
2.6.2017  poslané správcovi aj odpočtárovi 

Dobrý deň. 
  
Žiadam o vysvetlenie spôsobu ktorý bol použitý pri manuálnom odhade spotreby na 
adrese: 
  
Uzlovská 7/25 
Martin 8 036 08 
  
Konkrétne ma zaujíma ktorý odstavec z §7 vyhlášky 630/2005 ste použili pri manuálnom 
odhade. 
  
Po dohode s p. Weissom zároveň žiadam o odpočet + aktiváciu rádiového odpočtu v 
obmedzenom režime. 
  
Ak je potrebné poslať reklamáciu písomne, napíšte mi prosím. 
  
Ďakujem 
  
S pozdravom 
  
Ing. Peter Záthurecký 
0907 338 508 
 

2.6.2017 odpovedá iba odpočtár 
 

Dobrý deň pán Ing. Záthurecký, 

  
v prípade poruchy pomerových rozdeľovačov tepla alebo určeného meradla tepla, alebo ak 
konečný spotrebiteľ neúmyselne  
neumožnil ich odčítanie, spotrebná zložka sa konečnému spotrebiteľovi určí ako súčin priemeru 
spotrebnej zložky na  
meter štvorcový a podlahovej plochy vykurovaného bytu, nebytového priestoru (NP) a 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných  
priestoroch (SP)konečného spotrebiteľa podľa vzorca: 

  
spotrebná zložka (euro)/ celková podlahová plocha vykurovaných bytov, NP  a SP (m2) x 
podlahová plocha vykurovaného bytu, NP a spoluvlastníckeho podielu na  SP konečného 
spotrebiteľa (m2) 

  



8 140,46 EUR/3 201,44m2 x 64,79 m2 = 164,74 EUR 

  
§7 bod 5 Vyhlášky 630/2005.  

  
Ohľadne odpočtu a aktivácie rádiového odpočtu prosím kontaktujte našu pobočku v Banskej 
Bystrici tel. č. 048/416 4146 resp. emailom na adrese peter.weiss@techem.sk 

  

  
  
S pozdravom 
Miroslava Vranková 
oddelenie rozúčtovania 
 

2.6.2017 poslané správcovi aj odpočtárovi 
 
Dobrý deň, poruchu pomerových rozdeľovačov nemám, a ani nie som konečný spotrebiteľ, ktorý 

neúmyselne neumožnil ich odčítanie, takže §7 odsek 5 Vyhlášky 630/2005 sa ma určite nemôže 

týkať. 

5.6.2017 odpovedá iba odpočtár 

Dobrý deň, 

  
vo Vašom obytnom dome sú osadené pomerové rozdeľovače tepla s diaľkovým - rádiovým 
odpočtom.  
Podľa informácie našich technikov na pobočke v Banskej Bystrici ste ako jediný v dome neumožnil 
aktiváciu vyššie uvedených rádiových PRT a preto  
nebolo možné Vašu spotrebu odpočítať. Nakoľko je meranie pre všetky byty vo Vašom dome 
dohodnuté a vykonávané rádiovým spôsobom a Vy  
ste si nezabezpečil – neobjednal odpočet z PRT individuálnym spôsobom priamo v byte,  bola Vám 
stanovená spotreba náhradným spôsobom v zmysle platnej legislatívy.  

  
  
S pozdravom 
Miroslava Vranková 
oddelenie rozúčtovania 

 

5.6.2017 poslané iba odpočtárovi 

Dobrý deň, je pravda, že na moju požiadavku nemám aktivovaný rádiový odpočet, ale nie 
je pravda, že nebolo možné u mňa spotrebu odpočítať. Nie je pravda, že máte domy, kde 
je rádiový odpočet  v nejakom byte deaktivovaný a aj napriek tomu odpočet vykonávate? 



  
Ak ako píšete je pre naše byty dohodnuté rádiové odpočítavanie, rád by som tú dohodu 
videl. Pokiaľ ju neuvidím, mám za to, že mi bola spotreba stanovená náhradným 
spôsobom neoprávnene.  
  
