O
TECHNOSPOL Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2000 so zameraním
na správu, obnovu a údržbu bytových domov.
Bezprostredným podnetom k vzniku spoločnosti boli impulzy a myšlienky
od spokojných zákazníkov počas prevádzkovania živnostenského oprávnenia, pričom
hlavným cieľom našich činností je komplexný komfort pre každého koncového
užívateľa.
Naším primárnym zámerom je Vaša spokojnosť a preto prejavujeme individuálny
prístup k riešeniu konkrétnych požiadaviek.
Stabilitu spoločnosti dokazuje silné zázemie. Náš kolektív je profesionálnym expertom
na trhu. Využívanie poznatkov dlhoročnej praxe, pravidelné školenia či sledovanie
legislatívnych zmien je samozrejmosťou.
Využívame najmodernejšie technológie a spolupracujeme výlučne s dodávateľmi,
ktorých produkty majú udelený certifikát kvality a majú preukázateľne dlhú dobu
životnosti.
Poskytujeme ucelené riešenia pre problematiku bytových domov.
V dnešnej dobe sa staráme o viac než 900
a ďalších takmer 3000 bytov u zmluvných partnerov.
Zabezpečujeme komplexnú
služieb oslovíme aj Vás!

správu

všetkých
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vo
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nehnuteľností

a

správe
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P
Pri preberaní domu do správy je dôležité fyzické prevzatie nehnuteľnosti
a spísanie protokolu o všetkých záležitostiach, ktoré bude potrebné riešiť pri výkone
správy v ďalšom období.

Podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o
vlastníctve bytov a NP v znení
neskorších predpisov, ak správca skončí
svoju činnosť, je povinný do 30 dní pred
jej skončením, predložiť vlastníkom, príp.
novému správcovi, správu o svojej činnosti a odovzdať všetky písomné materiály,
ktoré súvisia so správou domu.

a)

b)
c)

d)

d)

Základné dokumenty
• stavebná dokumentácia, projekt, jeho zmeny, projekt skutočnej realizácie,
• stavebné povolenie,
• kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o prípadnej rekolaudácii, príp. iné
rozhodnutia stavebného úradu,
• korešpondencia so stavebných úradom a všetka ďalšia korešpondencia, ktorá
sa týka správy domu.
Doklady k technickému stavu nehnuteľnosti
• pasport domu a jednotlivých bytov a NP,
• revízna správa o kotolni, ak sa stane podielovým spoluvlastníctvom bytov
Účtovné doklady k správe domu
• evidencia o nákladoch do nehnuteľnosti (investície do opráv a údržby...),
• rozpočty na investície a generálne opravy,
• doklady o výbere poplatkov za užívanie spoločných priestorov v dome a príslušné nájomné zmluvy,
Ďalšie dokumenty a údaje
• prevzatie a zistenie stavu jednotlivých meradiel energií,
• prevzatie počtu popolníc a iných nádob na odvoz smetí a odpadov,
• prevzatie rozpracovaných opráv alebo iných prác, ak sa vykonávajú,
• prevzatie inštalovaných spoločných televíznych antén,
• prevzatie všetkých revíznych kníh elektro a plynoinštalácií, bleskozvodu,
komína, antén, výťahov,
• doklady o komínových prieduchoch a zmluvy s príslušným kominárskych
podnikom na ich pravidelné čistenie,
• prevzatie požiarnej dokumentácie a hasiacich pomôcok,
• prevzatie dokladov predpísaných orgánom bezpečnosti práce a ochrany
zdravia pri práci,
• prevzatie kľúčov a prípadná výmena zámkov k dverám (vstup do domu,
vchod do spoločných priestorov).
Ostatné doklady, ktoré upravujú pravidlá spolužitia v dome (napr. domový
poriadok).

S
Predvstupná pomoc
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Poradenie postupu zmeny správy,
Účasť pracovníka spoločnosti na informatívnej schôdzi,
Pomoc pri vedení schôdze vlastníkov o zmene správy,
Spracovanie pozvánok na schôdzu vlastníkov a ich rozoslanie,
Vypovedanie zmluvy o výkone správy predchádzajúcemu správcovi,
Ak sa schôdza vlastníkov rozhodne založiť spoločenstvo, ponúkame právnu pomoc
pri jej založení:
a) spracovanie stanov,
účasť notára
na ustanovujúcej schôdzi, vrátane
spracovania
notárskej
zápisnice
o ustanovujúcej schôdzi,
b) spracovanie
potrebných
dokladov
k podaniu návrhu na zápis právnickej
osoby do registra,
c) účasť pracovníka na prípravnej schôdzi
a ustanovujúcej schôdzi za účasti notára,
d) vytlačenie
stanov
navrhovaných
a v konečnom znení pre každého
vlastníka,
e) spracovanie
potrebných
dokladov
k podaniu návrhu na zápis zmien
právnickej osoby.

