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editoriál
Vážení obchodní partneri, kolegyne a kolegovia,
prvé tohtoročné vydanie Cofely News sa k vám dostáva na začiatku jari, patrí sa vám
však poďakovať za vašu priazeň a spoluprácu v uplynulom období. Predchádzajúci
obchodný rok sme uzavreli so skvelým výsledkom – skupina Cofely na Slovensku
vykázala tržby na úrovni 81,5 mil. eur. Prvé mesiace tohto roka sa ukazujú takisto
sľubne – podarilo sa nám znovu získať významné zákazky. Príkladom je zmluva so
Slovenským plynárenským priemyslom a.s., pre integrovaný facility management
s dobou trvania zmluvy do roku 2018, čo predstavuje správu 250 objektov pre
celú oblasť Slovenska, alebo zmluva so Slovak Telecom a.s., pre technický facility
management na území celého Slovenska, v približne 1577 priestoroch s dobou
trvania zmluvy do roku 2016.

Roman Doupovec
generálny riaditeľ

Mimoriadne nás tešia nové projekty, ako napríklad bratislavské nákupné centrum
Aupark, kde sme v náročnom procese výberu u spoločnosti Unibail-Rodamco
uspeli vďaka preukázanej kvalifikácii zamestnancov a kvalite dodávaných služieb
a získali tak multitechnickú správu budovy NC Aupark, vrátane personálneho
zabezpečenia dispečingu a údržby.

Veľmi dobre si uvedomujeme, že očakávania vás – našich zákazníkov neustále rastú, nároky sú cieľovo
orientované, a to v čoraz širšej škále služieb.
Preto sa denne snaží takmer 800 pracovníkov Cofely na Slovensku zlepšovať naše služby, a tým vašu
spokojnosť. Máme vo svojich radoch mnoho odborníkov s reálnymi skúsenosťami a snažíme sa prinášať
našim klientom – či už existujúcim alebo budúcim – inovatívne riešenia.
Veríme, že vás budú nasledovné časti aktuálneho CN inšpirovať.



Prajem vám pevné zdravie a veľa úspechov!

–2–

cofely news

ročník V. | 1 / 2014

rekonštrukcia
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Pezinku
Od začiatku roka zástupcovia
spoločnosti Termming pravidelne
absolvovali sériu stretnutí s odberateľmi tepla v Pezinku. V rámci
nich bol zástupcom bytových
domov, správcom, školám a škôlkam
predstavený
projektový
zámer rekonštrukcie tepelného
hospodárstva. Po vzájomných
konzultáciách boli určené aj
posledné vhodné miesta pre
umiestnenie technológie KOST
v bytových domoch.
Práce na projekte zmeny tepelného
hospodárstva v Pezinku postupujú podľa
Začiatok stavebných prác je naplánovaný
naplánovaného harmonogramu. Finalizuje
po skončení vykurovacej sezóny.
sa projektová dokumentácia, žiadosť na
stavebné povolenie je v procese prípravy.
V nasledujúcich dňoch sa začínajú prípravné práce na rekonštrukciu. Začiatok stavebných prác
je naplánovaný po skončení vykurovacej sezóny. O presných termínoch odstávok a prác bude
Cofely informovať na svojej web stránke, prostredníctvom Cofely News, listom na správcov a tiež
výveskami na domoch.
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osvetlenie
Cofely – partner pre riešenia v osvetlení
Náklady na energie sú významným nákladom pre nás všetkých. Významným,
a zároveň zaujímavým z hľadiska dosahovania možných úspor. Jednou
z foriem energie, ktorej spotrebu možno veľmi efektívne optimalizovať,
je aj elektrická energia zabezpečujúca osvetlenie, či už vonkajších alebo
vnútorných priestorov.
O možnostiach zvýšenia energetickej efektívnosti a úspor v osvetlení hovorí
Roman Tožička, riaditeľ Divízie obchodných činností Cofely, a.s.