Ďalej by ma zaujímalo, na základe čoho som si mal zabezpečiť odpočet individuálne. 
  
Ďakujem 
 

8.6.2017 poslané iba odpočtárovi 

Dobrý deň, posielam Vám svoj email znovu, nakoľko mi ani po troch dňoch neprišla 
odpoveď aj napriek tomu, že  som v ňom položil tri relevantné otázky.  
  
Zároveň do prílohy prikladám skutočný stav meračov z protokolu od Vášho technika. Aj 
keď mi volal len 2 hodiny pred plánovaným príchodom, nebol problém byt sprístupniť.  
  
Ďakujem za odpoveď. 
 

9.6.2017 odpovedá odpočtár 

Dobrý deň, 

  
V domoch, ktorých  sú osadené diaľkové merače sa spotreba odčítava na diaľku a manuálne 
odpočty nevykonávame, 
pretože vlastníci domu si schválili tento spôsob merania a odpočítania. Podľa informácie našej 
pobočky v Banskej Bystrici ste pri montáži diaľkových 
meračov bol upozornený, že v prípade neaktivovania prístrojov si budete musieť odpočty 
zabezpečiť sám. 
Ohľadne prepracovania rozpočítania a či Vám budú odpočty dodatočne uznané musí rozhodnúť 
Váš správca, s ktorým sme v kontakte a čakáme na  
jeho stanovisko. 
 

  
S pozdravom 
Miroslava Vranková 
oddelenie rozúčtovania 

 

 



9.6.2017 poslané iba odpočtárovi 

Dobrý deň. 
  
Ja mám informácie o tom, že náš dom nie je jediný prípad, kde aspoň jeden byt ma 
rádiový odpočet deaktivovaný. Takže ste mi neodpovedali na otázku. Inak tú informáciu 
mám tiež z pobočky v BB.  
  
Nie je pravda, že som bol pri montáži na niečo upozornený. Čím to môžete doložiť? Ak 
existuje taký dokument podpísaný od majiteľa bytu, tak uznám moju chybu. 
  
Stále trvám na tom, že ako vlastník mám právo vidieť dohodu o diaľkovom odpočte, ktorú 
spomínate “Nakoľko je meranie pre všetky byty vo Vašom dome dohodnuté a vykonávané 
rádiovým spôsobom” . 
  
Pri montáži Váš technik vedel, že nemá aktivovať rádiový odpočet, ale odpočtárovi sa už 
táto informácia nedostala.  Ako platiaci zákazník sa logicky pýtam, kde sa stala chyba. 
  
Ďakujem za odpoveď  
 

9.6.2017 odpovedá odpočtát 

Dobrý deň, 

  
našim zmluvným partnerom je OSBD Martin, preto ohľadom zmluvných podkladov sa môžete 
informovať u Vášho správcu. 

  
  
S pozdravom 
Miroslava Vranková 
oddelenie rozúčtovania 

 

9.6.2017 poslané iba odpočtárovi 

Dobrý deň. 
  
Opätovne sa musím vrátiť k správe z 5.6.2017. 
 Prosím Vás odpovedzte mi jednoznačne. Máte prípady, že v dome aspoň jeden byt nemá 
aktivovaný diaľkový odpočet? Ak áno, akým spôsobom prebieha odpočet v dotknutom 
byte? Stále neviem, na základe čoho som si mal zabezpečiť odpočet. 



  
Ďakujem za odpovede. 
  
Teraz reakcie na Vašu dnešnú správu z 09:01 
  
Kto sú to vlastníci domu, môžete mi presnejšie vysvetliť, alebo ukázať, kde je tento pojem 
v zákone 182/93 Z.z. vysvetlený? 
  
Ja som odpočet zabezpečil, ale kto mi oznámil komu a kedy to mám nahlásiť? 
  
V našom dome správca nerozhoduje o ničom. Koná vo vlastnom mene na účet vlastníkov.  
Zjednodušene povedané robí iba to, na čo dostal poverenie od vlastníkov. Ak ja žiadam o 
opravný odpočet, správca nemá právomoc to odmietnuť.  
  