Vstupné činnosti správy
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

zaistenie protokolárneho vysporiadania všetkých dokumentov a dokladov k domu,
zmapovanie technického stavu rozvodov a armatúr ÚK, TV, SV, kanalizácie
a plynu,
kontrola technického stavu hlavných vstupných armatúr ÚK, TV, SV a plynu,
zmapovanie technického stavu vodomerov a prevedenia ich montáže,
v prípade, ak predchádzajúci správca neodovzdá písomné materiály, ktoré súvisia
so správou domu, vypracovanie nových - kompletný pasport bytového domu
pozostávajúci z evidenčného listu (ďalej len EL) bytového domu, EL bytu, EL
nebytového priestoru, EL systémových porúch a EL opráv, zmien a revízií,
kontrola uzavretých dodávateľských zmlúv,
prehľad platieb pre vlastníkov a nájomníkov,
dohoda s bývalým správcom o spôsobe prevedenia vyúčtovania služieb (v prípade
prevzatia v priebehu roka).
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Predpis a evidencia platieb
♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦

♦

predpis preddavkov na úhradu služieb spojených s užívaním bytu,
evidencia platieb,
mesačné vypracovanie dát na SIPO, príp. zaistenie tlače zloženiek,
penalizácia a upomínanie za nevčasné alebo krátené zálohové platby za plnenia
spojené s užívaním bytu alebo krátené príspevky do fondu prevádzky, údržby a
opráv,
príprava podkladov pre podávanie návrhov na zahájenie súdneho pojednávania,
v prípade vedenia účtovníctva pre spoločenstvá vlastníkov bytov a NP spracovanie
štvrťročného prehľadu neplatičov nájomného a služieb spojených s užívaním bytu
či NP,
spracovanie vyúčtovania preddavkov za služby spojené s užívaním bytov
a nebytových priestorov, zaistenie úhrady nedoplatkov a vysporiadanie preplatkov
za tieto služby,
kontrola a vyhotovenie nájomných zmlúv o užívaní NP.

Vedenie účtovníctva
♦
♦
♦
♦
♦
♦

vedenie samostatného účtovníctva o všetkých výnosoch a nákladoch, pohľadávkach a záväzkoch a o majetku, ktorý je predmetom spravovaného objektu,
založenie a vedenie dvoch účtov domu - účet služieb a účet fondu prevádzky,
údržby a opráv (ďalej len FPUO),
spracovanie ročnej účtovnej závierky,
informovanie vlastníkov bytov a NP o daňových povinnostiach vyplývajúcich
z vlastníctva bytov a NP,
vyhotovenie správy o činnosti správcu za predchádzajúci rok,
umožnenie zvolenému zástupcovi vlastníkov kontrolu vedenia účtovnej evidencie
o hospodárení s prostriedkami vlastníkov.
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Technická časť
informovanie vlastníkov o zmenách v platných zákonoch a predpisoch týkajúcich
sa technickej prevádzky objektu,
♦
pridelenie konkrétneho správcu a ekonóma každému spravovanému objektu,
♦
zabezpečenie poskytovania služieb spojených s užívaním bytu alebo NP:
a)
dodávka tepla,
b)
dodávka teplej vody,
c)
dodávka pitnej vody,
d)
odvedenie vody z domácnosti (kanalizácia),
e)
odvedenie povrchovej vody (zrážková),
f)
odvoz a likvidácia tuhého domového odpadu,
g)
osvetlenie spoločných priestorov domu,
h)
upratovanie spoločných priestorov domu,
i)
prevádzka výťahu,
j)
prevádzka spoločnej televíznej antény, káblovej televízie, domového telefónu,
k)
čistenie komínov,
l)
čistenie žúmp a septikov,
m) havarijná služba,
n)
poistenie domu,
o)
deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia spoločných priestorov domu,
p)
požiarna ochrana domu.
♦

