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           Vážený obchodný partner, 

                                 

    žiadame Vás o zaslanie podkladov, ktoré sú potrebné pre rozúčtovanie nákladov za dodávku tepla podľa zmluvy                 

    o dielo, na základe  ktorej naša spoločnosť  zabezpečuje odpočty a následne vykonáva  rozúčtovanie nákladov za 

    dodávku tepla. 

        V prílohe Vám zasielame dotazník - vzorové tabuľky  č.1,  č.2,  č.3,  č.4  a),b),  č.5 a),b),c),  ktoré je potrebné  

    zaslať  na našu adresu. 

D O T A Z N Í K 
 

pre spracovanie nákladov na dodávku tepla za predchádzajúce fakturačné obdobie  

 

 01.01.201..... - 31.12.201..... 
 

   

   Tabuľka  č. 1 a),b) :      Identifikačné a Domové údaje 

Uvedené údaje budú použité vo faktúre. Aby sa predišlo opakovanému vystavovaniu faktúr, venujte prosím  

adresám náležitú pozornosť. 

 

   Tabuľka  č. 2 :              Zoznam osobných údajov (vlastníci, resp. užívatelia bytov) 
      K zaslaným údajom môžete súčasne priložiť CD alebo 2,5“ disketu s uvedenými údajmi v DBF súbore. 

  

   Tabuľka  č. 3 :               Korekcia nepriaznivej polohy bytu alebo miestnosti 

 

   Tabuľka  č. 4 :               Spôsob rozúčtovania 

 

   Tabuľka  č. 5 a),b),c) :  Náklady na vykurovanie     

                                                                                                                                                        

   Pôdorys        

   Žiadame o zaslanie čitateľnej kópie typického pôdorysu poschodia pre každú bytovku (vchod) spolu s m2  jednotli- 

   vých  miestností, ak ste tak neurobili v minulom období. Zaslanie pôdorysu je dôležité pri postupe určenia  spotreby 

   tepla v byte v prípade poruchy PRVN  alebo pri chýbajúcom odpočte  v súlade s vyhláškou URSO č. 630/2005 Z.z.  

   doplnenou o vyhlášku č. 358/2009 Z.z. 

 

   Poplatky za rozúčtovanie 
  Výška poplatkov za rozúčtovanie nákladov je vyčíslená podľa uzatvorenej zmluvy. Poplatky za rozúčtovanie sa 

  fakturujú samostatne pre každého vlastníka (užívateľa) na jeden PRVN (merač). V prípade sťahovania vlastníka v prie- 

  behu účtovného obdobia sa bude fakturovať rozúčtovanie (tlač) pre každého vlastníka samostatne s tým, že odpočty  

  (príp.  materiál pre RMK 87) si bude pri sťahovaní hradiť (posledný) vlastník. Iný spôsob rozdelenia poplatkov je  

  potrebné s nami prekonzultovať. 

 

Všetky podklady musia byť čitateľne vyplnené podľa zaslaných predtlačí, potvrdené podpisom, pečiatkou a me-

nom spracovateľa podkladov.   

 

Spoločnosť STING-ENERGO  s.r.o.  nezodpovedá za chybné vyúčtovanie spôsobené:  

a) nesprávnym vyplnením údajov v „Dotazníku“ 

b) nedodržaním uvedených dátumov zaslania vyplneného „Dotazníka“ 

 

V prípade nejednoznačných údajov bude potrebné „Dotazník“ zaslať na prepracovanie a termín spracovania  

vyúčtovania nákladov za vykurovanie sa predĺži . 

 
Všetky Vami poskytnuté údaje budú zabezpečené podľa zákona č.122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov 

v informačných systémoch. 

                                                 

 STING-ENERGO s.r.o                                                                                                                         

 29. augusta 29                                   

 974 01 Banská Bystrica                                 e-mail: info@sting-energo.sk   048/4700580                                                                                                          
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                                                                                  Identifikačné údaje 
Tabuľka č. 1 a) 

NÁZOV SUBJEKTU
*
:

Adresa:

IČO: DIČ: č.účtu:

Štatutárny zástupca: č.tel: č.faxu: e.mail:

FAKTURAČNÁ ADRESA:

V ZASTÚPENÍ
**

:

Adresa:

IČO: DIČ: č.účtu:

Štatutárny zástupca: č.tel: č.faxu: e.mail:

POŠTOVÁ ADRESA:

 

 
*     presný názov podľa registračného listu spoločenstiev vlastníkov bytov  

 a) ak je právny subjekt spoločenstvo – uvádzaj názov spoločenstva podľa registra spoločenstiev 

 b) ak je priama správa správcom (nie je založené spoločenstvo) - uvádzaj názov správcu podľa obchodného registra 

**   ak sa jedná o vlastníkov bytov, ktorí majú uzavretú mandátnu zmluvu (zmluvu o správe) na výkon správy, uvedú sa údaje  

       mandatára (správcu). 