Reakcia na Vašu dnešnú správu z 9:35 
  
Súhlasím, že Vašim zmluvným partnerom je OSBD Martin. Vlastník poveruje OSBD Martin 
zastupovaním, ale to neznamená, že vlastník nemá právo komunikovať aj na priamo. Ja 
som sa samozrejme so žiadosťou o nahliadnutie do dohody o odpočtoch obrátil aj na 
OSBD Martin. Dozvedel som sa, že žiadna taká dohoda nie je. 
  
Preto sa trpezlivo pýtam, kto v mojom prípade urobil chybu? 
  
Vo všetkej úcte ku Vám mám pocit, že mi na moju otázku neviete odpovedať. Presvedčila 
ma o tom aj predchádzajúca komunikácia, kde ste sa dopúšťali elementárnych omylov. 
Preto by som poprosil aby ste moje otázky podstúpili kompetentnému nadriadenému. 
  
Ďakujem 
 

13.6.2017 poslané iba správcovi 

Dobrý deň, firma Techem tvrdí, že existuje dohoda o vykonávaní odpočtov rádiovým 
spôsobom, a odvolala sa na OSBD Martin (vid. správa nižšie). Vy tvrdíte, že dohodu 
nemáte. Na základe čo sa teda vykonáva odpočet v našom dome? 
 

Ďalej nasleduje písomná reklamácia vyúčtovania a odpoveď správcu. 

 

 



Dušan Záthurecký, Uzlovská 7/25, Martin 036 08 

 

 

         OSBD Martin 

         Kozmonautov 35 

         036 01 Martin 

 

 

 

VEC: Reklamácia vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu 

 

 Ja dolu podpísaný Dušan Záthurecký týmto reklamujem vyúčtovanie nákladov 

spojených s užívaním bytu za obdobie 01.01.2016 – 31.12.2016. Dôvod je chybné 

vyúčtovanie tepla na vykurovanie. S firmou Techem komunikujem už od 29.5.2017, 

s OSBD Martin od 30.5.2017. Nedopracoval som sa ku žiadnemu výsledku. Riešenie ktoré 

mi ponúklo OSBD Martin, som dôsledne zvážil, no nemôžem prijať.  

 Preto žiadam o opakované rozúčtovanie tepla za rok 2016 na základe podkladov, 

ktoré už firma Techem má k dispozícii. 

 

Prosím o písomné vyjadrenie. 

Ďakujem. 

 

 

 

V Martine 09.06.2017      Dušan Záthurecký 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.6.2017 poslané správcovi 

Dobrý deň.  
  
Prišla mi odpoveď na reklamáciu zo dňa 9.6.2017. Je mi ľúto, ale opakovane musím 
položiť tie isté otázky. Zatiaľ mi na ne nik neodpovedal (ani Techem, ani OSBD Martin). 
Mám aj nové otázky. Keďže odpoveď ste podpísali vy, pán inžinier, pýtam sa priamo Vás. 
  

1. Ako nebolo možné moju spotrebu odpočítať? 
2. Ako, na základe čoho som mal zabezpečiť – dojednať odpočet z PRT? 
3. Ktorý odstavec z §7 vyhlášky 630/2005 ste použili pri manuálnom odhade? 
4. Kto zistil chybne stanovenú spotrebu za 11-12/2015? 
5. Kto Vám dal oprávnenie svojvoľne otvoriť už uzavreté rozpočítanie z roku 2015? 
6. Kým mi bol dofakturovaný náklad za nezmerané obdobie z roku 2015 a na základe 

čoho? 
7. Aký náhradný spôsob mi bol na to určený? 
8. Čo je to povýšené? Asi ste mysleli navýšené. 
9. Čo urobilo bytové družstvo, ktorému platím 100,80 eur ročne aby tento stav 

nenastal? 

Poprosil by som konkrétne odpovede na každú otázku.  
  