♦

ďalšie služby:
a)
starostlivosť o stavebný a technický stav a prevádzka zariadení potrebných
na rozvod vody, energií (elektrickej energie, plynu),
b)
zabezpečenie projektových prác a inžinierskej činnosti pri rekonštrukciách
a opravách,
c)
periodické revízie používaných meradiel,
d)
zostavenie harmonogramu a zabezpečenie revízií tlakových, zdvíhacích,
elektrických a plynových technických zariadení, bleskozvodu, výťahov
a ďalších technických a technologických zariadení, ktoré vyžadujú odborné
prehliadky podľa osobitných predpisov, odstránenie zistených závad a vedenie
revíznych kníh,
e)
zabezpečenie vykonávania preventívnych protipožiarnych prehliadok,
obstarávanie a udržiavanie hasiacich prístrojov a zariadení v prevádzkyschopnom stave,

Z

!"
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

zabezpečenie plnení predpísaných povinností v oblasti požiarnej ochrany,
zdravia a bezpečnosti vlastníkov a hygienickej ochrany spravovaných
objektov,
energetický certifikát - pre bytový dom, pre byt alebo NP,
termostatizácia a hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK a TV,
overenie, montáž, výmena a odpočty bytových a domových vodomerov
pre TV a SV,
montáž digitálnych pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, ich
výmena, kontrola a odpočet,
výber dodávateľa, uzatvorenie zmluvy s dodávateľom,
kontrolovať v súčinnosti so zodpovedným zástupcom vlastníkov množstvo,
cenu a kvalitu vykonaných prác a uplatňovať zodpovednosť za vadné plnenie,
zostavovanie návrhu ročných plánov opráv a údržby domu a navrhovať ročnú
tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv,
zúčastnenie sa na prejednaní predloženého návrhu plánu opráv a poskytnutie
odborných vysvetlení a zdôvodnení,
pomoc pri zabezpečovaní financovania potrieb (Štátny fond rozvoja bývania,
stavebné sporenie, úvery),
poistenie bytových domov, bytov, domácností,
možná dohoda o úhradách prác na splátky,
informovanie vlastníkov a nájomníkov nehnuteľností o dlhodobých odstávkach dodávok vody, tepla, elektriny a plynu,
odborná účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru,
pomoc pri vybavovaní úradných povolení k prestavbe bytu, vrátane technického nákresu,
prevádzanie stavebných úprav a zmien prenajatých bytov a nebytových priestorov,
zabezpečenie všetkých činností spojených s možným predajom bytu,
prenájom a zmeny bytov a nebytových priestorov,
vypracovanie domového poriadku,
navrhovanie umiestnenia reklám na objekte,
údržba zelene.

C

$

Správa bytového domu

6,00 € / byt / mesiac

- Zahŕňa predpis a evidenciu platieb + vedenie účtovníctva + technická činnosť + nonstop
pohotovostná služba

Uvedené ceny sú vrátane DPH 20 %.
Uvedená cena je konečná - počas doby trvania zmluvy o výkone správy vám nie sú
účtované žiadne ďalšie poplatky súvisiace s výkonom správy.
Potvrdenia, vybavenie úveru, platba v hotovosti, prepis bytov v evidencii a mnoho
ďalších - všetko bez poplatkov a takmer vždy vyhotovené na počkanie.

K
Sídlo:
Prevádzka Galanta:
IČO:
IČ:
IČ DPH:
Zápis v OR:
Štatutárny zástupca:
Správa bytov:

Mikovíniho 407/16, 949 01 Nitra
Esterházyovcov 709/12, 924 01 Galanta
36 535 214
2020148416
SK2020148416
OR Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vl.č. 11778/N
František Beňo, 0903 606 447
Katarína Beňová, 0903 606 467
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

!

Clementisove sady 1410, Galanta
Clementisove sady 3150, Galanta
Clementisove sady 3151, Galanta
Nová doba 920, Galanta
Nová doba 927, Galanta
Parková 760, Galanta
Revolučná 967, Galanta
SNP 997, Galanta
SNP 1001, Galanta
SNP 1002, Galanta
Z.Kodálya 793, Galanta
Z.Kodálya 794, Galanta
Mierová 1447, Galanta
J.Dalloša 1186, Sládkovičovo
J.Dalloša 1348, Sládkovičovo
J.Dalloša 1349, Sládkovičovo
Fučíkova 340, Sládkovičovo
Hlavná 543, Matúškovo
Školská 1150, Pata
Čajkovského 422, Nitra
Štefánikova 52, Nitra
Štúrova 67, Nitra

!
♦
♦
♦

O
♦
♦
♦
♦

'

Čajkovského 423, Nitra
Kollárova 2, Nitra
Štúrova 65, Nitra

!