Roman Tožička
riaditeľ Divízie
obchodných činností

Vypínať osvetlenie nie je riešenie

Mnohé obce z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pristupujú ku
krajným riešeniam, dokonca takým, ktoré môžu mať vplyv aj na bezpečnosť
a poriadok v obci, a to napríklad k vypínaniu verejného osvetlenia (VO) v nočných
hodinách. „Dnešný stav svetelných sústav v obciach a mestách je väčšinou v zlom technickom stave,
využíva neefektívne a málo výkonné svetelné zdroje,
pričom obce a mestá sú zo svojich rozpočtov ledva
schopné zabezpečiť základnú havarijnú údržbu.
Svetelné sústavy v obciach a mestách
Tento stav však zároveň znamená zvýšené náklady
sú v zlom technickom stave a využívajú
na elektrinu,“ hovorí riaditeľ Divízie obchodných
neefektívne svetelné zdroje.
činností Cofely, a. s, Roman Tožička a dopĺňa,
že existuje aj cesta, ktorá môže byť efektívnejšia.

Ide to aj bez zaťaženia obecného rozpočtu
Ako riešenie v takýchto prípadoch ponúka spoločnosť Cofely a.s. komplexnú službu, ktorá významným
spôsobom zefektívni systém verejného osvetlenia. V prvom kroku, ide o modernizáciu svetelných
bodov v sústave VO spolu s rekonštrukciou najviac kritických technických zariadení (rozvádzače,
vedenia, stĺpy) a následnú prevádzku so zárukou. Je to dlhodobý koncept spolupráce, ktorého
–4–
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osvetlenie
výsledky však nezaťažujú rozpočty miest a obcí. „Prefinancovanie takéhoto projektu rieši priamo
Cofely so svojimi zdrojmi, a to formou financovania z dosiahnutých úspor. Modernizáciou sa len
pri samotných svietidlách dosiahne úspora medzi
50-70 percentami výkonu, čo umožňuje nielen
Modernizáciou sa len pri samotných
výrazne zlepšiť kvalitu, ale aj doplniť nové osvetlenie,
svietidlách dosiahne úspora medzi
napríklad pre zvýšenie bezpečnosti pri prechodoch
50-70 percentami výkonu.
pre chodcov, alebo na frekventovaných úsekoch
vozoviek v mestách a obciach,“ vysvetľuje Roman
Tožička.

Rýchla návratnosť v priemysle
Podobným spôsobom je možné zefektívniť napríklad aj
vnútorné osvetlenie rôznych prevádzok priemyselných
Návratnosť projektu už v období
podnikov. „Výmenou existujúcich svetelných sústav za
piatich až siedmich rokov.
modernú technológiu LED svietidiel sa pri dvojzmennej
prevádzke dosiahne návratnosť projektu už v období piatich
až siedmich rokov,“ pripomína Roman Tožička. Modernizácia zariadení spôsobom komplexného
projektu s garanciou úspor energií, ktorý je možné financovať cez dodávateľa akým je aj Cofely,
sa javí ako veľmi vhodný nástroj, ktorým môže zákazník bez vlastných investícií a bez vlastného
know-how zefektívniť a zhodnotiť svoj majetok.
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epc kontrakt
EPC kontrakt – moderná metóda spolupráce 				
medzi dodávateľom a spotrebiteľom
Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu energetických zariadení je téma, ktorá zaujíma mnohých
vlastníkov budov a prevádzok verejného či súkromného sektora. Mnohokrát ich však odrádza
množstvo potenciálnych investícií do vykonaných zmien. EPC (Energy Performance Contracting)
predstavuje modernú metódu spolupráce medzi zákazníkom a poskytovateľom energetických
služieb - so zaručeným výsledkom bez investícií.
Vďaka metóde EPC je možné efektívne realizovať úsporné opatrenia v energetickom hospodárstve.
Finančné zdroje sú zabezpečené dodávateľom - prostredníctvom splácania investície z dosiahnutých
zaručených úspor.