Ďakujem 
  
S pozdravom  
  
Ing. Peter Záthurecký                                
 

27.6.2017 odpoveď správcu 

1. Na tom, ze nebolo mozne Vasu spotrebu odpisat ste sa podielali hlavne Vy (resp. 
vlastnik) bytu a to tym, ze ste umyselne znemoznili dialkovy odpis meracov 
2. Odpocet ste mal dojednat na zaklade toho, ze ste odmietol ako jediny dialkovy odpis 
3. Odstavec 5 
4. Okrem Vas Ing. Janka Kantova, referent energetiky OSBD MT 
5. Pri zisteni neopravneneho obohatenia na ukor inych existuje nespocetne vela zakonov 
na odstranenie (vyriesenie) takehoto stavu 
6. Firmou Techem ... na zaklade vid. bod 5 
7. Vid bod 3 



8. Slovo "povysene" je asi spravnejsie 
9. Douctovalo Vam aj rok 2015, aby sa aj do buducna predchadzalo roznym spekulaciam 
  
S pozdravom 

Ing. Jan Krivus 
ved. energetickeho oddelenia OSBD Martin 
 

28.6.2017 poslané správcovi 

Dobrý deň, čakal som na odpoveď týždeň, ale prišla až včera. Nakoľko dnes nemám šancu 
čokoľvek riešiť, pretože odchádzam na dovolenku, vyjadrím sa ku Vašej odpovedi až po 
12.7.2017.  Túto komunikáciu môžete považovať za opakovanú reklamáciu.  
  
Ďakujem za pochopenie. 
  
S pozdravom  
  
Ing. Peter Záthurecký 

20.7.2017 poslané správcovi 

Dobrý deň p. Krivuš. Reagujem s väčším odstupom času ako som avizoval, pretože som 
bol dlhšie mimo.  
  

1. Tvrdíte, že som úmyselne znemožnil diaľkový odpis. Žiadam Vás preto, aby ste 
predložili dôkaz takéhoto môjho konania. Ak ho nepredložíte, považujem to za 
prečin ohovárania.  

2. Odpočet by som dojednal, keby ste nezlyhali v oznámení termínu, a zabezpečili 
súčinnosť s firmou Techem. Vy ako správca máte povinnosť zabezpečiť veci 
súvisiace s výkonom správy, a za to Vás platíme.  

3. Aký aktívny krok som urobil, ak som neumožnil odčítane meračov? Keď som pri 
montáži využil ponúknutú možnosť nemať aktivovaný rádiový odpočet, bol som 
ubezpečený, že nebude problém pri odpisovaní. Všetko bolo OK. Teraz keď som 
poukázal na chybu správcu, zrazu je to znemožnenie odčítania meračov.  

4. Súhlasím.  
5. Zákon definuje bezdôvodné obohatenie, a nie neoprávnené. Zaujímalo by ma, kto 

sa bezdôvodne obohatil, akým spôsobom, a o akú sumu. Ak existuje nespočetne 
veľa zákonov na odstránenie takéhoto stavu, menujte aspoň 5. Správca nemá 
oprávnenie určiť, či nastalo alebo nenastalo bezdôvodné obohatenie. Toto je 
prekročenie právomoci § 237 trestného zákona.  



6. S firmou Techem nemám žiaden právny vzťah, preto mi nemôže nič dofaktúrovať, 
a už vôbec nemá právo otvárať už uzavretý rok 2015. Mimochodom na to nemáte 
právo ani vy, a predpokladám, že by sa to nedalo ani odhlasovať väčšinou 
vlastníkov. Vy ste proste určili vinu a trest.  

7. Nesúhlasím.  
8. Nekomentujem.  
9. Ako som už písal nemáte právo doúčtovať rok 2015. Tak isto je to prekročenie 

právomoci § 237 trestného zákona. Druhú časť odpovede považujem za prečin 
ohovárania. 

Aby som to uzavrel, na opravnom rozpočítaní 2016 mám spotrebnú zložku 97,25 eur, vo 
vysvetlivkách sa píše, že mi bol vysporiadaný (neoprávnene) rozdiel 75,79 eur . V 
opravnom vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu mám nedoplatok -123,47 eur, a 
stav konta 89,31 eur. Keď to spočítam:  -123,47+75,79+89,31=41,63. Toto je môj 
preplatok, ktorý mi prináleží, a žiadam ho vrátiť.  
  
