplej ú�itkovej vody u koneè-
ných spotrebite¾ov vykonáva dodávate¾ alebo odbera-
te¾, ktorý rozpoèítava dodané teplo a mno�stvo tepla na
prípravu teplej ú�itkovej vody, najmenej raz roène ku
koncu zúètovacieho obdobia.

(5) Koneènému spotrebite¾ovi, ktorý neumo�ní odpo-
èet urèeného meradla na meranie mno�stva teplej ú�it-
kovej vody, sa urèí náhradný indikovaný údaj vo vý�ke
1,5-násobku priemernej hodnoty indikovaných údajov
na byt a nebytový priestor v objekte rozpoèítavania.
Spotrebná zlo�ka sa urèí pod¾a odseku 3. V nasledujú-
com zúètovacom období sa indikovaný údaj pre výpoèet
spotrebnej zlo�ky urèí ako aritmetický priemer indiko-
vaných údajov urèeného meradla odèítaných v danom
roku a v poslednom roku, v ktorom bol indikovaný údaj
urèeného meradla odèítaný, pod¾a vzorca

I
I I

n
SZ

t t n= − − ,

kde

Isz � indikovaný údaj na urèenie spotrebnej
zlo�ky v zúètovacom období [m3],

It � stav urèeného meradla odèítaný
v danom roku [m3],

It�n � 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 [ � ].

(6) Náhradný indikovaný údaj pre koneèného spotre-
bite¾a sa mô�e urèi� aj odborným odhadom, ak odpoèet
urèeného meradla na meranie mno�stva teplej ú�itko-
vej vody sa vykoná dodatoène najneskôr do 31. januára
nasledujúceho roka alebo na základe predchádzajú-
cich pravidelných odpoètov urèeného meradla na me-
ranie mno�stva teplej ú�itkovej vody u koneèného spo-
trebite¾a aspoò dvakrát za rok. Takýto postup sa
pou�ije aj v prípade poruchy urèeného meradla na me-
ranie mno�stva teplej ú�itkovej vody.

(7) Ak sa preuká�e, �e koneèný spotrebite¾ ovplyvnil
urèené meradlo na meranie mno�stva teplej ú�itkovej
vody alebo urèené meradlo na meranie mno�stva teplej
ú�itkovej vody nespåòa podmienky urèeného meradla,
alebo odmietol umo�ni� vykona� jeho odèítanie, urèí sa
tomuto koneènému spotrebite¾ovi náhradný indikova-
ný údaj vo vý�ke trojnásobku priemernej hodnoty indi-
kovaných údajov urèených meradiel na meranie teplej
ú�itkovej vody na byt a nebytový priestor v objekte roz-
poèítavania. Spotrebná zlo�ka sa urèí pod¾a odseku 3.

§ 10

Údaje uvedené v rozpoèítaní mno�stva dodaného
tepla na prípravu teplej ú�itkovej vody

a mno�stva dodaného tepla

(1) Pri rozpoèítaní mno�stva dodaného tepla na prí-
pravu teplej ú�itkovej vody a mno�stva 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 priesto-
rov v objekte rozpoèítavania,

d) merná spotreba objektu na celkovú podlahovú plo-
chu v GJ/m2 alebo obostavaný objem v GJ/m3 bytov,
nebytových priestorov a spoloèných priestorov.

(3) Údaje o nákladoch na dodávku tepla na vykurova-
nie za objekt rozpoèítavania sú:
a) objednané mno�stvo tepla na vykurovanie v GJ,
b) namerané mno�stvo tepla na vykurovanie v GJ,
c) fixná zlo�ka ceny tepla na dodané teplo na vykurova-

nie v Sk/GJ,
d) variabilná zlo�ka ceny tepla na dodané teplo na vy-

kurovanie v Sk/GJ,
e) náklady z prerozdelenie fixných nákladov v Sk,
f) celkové náklady na dodané teplo na vykurovanie

v Sk,
g) základná zlo�ka celkových nákladov v Sk,
h) spotrebná zlo�ka celkových nákladov v Sk,
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i) súèet v�etkých indikovaných alebo korigovaných in-
dikovaných údajov pomerových rozde¾ovaèov tepla
alebo urèených meradiel mno�stva tepla v objekte
rozpoèítavania.

(4) Údaje o nákladoch na prípravu teplej ú�itkovej
vody za objekt rozpoèítavania sú:
a) objednané mno�stvo tepla na prípravu teplej ú�itko-

vej vody v mieste prípravy v GJ,
b) fixná zlo�ka ceny tepla na prípravu teplej ú�itkovej

vody v Sk/GJ,
c) variabilná zlo�ka ceny tepla na prípravu teplej ú�it-

kovej vody v Sk/GJ,
d) súèet indikovaných údajov (spotreba za zúètovacie

obdobie) na odberných miestach v okruhu zásobo-
vania teplej ú�itkovej vody v m3,

e) indikovaný údaj (spotreba za zúètovacie obdobie)
pre objekt rozpoèítavania na odbernom mieste v m3,

f) vypoèítané mno�stvo dodaného tepla na prípravu
teplej ú�itkovej vody pod¾a § 8 v GJ,

g) celkové náklady tepla na prípravu teplej ú�itkovej
vody v Sk.