!

Nová doba 926, Galanta
Mierová 1430, Galanta
Švermova 1445, Galanta
Švermova 1446, Galanta

Z
Výhodou našej správy je:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

seriózne a ústretové jednanie so všetkými vlastníkmi zmluvných objektov,
úzka spolupráca s vlastníkmi bytov a spoločné prehodnocovanie potrebných
investícií,
rešpektovanie rozhodnutí vlastníkov ohľadom výberu dodávateľov,
vedenie dvoch samostatných účtov v banke pre každý objekt zvlášť - účet služieb
a účet fondu prevádzky, údržby a opráv,
prístup k obom bankovým účtom objektu cez internetbanking pre zástupcu
vlastníkov, príp. inú osobu zvolenú spomedzi vlastníkov na schôdzi vlastníkov,
sústavná starostlivosť o komfort bývanie v podobe 24 - hodinovej pohotovostnej
služby,
dostupnosť zodpovedných pracovníkov správcovskej organizácie v blízkosti
miesta Vášho bydliska,
bezprostredný kontakt vlastníkov bytových jednotiek s pracovníkmi
zabezpečujúcimi správu,
pružnejšie, efektívnejšie a lacnejšie vykonávanie jednotlivých opráv v dome
vlastnými technickými pracovníkmi,
dlhoročná skúsenosť našich technikov v oblasti údržby a vedomosti o potrubnom
systéme inžinierskych sietí vo Vašom meste, o systéme rozmiestnenia meracích
a regulačných armatúr, ako aj o princípe ich fungovania,
minimalizovanie nákladov za energie a snaha o zníženie energetickej náročnosti
budov (napr. reguláciou),
predĺženie životnosti objektov pravidelnými kontrolami a z nich vyplývajúcimi
údržbárskymi prácami,
sme držiteľmi akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou o absolvovaní
kurzu „Manažér správy budov“,
sme profesijnými členmi Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností
a Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.

Na prípadné otázky k jednotlivým bodom ponuky sme pripravení podať bližšie
vysvetlenie pri osobnom stretnutí v dohodnutom čase.
Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

OKRESNY URAD NITRA
Odbor 2ivnostenskdho podnikania
Stef6nikova tr. 69. 949 01 Nitra

ou,NR-ozP-20

r 6l 013 64 1 -2
d. Zivnostensl<dho registra 401-
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OSVEDCBNIE
o Zivnostenskom

Obchodn6

meno:

opr6vneni

Technospol Slovakia, s.r.o,

Prdvna,forma: Spoloinosf s ruienim obmedzenfm
Sidlo: :ia
Dolnodcrminsklt 62,949 0l Nitra
Pridelen6 Ido:
SIS Zt+

,
1.

na vykon6vanie

iivnosti

Spr6va a ridrZba bytov6ho a nebytov6ho londu v rozsahu vol'njch

Zivnosti

VznikZivnostensk6hoopr6vnenia:24.02.20I6

2.

.

3.
,
r

I

:r: .'
ir

. .'
I ,'

i

MontfZ pomerovfch rozdel'ovaiov n6hladov vykurovania
Vznil<Tivnostenskdhoopriirrrerria: 24.02.2016
Zber a spracovanie fdajov o spotrebe tepla, chladu, tepiej riZitkovej vo<ly a studenej
r odv
Yody
Vznik Zivnostenskdho opr6vnenia: 24. 02.2015

4.

Oprary ryh.radenjch technickfch zariadeni plynoqich
Vznik Zivnobtenskiho opr6vnenia: 24.02.2016

5.

Vede nie

6.

Cinnost' podnikatel'skych, organizrdnlich a ckonomickj'ch poradcov
Vznik Zivnostensk6ho opr6vnenia: 24. 02.2016

7,

Administrativne sluZby
Vznik Zivnostenskdho oprSvnenia: 24.02.2016

idtovnictva
Vznik2ivnostensl<ehoopravnerria: 24.02.2016

8.

poditadovim spracovanim fdajov
Vznik-Zivnostenskdhoopr6vnenia: 24.02.2016

9.

Uskutoiiovanie stavieb a ich zmien

SluZby, srivisiace s

YznikLivnostenskdho

opr6vnenia:

24.02.2016

10. . Pripravn6 pr{ce k realiz6cii stavby
VznikZivnostenskdho opr6vnenia: 24.02.2016

,

11.