Domové údaje  
Tabuľka č. 1 b) 

Údaje o objekte:  

Číslo objektu podľa vlastnej evidencie:  

Názov zdroja tepla:  

Celková plocha bytov v m2, resp. v m3:  

Plocha vykurovaných spoločných priestorov v m2, resp. v m3 *:  

Plocha nebytových priestorov v m2, resp. v m3 **:  

 

*    pokiaľ nepožadujete rozúčtovanie na plochu SP,  údaj neuvádzajte 

      **   ak požadujete rozúčtovať teplo aj na tieto nebytové priestory (obchody, kanc. priestory a pod.) uveďte potrebné údaje       

          

Podklady žiadame zaslať na spracovanie  do  31.10.   Podpisom potvrďte správnosť údajov. 

 
 

 

 

Pečiatka 

 

Spracoval:  
Dátum:  
Telefónne číslo:  
Podpis:  
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Zoznam vlastníkov  
Tabuľka č. 2 
Subjekt: Adresa: Číslo domu (sekcia):

Fakturačné obdobie:

Č.bytu Vlastník (Užívateľ) Plocha Svetlá ** Ročná Poznámka

Ident Do Od * bytu v m2 výška v m záloh. platba

Zmena užívateľa

 

*     v prípade sťahovania uveďte mená a dátum sťahovania 

      **   svetlú výšku uveďte len v prípade, ak je vyššia ako 2,7 m 

 

- ak je dom rozdelený na sekcie z dôvodu osadenia viacerých fakturačných meračov tepla v dome, je po-

trebné sekcie sčítať a dom viesť ako celok Vyhláška URSO č. 358/2009. 
(... alebo budova s viacerými odbernými miestami, pričom jej spotreba tepla je daná súčtom indikovaných údajov určených meradiel na odberných miestach.)   
- ročnú zálohovú platbu vlastníka bytu za vykurovanie vyplňte len  ak ju požadujete! 

 

Podklady žiadame zaslať na spracovanie do 31.10., v prípade ďalších zmien vlastníka bytu do 

31.01.nasledujúceho roka.  Podpisom potvrďte správnosť údajov.  

 
 

Pečiatka: 
Spracoval:  
Dátum:  
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Korekcia nepriaznivej polohy na BYT alebo MIESTNOSŤ    
Tabuľka č. 3 
Subjekt: Adresa: Číslo domu (sekcia):

Fakturačné obdobie:

      korekcie miestností

Č.bytu Vlastník (Užívateľ) Merač ID Merač ID Merač ID Merač ID Merač ID

Ident korekcia korekcia korekcia korekcia korekcia korekcia korekcia korekcia korekcia

Byt Merač IDMerač ID Merač ID

 
- uveďte korekciu nepriaznivej polohy  miestnosti, resp. bytu  (podľa schválenia spoločenstvom).                                                                                   

Pre korekciu každej nepriaznivej polohy miestnosti  je potrebné doplniť ID číslo pomerového merača  vyku-

rovacích nákladov (PRVN) a k nemu požadovanú korekciu (napr.10% alebo koef. 0,90) 

 

Korekcie nepriaznivej polohy bytu alebo miestnosti žiadame uvádzať v zmysle vyhlášky URSO č. 630/2005 Z.z.  

doplnenou o vyhlášku č. 358/2009 Z.z. 

 

Podklady žiadame zaslať na spracovanie do 30.11.  Podpisom potvrďte správnosť údajov.  

 
  

          Pečiatka: 
Spracoval:  
Dátum:  
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Spôsob rozúčtovania 
 

Podľa vyhlášky URSO č. 630/2005 Z.z. doplnenou o vyhlášku  č. 358/2009 Z.z. 

. 

 

Tabuľka č. 4 

 

Subjekt: Dom: 

Fakturačné obdobie:  

 

Pomer spotrebnej a základnej zložky (napr. 70%/30%)  
Spotrebná 

             % 
Základná 

             % 

Požadujeme podiel spotreby tepla v dome na spoločných vykurovacích priestorov 

(ÁNO/NIE) 
 

 

Použitie korekcií nepriaznivej polohy (ÁNO/NIE)  

                                                                                                                                                                                              

Pre byty, ktoré nemali uskutočnené odpočty PRVN sa spotreba tepla doplní v zmysle vyhlášky Úradu pre re-  

guláciu sieťových odvetví  č.630/2005 Z.z. doplnenou o vyhlášku č. 358/2009 Z.z. 

  

Náhradná spotreba na vykurovacom telese (ďalej len VT) : (ÁNO/NIE) Koeficient 

Doplnenie spotreby tepla na VT, na  ktorom nebol vykonaný odpočet na PRVN, na 

základe mernej spotreby tepla v kWh/m2 a príslušnej plochy v m2 (Vyhláška UR-

SO 630/2005 Z.z. doplnená o vyhlášku  č. 358/2009 Z.z.) 
 

  

Doplnenie spotreby tepla na VT, na  ktorom nebol vykonaný odpočet na PRVN, na 

základe mernej spotreby tepla v kWh/dielik s ohľadom na  m2 príslušnej plochy. 