EPC – zmluvná garancia energetických úspor

Dodávateľ poskytuje zákazníkovi záruku
na dosiahnutie očakávaných ekonomických prínosov.
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Model EPC spolupráce predstavuje
komplexnú energetickú službu. Je v nej
zahrnutá realizácia a následné dlhodobé
sledovanie a vyhodnocovanie výsledkov
energeticky úsporných opatrení.
Dodávateľ poskytuje zákazníkovi
záruku na dosiahnutie očakávaných
ekonomických prínosov tak, že zmluvne
garantuje úroveň energetických úspor.
Investícia a všetky súvisiace náklady
na energeticky úsporné opatrenia
sa postupne splácajú počas trvania
zmluvného vzťahu. Financie sú
zabezpečené z dosiahnutých úspor
prevádzkových nákladov na energiu.
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epc kontrakt
Výhody EPC pre zákazníka
EPC má niekoľko výhod, ktoré zákazník pocíti hneď
aj počas celej doby trvania kontraktu. Zákazníkovi
sa nie len znížia náklady na prevádzku, ale
zároveň sa zvýši hodnota majetku bez potreby
vlastného kapitálu. Vďaka modernizácii zariadenia
a optimalizácii prevádzky dôjde k celkovému
zlepšeniu pracovného prostredia. V prípade, že nebudú dosiahnuté zmluvne garantované úspory,
nie je klient vystavený žiadnemu riziku.
Model EPC je vhodný najmä pre rekonštrukcie a modernizácie už existujúcich budov a technológií, ako vo verejnom (príspevkové organizácie,
zdravotnícke a školské zariadenia, ústavy sociálnej
Model EPC je vhodný najmä pre
starostlivosti, domovy pre seniorov, kancelárske objekty,
rekonštrukcie a modernizácie už
športové a kultúrne zariadenia), tak aj v súkromnom
existujúcich budov a technológií.
sektore. EPC vyhovuje podmienkam výrobného
(priemysel) a nevýrobného odvetvia (obchodné objekty,
kancelárske budovy, kultúrne zariadenia).

Fázy priebehu EPC kontraktu
Počas prvej fázy EPC kontraktu sa posúdi stav a efektívnosť využitia energie, vypracuje
sa energetický audit a navrhnú sa úsporné opatrenia. Následne sa spracuje projektová
dokumentácia, zabezpečí sa financovanie a navrhnú sa zmluvné podmienky. Po inštalácii
navrhovaných úsporných opatrení sa zariadenie spustí
do prevádzky. Posledná fáza EPC prebieha počas celého
Zákazníkovi je zabezpečená
obdobia zmluvného vzťahu. Zákazníkovi je zabezpečená
prevádzka zariadenia, pričom
prevádzka zariadenia, pričom spoločnosť dlhodobo
spoločnosť dlhodobo garantuje
garantuje ekonomické výsledky projektu, poradenstvo
ekonomické výsledky projektu
a energetický manažment.
–7–
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SPP
zdroj: TASR/Michal Svítok

Nový kontrakt so Slovenským plynárenským priemyslom
SPP je dlhodobým lídrom v oblasti dodávky plynu
a multi – komoditným dodávateľom energie so silnou
pozíciou medzi energetickými spoločnosťami v Európe.
Cofely, a.s. spolupracuje so SPP už od roku 2008.
Vo februári 2014 sa spoločnosť úspešne zúčastnila
retendra pre výkon správy, údržby a prevádzkovania
objektov a zariadení, výsledkom ktorého bola nová
zmluva pre integrovaný facility management.

