Stavebné bytové družstvo, skrátený názov SBD Komárno, Zimná 16, Komárno
Vážený vlastník (užívateľ) bytu!
Meno.............…………………………………
Adresa ......………………....….……………...
Počet osôb bývajúcich v byte...........................

Tel. číslo ...................................................................
Email .........................................................................
V Komárne : .................... 2021

Vec: Výzva k nahláseniu stavov vodomerov v byte.
Vzhľadom k zlej epidemiologickej situácii, Vás vyzývame k vykonaniu vlastného koncoročného odpočtu stavov
bytových vodomerov.
Vyplnenú výzvu:
- nahláste zástupcovi vlastníkov (prosíme vložiť mu do schránky),
- zašlite/doručte na energetické oddelenie SBD, prípadne na mail SBD a to odpocet2020@sbdkn.sk,
- využite elektronický samoodpočet cez link: https://www.poschodoch.sk/odpocet-4f9f0570 (viď. zadná strana),
aby sme zabezpečili vyúčtovanie skutočnej spotreby vody vo Vašom byte za rok 2020.
Odpočet prosíme nahlásiť najneskôr do 15.01. 2021.
Vodomer č.:...............................
Stav SV …………………….m3
Vodomer č.:...............................
Stav TV ………...…………..m3
V opačnom prípade Vám bude spotreba teplej vody stanovená náhradným spôsobom s príslušnou sankciou, podľa
Vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z., čo nemusí zohľadniť Vaše užívateľské správanie.
.......................................
Podpis

Samoodpočet
Samoodpočet stavu vodomerov studenej alebo teplej vody sa využíva, keď v bytovom dome nie je ešte zriadený diaľkový odpočet
stavov vodomerov a vlastník bytu v čase odpočtu nevie zabezpečiť vstup odpočtára do bytu (dlhodobá neprítomnosť). Ďalšou situáciou
kedy je vhodné použiť samoodpočet je potreba kontrolného odpočtu, teda v prípadoch, keď stav zaznamenaný v systéme správcu nie je
obvyklý a správca vyzve vlastníka na kontrolný odpočet vodomerov.
Samoodpočet vykoná vlastník bytu sám a doručí stav merača najlepšie aj s fotkou správcovi listom, mailom, osobne a od tohto roku
môže využiť aj novú formu doručenia a to cez webový formulár pre odpočet. Na webový formulár sa môžete dostať bez nutnosti
registrácie jednoduchým zapísaním odkazu: https://www.poschodoch.sk/odpocet-4f9f0570 (link bez osobomesiacov),
https://www.poschodoch.sk/odpocet-4f9f0571 (link s osobomesiacmi) do internetového prehliadača alebo môžete využiť odkaz na
samoodpočet umiestnený na webovej stránke družstva: www.sbdkn.sk. Formulár je potrebné vyplniť, priložiť fotografiu a odoslať. Po
odoslaní dostane vlastník automaticky generovanú správu na zadanú mailovú adresu s údajmi merača a fotografiou.

Samoodpočet v žiadnom prípade nenahrádza diaľkový odpočet, resp. odpočet vykonaný odpočtárom, je vhodný najmä vo vyššie
spomínaných prípadoch, t.j. keď je byt neprístupný v čase odpočtu alebo ako kontrolný odpočet.