Dokondovacie stavebn6 prdce pri realiz:icii exteri6rov a interi6rov
Vznik Zivnostensk6ho opr6vnenia: 24. 02' 2016

12:

InZinierska iinnosf a stavebn6 cenirstvo
Vznik Zivnostensk6ho opr6vnenia: 24.02' 2016

13, Oprary a mont6i urienich meradiel:
Merade preteien6ho mnoZstva vody - na studenri vodu
Meraie preteien6ho mnoZstva vody - na tephi vodu
Merade tepla a ich ilenY
.VznikZivnostenskdhoopr6vnenia: 24.02.2016

14.

16.

Vodoin5talat6rstvo a kriren6rstvo
Vznik 2ivnostenskeho oprdvnen ia:

24.02.2016

eistiace a upratovacie sluZby
Vznik Zivnostenskdho opr6vnenia:

24. 02.2016

17. eisteniekanalizadnfch

syst6mov
Vznil< Zivnostensk6ho opr6vnenia:

18.

24.02.2016

Diagnostika kanalizainich potrubi

VznikZivnostenskdhoopr6vnenia: 24.02.2016
19.

Podnikanie v oblasti nakladania s infm ako nebezpeinfm odpadom
VznikZivnostensk6hoopr6vnenia: 24.02.2016

odstrafiovanie azbestu alebo materi6lov obsahujricich azbest zo stavieb pri btiracich
pr6cach, ridrZb6rskych prricach, oprav6ch a infch iinnostiach:
v interi6roch budov v uzatvorenfch priestoroch do 10 m3 , s rytvorenim
kontrolovan6hop6smaspouZitimpricmyseln6hovys6vaia

VznikZivnostensk6hoop'eunenia:.24.02.20I6

21.

Opralry, plnenie a revizie hasiacich pristrojov
Vznik Zivnostensk6ho opr6vnenia 24' 02.2016

?2,

IJvidzanie do prevddzky, revizie a opraly poZiarnych klapiek
Vznik.Zivnostensk6hoopr6vnenia: 24'02.2016

23.

Projektovanie, in5talovanie, oprava a revizie elektrickej poZiarnej
VznikZivnostenskdhoopr6vnenia'. 24.02.2016

24.

Projektovanie, inStalovanie, oprava a revizie stabilnich a polostabilnych hasiacich

zariadeni

.

:

Vznik Zivnostensk6ho oPr6vnenia:

24. 02.2016

25.

Oprava a kontrola poZiarnych vodovodov a hydrantov
Vznik Zivnostensk6ho opr6vnenia: 24. 02' 2016

26.

Kontrola, opravy a montiZ syst6mov automatick6ho hasenia
VznikZivnostensk6hoopr6vneniai 24.02.2016

27.

Mont6L,,oprava, servis a kontrola protipoziarnych vi plni a uzfverov stavebnfch
otvorov
VznikZivnostenskdho oprrivneniai 24. 02.2016

2g.

osadzoyanie a fdrzba dopravn6ho znatenia a instalovanie dopravnlich znaiiek
Vznik Zivnostenskdho opr6vnenia: 24. 02.2016

29.

Opracovanie kovu jednoduchfm sp6sobont
VznikZivnostenskdhoopr6vnenia: 24.02.2916

30.

Y'iroba iednoduchich vfrobkov z kovu
Vznik Zivnostenskdho opr6vneniat 24' 02.2016

31.

Poskytovanie sluiieb v z{hradnictve
Vznik Zivnostensk6ho oprdvnenia: 24. 02.2016

JS..

Organizovanie kurzov, Skoleni a semin6rov
VznikZivnostensl<dhoopr6vnenia: 24.02.2016

JJ.

Organizovanie Sportovych, kultrirnych a inych spolodenskf'ch podujati
Vznik Zivnostensk6ho opr6vnenia: 24' 02.2016

34. Kripa tovaru na ridely jeho predaja konedn6mu spotrebitel'ovi (maloobchod) alebo
inj'm prevrldzkovatel'om iivnosti (vel'hoobchod)
VznikZivnostenskdhooprfvnenia: 24.02.2016

35.

Sprostredkovatel'sk6 dinnost'v oblasti vfroby

36.