Poslednú otázku mam ohľadne faktúry č. 2421700028. Ako dodávateľ sú tam Vlastníci 
bytov... Uzlovská 5,7 v zastúpení OSBD Martin.  

1. Nič som si od Vlastníkov neobjednal, takže mi nemajú čo účtovať.  
2. Neviem si predstaviť na základe čoho by sme my ako vlastníci mohli niečo 

fakturovať. 

Preto túto faktúru odmietam zaplatiť. Tak isto firma Techem nesprávne vystavila faktúru 
č. 7060301, kde odberateľ sú Vlastníci bytov... Uzlovská 5,7. Vlastníci si od firmy Techem 
nič neobjednali. Firmu Techem som kontaktoval ja, a žiadal som o individuálny odpočet, 
pretože OSBD Martin, ako som písal v bode 2, zlyhalo v oznámení termínu. Mám za to, že 
ja nie som ten, ktorý by mál znášať náklady spomínané v týchto faktúrach. Nakoľko som si 
ale všimol na výpise z fondu opráv, za obdobie od 1.6.2017 – 30.6.2017, že OSBD Martin 
už faktúru č. 7060301 uhradilo z našich spoločných peňazí, rozhodol som sa spomínanú 
faktúru firme Techem uhradiť. Od OSBD Martin žiadam, aby vybavilo vrátenie našich 
spoločných peňazí na fond opráv. Mojich 16,2 eur si budem nárokovať po doriešení tohto 
nedorozumenia, keď bude zreteľne jasné, kto urobil pri odpisoch za rok 2015 a 2016 
chybu. Nie som účtovník, preto si toto podivné refaktúrovanie budem musieť overiť u 
mojej daňovej poradkyne. 
  
S pozdravom  
  
Ing. Peter Záthurecký 
 

Ďalej nasleduje spomínaná faktúra, a aj následná upomienka, ktorú mi vystavili. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Odpoveď správcu na email z 20.7.2017 pozor tu nastáva náhla zmena 

 



 



Z odpovede vidieť zvláštnu vec, správca uznáva, že chybu spravil odpočtár (svoju chybu 

nepripúšťa), ale následky chyby má platiť poškodený. Absurdné. 

20.9.2017 poslané správcovi 

Dobrý deň p. Kamenišťák, reagujem na list z 16.8.2017. 
  
    Konečne vidím drobný posun pri riešení môjho problému, ale nechápem prečo ste nemali 
(OSBD Martin) podobnú rétoriku od začiatku. Mohli sme si ušetriť skoro tri mesiace zbytočného 
doťahovania sa. Každý email od Vás poukazoval na moju chybu. Z posledného som mal dokonca 
pocit, že ma ohovárate a obviňujete z bezdôvodného obohatenia. Asi by bolo vhodné, keď už ste 
zmenili rétoriku, sa minimálne ospravedlniť.  
    Mám niekoľko otázok ktoré by som poprosil zodpovedať: 
  

1. Na základe čoho ste zrazu zmenili rétoriku? 
2. Odvolávate sa na Zmluvu o dielo č. 15/311, žiadam Vás o jej predloženie (už som raz 

žiadal, ale bolo mi povedané, že nič také nie je). 
3. Na čo ste sa odvolávali doteraz, keď ste vytrvalo tvrdili, že chyba je na mojej strane? 
4. Tvrdíte, že chybu spravila firma Techem, ale chcete aby som platil ja. Dáva Vám to nejakú 

logiku? 
5. Ktoré konkrétne platné ustanovenie vám nariaďuje otvoriť už uzavretý rok a niečo v ňom 

meniť? 
6. Ako ste vlastníkov za rok 2015 (a hlavne tých, čo už v roku 2016 bývali inde) odškodnili? 
7. Kde beriete právo považovať rozúčtovanie za konečné? Asi Vám treba pripomenúť, že ste 

iba správca. Rozhodujú vlastníci, a ak sa nedohodnú, tak súd. 