V prípade získania čiastočných údajov z PRVN, bude spotreba tepla určená  zo 

získaných údajov s prihliadnutím na „Legislatívne percentá“  (Vyhláška URSO 

630/2005 Z.z. doplnená o vyhlášku  č. 358/2009 Z.z.) 

  

 

 

 

V prípade Vašej požiadavky na iný sankčný koeficient ako je uvedený vo Vyhláške URSO 630/2005 Z.z. dopl-

nenou o vyhlášku  č. 358/2009 Z.z. (1,5), žiadame ho uviesť do stĺpca koeficient. 

 

Náhradný spôsob stanovenia spotreby musí byť odsúhlasený v rámci predstavenstva, resp. spoločenstva. 

 
 

 

 

 

 

 

Podklady žiadame zaslať na spracovanie do 30.11. Podpisom potvrďte správnosť údajov.  

 
 

 

 

Pečiatka 

 

Spracoval:  
Dátum:  
Telefónne číslo:  
Podpis:  
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Náklady na vykurovanie 
 

Subjekt: Dom: 

Fakturačné obdobie:  

 

Tabuľka č. 5 a) 

Náklady na vykurovanie: 
Obdobie 

    
od ..............         do .............. 

Obdobie * 
 

od ..............       do .............. 

Variabilná spotreba tepla na vykurovanie (kWh):   

Variabilná jednotková cena s DPH (€/kWh):   

Variabilné náklady s DPH (€):   

Fixná spotreba tepla na vykurovanie (kW):   

Fixná jednotková cena s DPH (€/kW):   

Fixné náklady s DPH (€):   

* Vyplňte, pokiaľ požadujete rozdeliť fakturačné obdobie na dve obdobia  

 

Objednané množstvo tepla na vykurovanie (kWh)   

 

Tabuľka č. 5 b) 

Pomerné množstvá z celoročného dodaného tepla pre ÚK podľa mesiacov** 

 mesiace 

I. II. III. IV. V.  IX. X. XI. XII. 

(%)           

 
Tabuľka č. 5 c) 

Pomerné množstvá z celoročného dodaného tepla pre ÚK a TÚV podľa mesiacov** 

 mesiace 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

(%)             
 

** Vyplňte, pokiaľ požadujete rozdeliť pomerné množstvo inak, ako podľa „Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví“ 

č.630/2005 Zb.z. (príloha č.1.). 

 

Tabuľku č. 5 b) vyplňte v prípade ak Vám rozúčtovávame len UK (viď uzatvorenú zmluvu). 

Tabuľku č. 5 c) vyplňte v prípade ak Vám rozúčtovávame UK aj TÚV (viď uzatvorenú zmluvu).  

 

Fakturačné náklady od dodávateľov tepla neakceptujeme. 

 

Náklady musia byť vo forme tabuľky č. 5 a, b, c a žiadame ich doručiť po ukončení zúč-

tovacieho obdobia najneskôr do 15.3.  
 

 

 

 

Pečiatka: 

Spracoval:  
Dátum:  
Telefónne číslo:  
Podpis:  
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Náklady na teplo do TV 
 

Subjekt: Dom: 

Fakturačné obdobie:  

 

Náklady na vykurovanie: 
Obdobie 

    
od ..............         do .............. 

Obdobie * 
 

od ..............       do .............. 

Variabilná spotreba tepla na vykurovanie (kWh):   

Variabilná jednotková cena s DPH (€/kWh):   

Variabilné náklady s DPH (€):   

Fixná spotreba tepla na vykurovanie (kW):   

Fixná jednotková cena s DPH (€/kW):   

Fixné náklady s DPH (€):   

 

* Vyplňte, pokiaľ požadujete rozdeliť fakturačné obdobie na dve obdobia  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Náklady na SV do TV 
 

Náklady na vykurovanie: 
Obdobie 

    
od ..............         do .............. 

Obdobie * 
 

od ..............       do .............. 

SV na TÚV (m
3
):   

SV na TÚV (€/m
3
):   

SV na TÚV (€):   

 

* Vyplňte, pokiaľ požadujete rozdeliť fakturačné obdobie na dve obdobia  

 

 
 

 

 
 

 

 

Pečiatka: 

 

 

 

 

Spracoval:  
Dátum:  
Telefónne číslo:  
Podpis:  
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Náklady na SV 
 

Subjekt: Dom: 

Fakturačné obdobie:  

 

 

 

Náklady na vykurovanie: 
Obdobie 

    
od ..............         do .............. 

Obdobie * 
 

od ..............       do .............. 

SV (m
3
):   

SV (€/m
3
):   

SV (€):   

 
* Vyplňte, pokiaľ požadujete rozdeliť fakturačné obdobie na dve obdobia  

 

 

 

 
 

 

 

                          Pečiatka: 

 

 

 

 
 

 

 

Spracoval:  
Dátum:  
Telefónne číslo:  
Podpis:  