Sprqstredlrovatel'skd dinnost'voblasti sluZieb
Vznik iivnostenskdho opr6vnenia: 24, 02.2016

VznikZivnostenskdhoopr6vnenia 24.02'2016

UnnD

PRE

NoRMnuzAcru,
n sru5osNricrvo

vrrnol6cru

SLoVENSKEJ REPUBLTKY

ROZHODNUTIE O REGISTRACII
c. R/l - 0312017 zo 4 . januara 2017

Urad pre normaliz6ciu, metrol6giu a sk05obnictvo Slovenskej republiky (d'alej len
,,0rad") ako 0strednli org6n Stdtnej sprdvy pre oblast metrol6gie podl'a $ 31 ods. 1 zAkona
e. 14212000 Z. z. o metrol6gii a o zmene a doplneni niektonich z6konov v zneni neskor5ich
predpisov (d'alej len ,,zdkon o metrol6gii") a prislu5nf podl'a $ 31 ods. 2 pism. e) z6kona
ometrol6gii d'alej podl'aS1,S5aS46zAkona6,.7111967Zb.osprdvnomkonani vzneni
neskor5ich predpisov (d'alej len ,,sprdvny poriadok") z dOvodu splnenia podmienok registrdcie
v zmysle $ 26 ods. 2 zikona o metrol6gii u d e t u j e registrSciu podl'a $ 27 ods. 1 zAkona
o metro169ii spolodnosti

TECHNOSPOL Slovakia s.r.o.
Mikoviniho 407116
949 01 Nitra

t6o: go sgs 214
Pracovis ko : Esterh6zyovcov

7

09 I 12,

924 01 Ga la nta

(d'alej len,,2iadatel"')

na 6innost

mont6Ze urdenfch meradiel

1.

Predmet a rozsah Ginnosti, ktor6

istricie. technick6 Specifik6cie:

Mont5Z urienfch meradiel

Druh urdenich meradiel

Meracie rozsahy

(podl'a prilohy 6. 1 k vyhl65ke UNMS SR 6. 21O12OOO

Z. z. o meradlSch a metroloqickei kontrole)
Merade preteden6ho mnoZstva vody na studen0 vodu
(ool.: 1.3.15 a))
Merade preteden6ho mnoZstva vody na tepl0 vodu
(ool.: 1.3.15 b))
Merade tepla a ich 6leny
(pol.: 3.1.5)

Triedy
presnosti

DN 15 - DN

3OO

A,B,C

DN 15 - DN

3OO

A,B,C,D

DN 15 - DN

3OO

A.B.C

2,4,5

2.

Rozhodnutie o registr6cii sa na zAklade oznamovacej povinnosti vyplyTvaj0cej z $ 28
pism. c) zAkona o metrol6gii pri zmene podmienok registr6cie, za ktonfch bola registr6cia

vydand (zmena n1zvu a sidla spolodnosti, zmena trval6ho bydliska Statutdrneho
z6stupcu, doplnenie zdstupcu registrovanej osoby, rozSirenie registrdcie) a po posfdeni
odborom metrol6gie f radu.
3. Statut6rny o196n: konatelia

Franti5ek Beho
D6tum narodenia: 25.04. 1964
Trvalf pobyt: 925 09 Ko50ty 552

Sp6sob konania Statut6rneho org6nu v mene spolodnosti s ru6enim obmedzenfm:
Menom spolodnosti konaj0 konatelia, kaZdy samostatne.
4. Z6stupca registrovanej osoby podl'a $ 26 ods. 2 pism. c) z6kona:

Jozef Beho
DStum narodenia: 18. 12. 1966
Trvalf pobyt: Na HOrke 18, 949 01 Nitra
Stefan Sarkeny
D6tum narodenia: 14. 10. 1958
Trvaly pobyt: RuZovS 16211,924 01 Galanta
5.

Registrovanej osobe sa prideluje znadka mont6Znika:

I

Registrovan6 osoba je pri svojej dinnosti povinni trvale dodriiavat' podmienky
registrdcie a plnit' povinnosti registrovanej osoby ustanoven6 z6konom o metrol6gii
a d'alSimi povinnost'ami uvedenfmi v prilohe tohto rozhodnutia o registr6cii, ktor6 je
neoddelitefnou sfdast'ou tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie zru5uje Rozhodnutie o registr5cii 6.

R/l-

03212004223. aprila2004.