    Čo sa týka postupu refakturácie, Vaša zavedená prax ma nezaujíma. To, že po konzultácii s 
mojou daňovou poradkyňou som zistil, že je nesprávna komentovať ani nebudem. Ja si stojím za 
tým čo som písal. Platím tomu, koho som oslovil, a keď sa príde na to, kto spravil chybu, vyžiadam 
si to od neho. Ako uvádzate, chybu spravil Techem. Nakoľko Techem mi už peniaze vrátil, nemám 
ich o čo žiadať. Naopak, vy by ste mali zariadiť, aby sa na fond opráv vrátila spomínaná suma, 
ktorú ste neuvážene uhradili. OSBD som žiadnu škodu nespôsobil, preto nevidím dôvod na 
platenie akejkoľvek upomienky.  
     
    Dôrazne Vás upozorňujem, že podľa priemernej spotreby za posledne 3 roky platím cca 12 eur 
za rok, a teda 2 eura za dva mesiace. Odmietam zaplatiť náhradnú spotrebu za mesiace 
11,12/2015 vo výške 75,79 eur. Ak to chcete niekomu naúčtovať, tak firme Techem, keď ako 
vravíte, chybu spravili oni. Tak isto by som bol rád, keby ste mi môj preplatok poriadne vyúčtovali, 
a vrátili. 
  
S pozdravom 
  
Ing. Peter Záthurecký 



Odpoveď od správcu mi pripadala ako oddychová prestávka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.9.2017 poslané správcovi 

Dobrý deň pán riaditeľ.  
  
Vo všetkej úcte Vám odporúčam prečítať si to čo podpisujete, a zaujímať sa aj o obsah. V 
liste zo dňa 14.9.2017 je nepravdivo uvedené, že Vám bol dna 8.9.2017 doručený email. 
Email dol odoslaný 28.8.2017, ale pri Vašej zaneprázdnenosti ste ho asi prehliadli. Na 
základe telefonátu s pani Gduľovou som sa dozvedel, že o ňom nik nevie. Pani Gduľová mi 
poradila poslať ho znovu, ale na energetiku.  Na energetike vedeli, že email je z 28.8.2017, 
takže Vás podľa všetkého nesprávne informovali. Toľko k tomu. 
  
Od konca mája komunikujete výhradne so mnou. S  mojim otcom ste nikdy 
nekomunikovali. Je divné, že ste si to všimli až po štyroch mesiacoch. Je to len 
neschodnosť správcu, alebo mi proste neviete odpovedať na spomínaný email z 
28.8.2017. Ako správca ste zo zákona povinný hájiť záujmy vlastníkov, a uprednostňovať 
ich pred svojimi. Nakoľko ste chybným vyúčtovaním poškodili môjho otca hájim jeho 
záujmy ja. Namiesto toho aby ste urýchlene zjednali nápravu, po štyroch mesiacoch 
riešite plnú moc. Je úsmevné, že už ju máte 2x. Prvú z 27.09.2016, druhú na Vašom 
tlačive, pretože tá moja  nebola podľa Vás presne podľa zákona. Mimochodom, na 
základe prvej plnej moci som následne hlasoval na domovej schôdzi, a môj hlas bol riadne 
uznaný. Z toho mi vychodia dve veci:   1. buď ste si týchto skutočností vedomí, a len hráte 
na čas, alebo a to by bol horší prípad 
                                                                      2. za tých 4800 eur ročne, čo Vám platí náš panelák 
za správu robíte veľmi neodbornú prácu. 
  
Každý si z toho môže vybrať to svoje. Nakoľko prvé dve plné moci sa týkali hlavne 
hlasovaní na zhromaždeniach a tento Váš krok som predvídal, mám generálnu plnú moc 
viď. príloha. Táto plná moc je konzultovaná s právnikom, takže si myslím, že môžeme 
ďalej pokračovať v komunikácii. Preto Vás opakovane žiadam, aby ste sa mi vyjadrili k 
emailu z 28.8.2017. Myslím, že mesiac je dostatočne dlhá doba. 
  