(5) Údaje o rozpoèítavaní mno�stva tepla na vykuro-
vanie pre koneèného spotrebite¾a sú:
a) meno koneèného spotrebite¾a,
b) podlahová plocha (obostavaný objem) bytu, po-

dlahová plocha (obostavaný objem) nebytového prie-
storu a spoluvlastnícky podiel podlahovej plochy na
spoloèných priestoroch (obostavaný objem) v m2

(m3),

c) základná zlo�ka nákladov na dodané teplo pre ko-
neèného spotrebite¾a v Sk,

d) indikované údaje alebo korigované indikované údaje
pomerového rozde¾ovaèa tepla alebo urèeného me-
radla mno�stva tepla koneèného spotrebite¾a,

e) spotrebná zlo�ka nákladov na dodané teplo pre ko-
neèného spotrebite¾a v Sk,

f) celkové náklady mno�stva tepla na vykurovanie pre
koneèného spotrebite¾a v Sk.

(6) Údaje o rozpoèítavaní mno�stva tepla na prípravu
teplej ú�itkovej vody pre koneèného spotrebite¾a sú:
a) základná zlo�ka nákladov na prípravu teplej ú�itko-

vej vody pre koneèného spotrebite¾a v Sk,
b) indikovaný údaj (spotreba za zúètovacie obdobie)

urèených meradiel na meranie mno�stva teplej ú�it-
kovej vody koneèného spotrebite¾a v m3,

c) spotrebná zlo�ka nákladov na prípravu teplej ú�it-
kovej vody pre koneèného spotrebite¾a v Sk,

d) celkové náklady na prípravu teplej ú�itkovej vody
pre koneèného spotrebite¾a v Sk.

(7) Pri rozpoèítavaní mno�stva dodaného tepla
a mno�stva tepla na prípravu teplej ú�itkovej vody za
zúètovacie obdobie sa uvedie aj vý�ka zálohových pla-
tieb, celkové náklady na mno�stvo dodaného tepla na
vykurovanie a mno�stvo tepla na prípravu teplej ú�it-
kovej vody a vý�ka nedoplatku alebo preplatku koneè-
ného spotrebite¾a.

§ 11

Úèinnos�

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Karol Dvorák v. r.
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Príloha è. 1
k vyhlá�ke è. 630/2005 Z. z

Pomerné mno�stvá z celoroèného dodaného tepla pod¾a mesiacov

Vykurovanie Vykurovanie Teplá ú�itková voda

a teplá ú�itková 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 vyhlá�ke è. 630/2005 Z. z

Doporuèené koeficienty ki zoh¾adòujúce nepriaznivú polohu miestnosti v objekte rozpoèítavania:

miestnos� s dvoma vonkaj�ími stenami (rohová miestnos�) 0,90

miestnos� s dvoma vonkaj�ími stenami, z ktorých jedna smeruje na sever alebo východ 0,82

tretia stena susediaca s vonkaj�ím prostredím 0,93

najvy��ie podla�ie � plochá strecha 0,80

najvy��ie podla�ie � pod nevykurovanou, neupravenou povalou 0,85

najni��ie podla�ie � nad terénom, nevykurovanou pivnicou 0,80

Pri prípadnej kombinácii nepriaznivých polôh sa výsledný koeficient k zoh¾adòujúci nepriaznivú polohu miestnosti
vypoèíta pod¾a vzorca

( )k ki= − −∑1 1 ,

kde

k � výsledný koeficient zoh¾adòujúci nepriaznivú polohu miestnosti,

ki � koeficient zoh¾adòujúci jednu nepriaznivú polohu miestnosti.
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631

O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali
pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos zo 14. februára 2005 è. 1778/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca hydinové mäso a králièie mäso.

Týmto výnosom sa upravujú po�iadavky na výrobu a na dovoz z tretích krajín hydinového mäsa a králièieho mäsa
urèeného na ¾udskú spotrebu a urèeného na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie na trh.

Výnos nadobúda úèinnos� dòom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v èiastke è. 26/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v oso-
bitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z januára 2006 a mo�no doò nazrie� na Mi-
nisterstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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632

O Z N Á M E N I E
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 38a ods. 4 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení zákona è. 69/2005 Z. z.

opatrenie z 20. decembra 2005 è. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpeènos�ou prevádzkových prie-
storov bánk a poboèiek zahranièných bánk.

Toto opatrenie ustanovuje obsah a rozsah analýzy rizík, ktorú sú banky a poboèky zahranièných bánk povinné vy-
pracova� s cie¾om vytvori� lep�ie predpoklady na ochranu prevádzkových priestorov, v ktorých sa uskutoèòuje styk
s klientmi a súèasne manipulácia s peòa�nou hotovos�ou. Toto opatrenie ïalej ustanovuje, èo sa rozumie ïal�ími
bezpeènostnými opatreniami, ktoré sú potrebné na základe analýzy rizík.

Opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v èiastke 44/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a mo�no doò nazrie� vo v�etkých
organizaèných zlo�kách Národnej banky Slovenska.
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