OdOvodnenie:
Dha 20. septembra 2016 bola 0radu doru6en6 Ziadost'o zmenu podmienok registr6cie
vydanej Rozhodnutim o registrfcii 6. R/l - 03212004 223. aprfla 2004. Urad Ziadost'
Ziadatel'a zaevidoval pod ev. e. 41120161008384102906. PredmetnS Ziadost'bola Ziadatel'om
zaslan6 0radu na z6klade oznamovacej povinnosti Ziadatel'a vyplifvaj0cej z $ 28 pism. c)
zAkona o metrol6gii pri zmene podmienok registr6cie, za ktonich bola registrdcia vydan6.
Ziadatel' si tlimto splnil z6konn0 povinnost'.
Podl'a $ 26 ods. 3 z6kona o metrologii 0rad preveril splnenie podmienok registrdcie.
S[6ast'ou preverovania bola kontrola u podnikatel'a vykonand urdenou organiziciou na
ndklady podnikatel'a.
Podl'a $ 28 pism. c) z6kona o metrol6gii registrovand osoba

je povinnd bezodkladne

oznAmit' 0radu kaZd0 zmenu podmienok, za ktorych sa registrdcia vykonala, ako aj trval6
skondenie dinnosti, ktord je predmetom registr6cie.
a

Podl'a $ 31 ods. 2 pism. e) zdkona o metrol6gii v zdujme zabezpebenia spr6vnosti
jednotnosti merania 0rad vyddva rozhodnutia o registr6cii a vedie register registrovanyich

osOb.

Podl'a $ 46 zdkona 6,. 7111967 Zb. spr6vneho poriadku rozhodnutie musi byt' v s0lade
so zdkonmi a ostatnimi pr6vnymi predpismi, musl ho vydat' orgdn na to prislu5nf, musi

vychddzat'zo spol'ahlivo zisten6ho stavu veci a musi obsahovat'predpisan6 ndleZitosti.

Urad posridil Ziadost' Ziadatel'a o zmenu podmienky registrdcie podl'a g 26 ods.
zdkona o metrol6gii a rozhodol tak, ako je uveden6 vo vlirokovej 6asti tohto rozhodnutia.

2

Poudenie:
Podl'a $ 61 zSkona 6'. 7111967 Zb. o spr6vnom konani (spr6vny poriadok) v zneni
neskor5lch predpisov. moZno proti tomuto rozhodnutiu podat do 15 dni odo dia jeho
dorudenia rozklad na Urad pre normalizilciu, metrol6giu a sk05obnictvo Slovenskej republiky,
Stefanovi6ova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava iS. toto rozhodnutie je presk0matel'ne
s0dom.

Ing. Zbyndk Schreier, CSc.
riaditel' odboru metro169ie

Prfloha: Priloha k rozhodnutiu o registr6cii 6. R/l

-

03/2017 zo 4. janu6ra 2017

.

Priloha k rozhodnutiu o registr6cii
6. R/l - 0312017 zo 4. ianu1ra 2017

1.

Podmienky vykon6vania registrovanej 6innosti:
1.12a odborn6 vykon6vanie 6innosti, ktor6 je predmetom registr6cie zodpovedd z6stupca
registrovanej osoby podl'a $ 26 ods. 2 pism. c) z6kona.

2.

Registrovan| osoba je povinn6 pri vikone registrovanej finnosti:

a)
b)

montovat' len tie druhy urdenfch meradiel, ktor6 s( uveden6 v bode 1,
montovat'len tie urben6 meradld, na ktor6 bolo vydan6 rozhodnutie o schv6leni
typu ak sa na dany druh meradla schv6lenie typu vyZaduje a s0 platne overenti,
alebo na urben6 meradld bolo vydan6 pisomn6 vyhldsenie o zhode,

c)

viest'zoznam'.
1. objedn6vok,
2. namontovanych urdenfch meradiel s uvedenim typu meradla, vfrobn6ho
6isla meradla a mena montdZneho pracovnika,
pou2ivat'zabezpeiovaciu znadku v s0lade s bodom 5.

d)

povinnost'ami registrovanfch os6b, nez6visle od 6innosti, ktor6 ie
predmetom registr6cie, sf :
a) bezodkladne ozndmit' 0radu ka2du zmenu podmienok, za ktorych sa registr6cia

3. V5eobecnfmi

vykonala a to najmd:
zmenu technick6ho vybavenia a priestorovfch podmienok na viikon 6innosti,
zmenu zabezpelenia nadvdznosti pouZivanlch etal6nov a meradiel,
zmenu z6stupcu registrovanej osoby a zmenu dokladu o sp6sobilosti v oblasti
metrol69ie,
zmenu dokumentovania syst6mu pr6ce, ktor6 zabezpeduje trval6 dodrZiavanie
pracovnfch postuPov,
ako aj trval6 skondenie 6innosti, ktor6 je predmetom registr6cie,
pri skondeni dinnosti, ktord je predmetom registrdcie, odovzdat' riradu rozhodnutie
o registrdcii.