Pýtal som sa iných správcov a aj Asociácie vlastníkov bytov na to, ako dlho by sa mala 
riešiť takáto situácia. Ich vyjadrenia boli jasné, určite nie štyri mesiace.  Preto Vás žiadam 
o urýchlené doriešenie nášho drobného sporu. Vinníka ste označili, tak prosím Vás 
vyvoďte voči nemu dôsledky. Platíme Vás za to, aby ste hájili naše záujmy.  Opakovane 
Vás žiadam, vráťte mi môj preplatok, zohľadnite ho v novom opravnom vyúčtovaní, a 
opravte zálohové platby mne a aj ostatným vlastníkom.  
  
S pozdravom 
  
Ing. Peter Záthurecký 



Reakcia správcu + dobropisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



8.11.2017 poslané správcovi 

Dobrý deň p. Kamenišťák, reagujem na list z 23.10.2017. 
  
    Neviem čo ste sledovali listom z dňa 14.09.2017, keď ste si vyžiadali moje poverenie 
zastupovať otca v tomto spore. Nakoľko ste vedeli, že ho mám, predpokladal som, že ste 
iba robili priestor na zodpovedanie otázok v emaile z 28.08.2017. Bohužiaľ som sa mýlil, 
pretože pokračujete vo svojej praxi neodpovedať na konkrétne otázky. To ma len 
utvrdzuje v tom, že Vaše konanie v tejto veci nie je ničím podložené, a moja dôvera vo Vás 
ako správcu klesla na bod nuly. 
  
    Dňa 28.08.2017 som Vám písomne položil sedem otázok. Z vášho vyjadrenia z 
23.10.2017 vyplýva, že mi dávate za pravdu v otázke č. 4. To je určite pozitívne, že ak viete 
kto spravil chybu, ten bude niesť aj následky. Stále mi nebolo umožnené nahliadnuť do 
Zmluvy dielo č. 15/331. Odvolávam sa na Zmluvu o výkone správy článok 3 bod 10. Dal 
som si urobiť právny rozbor toho, čo znamená nahliadnuť. Budem teda presný, nechcem 
do nej iba nahliadnuť, chcem si ju dôkladne a v pokoji preštudovať. Otázka č. 5 ma už 
vlastne ani nezaujíma. V prípade výťahov ste mi dokázali, že nemáte problém neosloviť 
vlastníkov pri rozhodnutiach, na ktoré evidentne potrebujete ich súhlas. Tak isto ma 
zaujíma odpoveď na otázku č. 6 ako idete v roku 2017 odškodňovať tých vlastníkov bytov 
z roku 2015, ktorý už v paneláku nebývali ani v roku 2016, a aj na otázku č. 7. 
  
    Píšete, že správca dodatočne zistil chybu na vyúčtovaní z roku 2015. Správne je, že som 
ho na to upozornil ja. Celý váš následný postup bol prinajmenšom sporný. Vo vyhláške 
630/2005 nemáte nič o čo by ste sa vo svojom konaní mohli oprieť. Vyhlášku 240/2016 
ste absolútne nemohli použiť, pretože tá je platná od 01.01.2017.  
  
    Celý tento postup mi pripadá ako pomsta za to, že som si dovolil žiadať o opravenie 
vyúčtovania. Vaša pracovníčka ma odhovárala od reklamácie s tým, že teraz nech to 
platím a potom mi to v roku 2018 vrátite vo vyúčtovaní za rok 2017. Dokonca sa ma 
snažila pred svedkami (aj pracovníkom Techemu) zastrašiť, že ak budem trvať na oprave, 
tak otvorí aj rok 2015 a tam sa mi naúčtuje priemerná spotreba, ktorá môže byť v môj 
neprospech. Navrhovaný postup bol pre mňa neakceptovateľný, pretože by to bol podvod 
na nových vlastníkoch z roku 2017 a potenciálne aj za rok 2018, ktorý by zaplatili niečo s 
čím nemajú nič spoločné. 
  