V rámci zmluvy Cofely pre SPP zabezpečuje preventívnu
údržbu, prevádzkovanie, údržbu areálu, operatívnu
Počet spravovaných objektov sa
údržbu a drobné opravy, odborné prehliadky a skúšky,
zvýšil z pôvodných 67 na 268.
zimnú a letnú údržbu. Počet spravovaných objektov
sa z pôvodných 67 zvýšil na 268 a do správy Cofely
pribudlo ďalších cca 2800 technických zariadení. Plocha areálov letnej údržby sa zväčšila
zo 72 000 m2 na 283 000 m2.
K predmetom pôvodnej zmluvy pribudlo zabezpečovanie údržby a upratovania 177 priestorov SPP
s rozlohou cca 110 200 m2 v rámci celého Slovenska.
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faktúra
Ako čítať vyúčtovanie faktúry
Strana č. 1
1.  Základné údaje o faktúre
– číslo faktúry, variabilný symbol,
konštantný symbol

FAKTÚRA
Dodávateľ

TERMMING, a.s.
Mlynské nivy 61
827 11 Bratislava
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
Swift:

35972254
2022102126
SK2022102126
Prima banka Slovensko, a.s.
KOMASK2X

IBAN:
Č.účtu:

SK38 5600 0000 0048 3578 9001

Faktúra číslo:

1043500042

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

1043500042

Referencia platiteľa:

/VS1043500042/SS/KS0008

1

Korešpondenčná adresa

2.  Korešpondenčná adresa
- vo väčšine prípadov je to adresa
správcu objektu

2

4835789001/5600

Registrácia: Zápis v obch.reg.: Okres.súd Bratislava I oddiel Sa,
vložka číslo 3779/B
Odberateľ

3

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
IBAN:
Č.účtu:

4

Dátum splatnosti:
Dátum vystavenia:
Dátum dodania:
K faktúre číslo:

04.4.2014
21.3.2014
21.3.2014
1033100216

Spôsob úhrady:
Vystavil
Telefón:

Prevodom
Monika Juhásová
02/ 5831 6274

3.  Odberateľ
- informácia o odberateľovi tepla

Objekt:
Na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla č.

Vám fakturujeme vyúčtovanie za obdobie 01.01. - 31.12.2013

Popis
Fakturované
Variabilná zložka tepla TÚV
Variabilná zložka tepla ÚK
Fixná zložka tepla TÚV
Fixná zložka tepla ÚK
Studená voda na ohrev TÚV

Náklady
Predpísaný preddavok
Spolu

Sadzba DPH
20 %
20 %
20 %

Cena bez DPH
44 954,24
-42 373,96
2 580,28

Celkom k úhrade

Cena bez DPH
-42 373,96
10 463,34
21 318,26
3 370,17
6 866,91
2 935,56

Sadzba DPH
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

DPH
8 990,85
-8 474,80
516,05

Cena s DPH
53 945,09
-50 848,76
3 096,33

3 096,33 EUR

SPP - spoľahlivo dodávame ekologický zemný plyn
do spoločností skupiny COFELY

5

6

4.  Dôležité dátumy
- dátum splatnosti, vystavenia,
dodania, meno a kontakt na
osobu zodpovednú za vystavenie
faktúry

Zoznam príloh

5.  Vyčíslenie nákladov		
za odber tepla
- suma, ktorá bola vyfakturovaná
v priebehu roka, či už vo forme
preddavkových platieb, alebo ako
reálna fakturácia po mesiacoch.
V prípadoch kde sa nerozpočítava studená voda na prípravu TÚV, riadok chýba
Rozpis nákladov

Strana 1

Faktúra číslo: 1043500042

6.  Celková suma na faktúre
- kladná hodnota znamená nedoplatok, ktorý je potrebné uhradiť, záporná hodnota – dodávateľ
vráti odberateľovi preplatok

–9–
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faktúra
Strana č. 2
1.  Názov zdroja
– zdroj, pomocou ktorého je dom
zásobovaný teplom