-

b)

4

V,O,C, STOVAKIA s,no,
Cislo potvrde nia o akreditici i:2805/2014/57 /1

Cislo

protokolu: 4 /2O15

OSVEDCENIE
o

ab

solvovani akre ditovan €ho v zdeliv acieho pro gramu
dalSieho vzdelivania

Meno a priezvisko:

Troott{ek &eilO

Dei, mesiac a rok narode niu, 25.
Uspe5ne absolvoval kurz:

4, 7964

MANAZEn SpRAVY BUDOV

Modul: Technicko-ekonomick6aspektyspr6rl'budov
od 28. 9. - 1. 10. 2015
v rozsahu 34 hodin
Modul: Prdvneaspektysprdrybudov
od 12. 10.

-

75. rO.2Or5

v rozsahu 32 hodin

Modnl: Facility management - manaZment optirnalizicie
nflldadov a prev6dzky budov
od 26. 10. -29.1O.2Or5
v rozsahu 32 hodin

Osveddenie o absolvovani akreditovandho vzdeldvacieho programu dalSieho
vzdel1vania r'rydan6 podLa g 14 ods. 9 zitkona i. 568/2009 Z.z. o celoZivotnom
vzdelilllani a o zmere a dofilneni niektonfch zitkonov.

V Kodiciach d,ha 29. lO. 2075

,A^;u-.' .di"-,;;--,

ffi

doc. Ing. Danica Kobidanovl, PhD.
odbornf garant

Statutirny orgdn vzdelivacei institircie

V.O.C. STOVAKIA s,no.
Cislo potvrdenia o akreditdci i:2805/2011/57 /

|

iislo protokolu: 5 /2075

OSVEDCENIE
o absolvovani akreditovan 6ho v zdeliry acieho
dalSieho vzdelivania

p ro

gramu

Katatina BertOad

Meno a priezvisko:

Deii. mesiac a rok narode nia,
Ospe5ne absotvoval kurz:

77, 7, 7987

MANAZER SpnAVy BUDOV

Modul: Technicko-ekonomickdaspektysprilrybudov
od28.9.

Modul:

-

v rozsahu 34

hodin

Prdvne aspekty sprdrybudov
od 12. 10.

ModuI:

1. 10.2015

-

L5.10.2015

v rozsahu 32

hodin

Facility management - rnanaitnent optimalizdcie
n6kladov a pt evfldzky budov
od26. 1o. -29.70.2Or5
v rozsahu 32 hodin

Osveddenie o absolvovani akreditovan€ho vzdeldvacieho programu daisieho
vzdelAvani,a r'1'dan€ podfa $ 14 ods.9 zitkona i.568/2009 Z.z. o celoiivotnom
vzdel4xani a o zmene a doplneni niektor,('ch z6konov

V KoSiciach di^a 29. lO. 2015

A
j.ht
tn^'

t/v

fgp,.

ffi

1fuia-2ourn-'
doc. Ing. Danica Ko5idanovf, PhD.
odborny garant

Statlrtirny orgiLn vzdel4xace j inStitricie
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ZdruZenie sprdvcov a uZivatelbv nehnuteLnosti
bKOISKA ZJ

040

11 Kosice

m

loZSo-UN

Poverenie
Z dr

uL enie spr iivcov a

tZiv atelov nehnutellno sti

poveruie od 1. janfira2077

Franti5ka Befiu
konatella spoloinosti Technospol, s. r. o.,

ilena

ZSaUN,

vry'konom funkcie

odborn6ho konzultanta
pre technick6 rie5enia v oblasti

byto{ch domov.

*ffi..iit'lx;.:
teo, qzz+++ls, otc, 2023353882

fl

tr{

'/
/u\al,
\

Lr;--r",

V,fu'APz ut/t

t

Mgr. Eugen Kurimskf
Prezident ZSaUN

zDRUtEr{tE SpOLOcEilSnnr VrASrr{fKOV ByrOV ilA S|OVEilSKU

Julntl trleda 93, praddzka: Mesarykova 2L 0{O 01 Kollce

OSVEDEENE O CLEIISTVE
Obchodn6

meno:

IECHNOSPOL SIOVAKIA s.r.o.

Stdlo/Mlesto podnlkanla:

Mlkovfnfho4olilt;6
Nltra
36535214

Deil wnlku

llenshn:

Druh tlenswa:

1. decembra 2010

profesflnf Ilen

V Ko5lciachrz?',g.20t,7

Prczldentka ZSllB na Slovensku