    Na posúdenie odlišnosti nákladov netreba znalca, ale stačí len jednoduchá logika. Keďže 
v mesiacoch XI,XII/2015 som ani len netušil, že mi spotreba nebude odčítaná, môžeme 
predpokladať, že som kúril tak ako je u mňa štandardné. Pre ozrejmenie rok 2013 
základná zložka 12,96 eur, rok 2014 11,85 eur rok 2015 za 10 mesiacov 12,95. A teraz 
trochu matematiky:  



12,95/10= 1,295 to je suma ktorú som priemerne spálil za prvých X mesiacov na mesiac v 
roku 2015,  
1,295*2=2,59 to je suma, ktorú som teoreticky spálil za mesiace XI,XII/2015. 
Neviem či na porovnanie sumy 75,79 eur (ktorá bola určená ako priemerná spotreba) a 
sumy 2,59 eur treba znalca. 
  
    Absurdnosť celej situácie je v tom, že teoretické poškodenie ostatných vlastníkov bolo 
teda 2,59/47=0,055 eura. 5,5 centu na domácnosť je ten dôvod, prečo správca musel 
okamžite konať a nepokladal za podstatné opýtať sa tých, ktorých sa to týka. To že 
jedného vlastníka tým poškodil o 75,79-2,59=73,2 eur už asi nie je podstatné. Pre 
objektívnosť musím uznať, že som nejaký oznam o odpočte v roku 2016 očakával. Žiaden 
ale nebol, a pre množstvo povinností som na to postupne zabudol. Vo vyúčtovaní za rok 
2015 som mal účtovanú bežnú sumu za kúrenie, a podrobnosti vyúčtovania (ako väčšina 
vlastníkov) som preto neštudoval. V roku 2016 zase žiaden oznam o odpočítavaní. Preto 
som si myslel, že mi bol diaľkový odpočet aktivovaný aj napriek môjmu nesúhlasu. Chystal 
som sa to riešiť na OSBD ale predbehlo ma vyúčtovanie za rok 2016, ktoré má jemne 
povedané zaskočilo. Vďaka nemu už podrobne študujem každý dokument, ktorý sa týka 
nášho domu. 
  
    Pretože ste sa ale rozhodli túto sumu a aj faktúru za odpočet a upomienku uplatňovať 
od pôvodcu škody, už to ďalej nemienim riešiť. Čo ma ale stále zaujíma, je vrátenie môjho 
preplatku. Na opravnom vyúčtovaní za rok 2016 mám nedoplatok -34,16 eur. Je tam ale 
započítaných tých 75,79 eur, ktoré som rozhodne nespálil. A zase trochu matematiky: 
-34,16+75,79-2,59=39,04 eur, toto je cca môj preplatok. Od sumy 75,79 odpočítavam 
teoretickú spotrebu za mesiace XI,XII/2015, aby som nežiadal preplatok bez zaplatenia 
mojej spotreby.  
  
    Nech to už môžeme uzavrieť, suma 39 eur je to, čo žiadam vrátiť ako preplatok.  
  
S pozdravom 
  
Ing. Peter Záthurecký 
 

 

 

 

 



20.11.2017 odpoveď správcu 

Dobrý deň pán Ing.Záthurecký, 

 v prílohe zasielame odpoveď na Váš mail.   

  

S úctou  

  

Ing.František KAMENIŠŤÁK,  

riaditeľ OSBD Martin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver 

Tu končí nekonečný príbeh doťahovania so správcom, ktorý začal ešte v máji po doručení 

vyúčtovania za rok 2016, a pokračoval po doručení opravného vyúčtovania za rok 2016 až 

do novembra. Na tomto mieste musím spomenúť leví podiel AVB a menovite Miroslava 

Kantnera, že ten nekonečný príbeh aj skončil. 

Výsledok celého tohto boja so správcom je ten, že správca vytvoril vlastníka, ktorý mu už 

neuverí ani nos medzi očami.   


