OBVODNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŽILINA, TULSKÁ 33, ŽILINA

PROTOKOL O ODPOČTE POMEROVÝCH MERAČOV TEPLA A VODY V BYTE /
NEBYTOVOM PRIESTORE
Variabilný symbol priestoru
Adresa bytu/NP

Vchod / č. bytu/NP

Pôvodný vlastník, nájomca

Telef. a e-mail kontakt

Nový vlastník, nájomca

Telef. a e-mail kontakt

Tabuľla č. 1

Typ PRNV
Miestnosť (A)

Pomerové rozdeľovače nákladov vykurovania - PRNV

a) odparovacie
Farba kvapaliny (B)

b) elektronické – TTO – DATA III – EITN 10.7
Č. stupnice, prístroja (C)

Odpočet – stav (D)

Poznámka (E)

1
2
3
4
5
6
7
Odpočet PRNV vykonajte postupne v jednotlivých miestnostiach v poradí z ľavej strany od vstupu do bytu podľa
návodu na druhej strane tohto protokolu .
UPOZORNENIE: v prípade odpočtu odparovacích PRNV v termíne do 31.5. kalendárneho roka bude pri
spracovaní k zapísanému odpočtu „0 “ a viac mm vždy pripočítaná hodnota 5 mm, (množstvo o ktoré bola
ampulka preplnená na tzv. letný odpar )
Tabuľka č. 2
Výrobné číslo (C)

Vodomery na studenú vodu
Stav počítadla
m3 (D1)
litre (D2)
,

Poznámka (E)

,
,
,

Tabuľka č. 3
Výrobné číslo (C)

Vodomery na teplú vodu
Stav počítadla
m3 (D1)
litre (D2)

Poznámka (E)

,
,
,

Odpočet vodomerov vykonajte podľa návodu na druhej strane. Aby sa predišlo nedorozumeniam, odpíšte všetky
políčka číselníka, aj s nulami na začiatku.

Dátum:
Svojím podpisom potvrdzujem, že zapísané údaje sú pravdivé a súhlasím, že budú použité pre
spracovanie ročného vyúčtovania nákladov na vykurovanie a dodávku vody pre daný byt / NP.

Podpis pôvodného vlastníka / nájomcu

Podpis nového vlastníka / nájomcu

V prípade požiadavky môže odpočet PRNV a vodomerov zabezpečiť pracovník správcu. Služba je spoplatnená
v zmysle Cenníka OSBD Žilina ako servisný zásah. Prípadne môžete zhotovť fotodokumentáciu prístrojov a so
správnym zapísaním odpočtov do protokolu Vám pomôžeme.

OBVODNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŽILINA, TULSKÁ 33, ŽILINA

Odpočet PRNV – vpísanie údajov do Tabuľky č. 1 (tab1):
1. podľa obrázkov nižšie určte druh inštalovaných PRNV v byte / NP (odparovacie, elektronické) a vyznačíte
daný typ v tab1
2. zapíšte označenie prvej miestnosti (K, I1, I2...) z ľava od vstupu do bytu do stĺpca (A) v tab1
3. skontrolujte neporušenosť prístroja a plomby PRNV na vykurovacom telese a vykonajte odpočet
4. poškodenie plomby, prístroja, chýbajúci prístroj zapíšte do stĺpca (E) v tab1
5. u elektronických PRNV sa odpočet vykoná odpísaním údajov, ktoré sa zobrazujú na displeji PRNV
nasledovne:
1 aktuálna hodnota za príslušné obdobie – túto odpíšte do stĺpca (D) v tab1

2
3

hodnota minuloročnej spotreby – neodpisuje sa
kontrolné číslo PRNV – odpíšte do stĺpca (C) v tab1

Elektronické PRNV – spôsob zobrazovania údajov k odpisu
DATA III

TTO

hodnoty sa
zobrazujú v krátkych
intervaloch
v uvedenom poradí

hodnoty sa
zobrazujú v krátkych
intervaloch
v uvedenom poradí

EITN 10.7

1

1
1
2
3

hododnoty sa
zobrazujú
v uvedenom poradí
vždy po stačení
tlačítka

2

2
3

3

6. u odparovacích PRNV sa odpisuje úbytok kvapaliny v meracej ampulke nasledovne:
zapíšte do stĺpca (B) v tab1 farbu kvapaliny v ampulke, ktorá je umiestnená

1

1 v pravej časti PRNV medzi stupnicami (farba môže byť žltá, červená,modrá)
2 zapíšte číslené oznčenie PRNV do stĺpca (C) v tab1
zapíšte úbytok kvapaliny v ampulke v milimetroch na pravej stupnici PRNV

3 (milimetrová stupnica) do stĺpca (D) v tab1; ak je hladina nad hodnotou „0“
na mm stupnici, zapíšte k odčítanej hodnote text „nad 0“

3

Príklad zápisu do stĺpca D v tab1:
- pri hladine kvapaliny nad 0: 3 nad 0
- pri hladine kvapaliny pod 0: 10

2
Odpočet vodomerov – vpísanie údajov do Tabuľky č. 2 (tab2) a Tabuľky č. 3 (tab3):
1. odpočet vodomera na studenú (SV) vodu zapisujte do tab2,
na teplú vodu (TV) do tab3
2. vodomer SV má označenie 30°C (modrý), vodomer TV má
označenie 90°C ( červený)
3. skontrolujte neporušenosť vodomera, plomby a funkčnosť
vodomera odpustením vody (zmena v litroch v červených
políčkach); poškodenie plomby, vodomera, chýbajúci vodmer
zapíšte do stĺpca (E) v tab2 (tab3)
4. zapíšte číslo vodomera SV do stĺpca (C) v tab2 a vodomera
TV do stĺpca (C) v tab3
5. odpíšte všetky čísla z číselníka vodomera; do políčok v stĺpci
3
D1 v tab2 (tab3) zapisujte m pred desatinnou čiarkou (čierny
číselník) a do políčok v stĺpci D2 v tab2 (tab3) zapíšte litre za
desatinnou čiarkou (červený číselník)

číslo
vodomera
a
vodoemer
SV 30°C

číselník
3
m
číselník
litre