Rozpis nákladov
Obdobie: 01.01.-31.12.2013

CZT Stupava ,Kotolňa Ružová

1
2

Fakturačné údaje
Typ tovaru a služby

* M/V

Obdobie

Množstvo

Variabilná zložka tepla ÚK

V

01.01.-31.12.2013

358 290,00000

Fixná zložka tepla ÚK

V

01.01.-31.12.2013

68,36000

Variabilná zložka tepla TÚV

V

01.01.-31.12.2013

175 854,53000

Fixná zložka tepla TÚV

V

01.01.-31.12.2013

33,55000

Studená voda na ohrev TÚV

V

01.01.-31.12.2013

1 685,00000

Jednotkový náklad
kWh

Základ dane

0,05950 EUR/kWh

kW

EUR
EUR

R1

6 866,9100
6 866,9100

EUR
EUR

—

10 463,3400
10 463,3400

EUR
EUR

R2

3 370,1700
3 370,1700

EUR
EUR

—

2 935,5600
2 935,5600

EUR
EUR

R3

44 954,2400

EUR

100,45220 EUR/kW

kWh

0,05950 EUR/kWh

kW

100,45220 EUR/kW

m³

1,74217 EUR/m³

Spolu

Riadok

21 318,2600
21 318,2600

* M/V: M - mesačne, V - vyučtovanie

Rozdeľovacie údaje
Riadok Metóda rozdeľovania
R2
R3

1 188 638,8900 kWh
11 389,2800 m³

Graf porovnania spotrieb
Variabilná zložka tepla ÚK [kWh]

Vlastný

Indikovaný údaj
Spoločný

Podiel

1 685,000

11 389,280

14,795 %

175 854,5342 kWh

1 685,000

11 389,280

14,795 %

1 685,0000 m³

Rozdeľované množstvo

Podiel vlastnej spotreby k
celkovej spotrebe
Podiel vlastnej spotreby k
celkovej spotrebe

Variabilná zložka tepla TÚV [kWh]

Rozdelené množstvo

4

Údaje o meračoch
Riadok Meracie miesto
Teplo - MM ÚK
R1
5
Teplo - MM TT OST
R2
VS1
SV - množstvo - MM
R3
SV na TV OST VS1

Číslo merača

Obdobie

Počiatočný stav

Konečný stav

753,920

1 112,210

01.01.-31.12.2013

9 214,500

13 493,600

4 279,100 GJ

01.01.-31.12.2013

22 518,000

33 573,000

11 055,000 m³

01.01.-31.12.2013
6877757/2010

3

Príloha faktúry číslo 1043500042

Rozdiel
358,290 MWh

Množstvo

5

358 290,00000 kWh
1 188 638,88889 kWh
11 055,00000 m³

2.  Údaje o spotrebe odberateľa
- popis služby (variabilná zložka
ÚK, TÚV, fixná zložka ÚK, TÚV,
prípadne studená voda, obdobie
za aké sa vyúčtovanie uskutočňuje, spotreba v kWh na m3).
Jednotková cena tepla – pri
vyúčtovaní skutočná, počas roka
cena tepla schválená ÚRSOM.
V prípade studenej vody ide
o jednotkový náklad na základe
fakturácie
dodávateľa
vody.
Základ dane - označenie R1 až Rn,
odkaz na časť 3, resp. 5

Strana 1/1

3.  Podiel spotreby domu voči celkovej spotrebe
- v prípade, ak dochádza k prerozdeleniu nákladov na celý okruh (vo väčšine prípadov ide o TÚV)
4.  Grafické znázornenie - spotreba tepla a porovnanie s predchádzajúcim rokom
5.  Informácie o meračoch tepla - na základe ktorých je určená spotreba tepla
Vysvetlenie skratiek:
ÚK – ústredné kúrenie
TÚV – teplá úžitková voda
ÚRSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

V prípade reklamácií faktúr za teplo je potrebné kontaktovať
osobu uvedenú na prvej strane faktúry.
– 10 –
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zmena sídla
Zmena sídla košickej pobočky Cofely
Košickú pobočku Cofely, a.s. nájdete od
1. januára 2014 v „zelenej“ budove EcoPoint
Office Center.
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reklama

„Doma mi
vždy doprajú
viac.“
Svojim zákazníkom vždy
doprajeme viac. Pridajte
si k odberu plynu aj našu
elektrinu a my vám ju
dáme o 20 % výhodnejšie
s garanciou ceny do konca
roka 2014.
Vybavte si Dve Energie
jednoducho na webe
alebo na Zákazníckej linke
SPP 0850 111 363.
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