
Pridelené súťažné číslo:  
* (doplní vyhlasovateľ súťaže)  

 

 
NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM ROKA 2009 

             (prihláška do súťaže) 
 
Kontaktné údaje súťažiaceho (vyplňuje súťažiaci): 
Súťažiaci ( názov spoločnosti, družstva):  
Právna forma bytového domu:  
Bytový dom:  
Kontaktná osoba : 
 
(meno, adresa, telefón/mobil, mail...) 

 

Čerpanie úveru schválené v PSS od termínu:  
* Celkový plánovaný investičný náklad:  
* Predpokladaná (vypočítaná/projektovaná) úspora energie:   
Súťažiaci sa zaväzuje dodať súčasne s prihláškou 
- fotografie pôvodného stavu  
(v digitálnej forme mailom:  voc@voc.sk) 
- fotografie nového stavu po ukončení diela 
(v digitálnej forme mailom:  voc@voc.sk) 
- do 31. 12. 2009 fotokópiu preberacieho protokolu 

 
...... ks  
 
...... ks 

Čerpanie úveru od ŠFRB vo výške:  
 
* Realizácia komplexnej obnovy bytového domu v oblasti (vyplňuje súťažiaci):  

Realizované 
časti označte 

krížikom 
Obnovovaná časť bytového domu * 

Zahájenie 
prác 

(dátum) 

Plánované 
ukončenie 

prác 
(dátum) 

Ukončenie 
prác 
(reál) 

 Zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády    
 Odstraňovanie systémových porúch a statických 

chýb 
   

 Modernizácia vykurovacieho systému    
 Inštalácia termostatických ventilov    
 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy    
 Meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu 

teplej vody 
   

 Rekonštrukcia balkónov a lodžií    
 Výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných 

rozvodov 
   

 Rekonštrukcia elektroinštalácie    
 Rekonštrukcia a obnova výťahov    
 Domové vstupy    
 Výmena a montáž okien    
 Zateplenie a izolácia striech    
Poznámky: 

- Identifikačné údaje súťažiaceho z tejto prihlášky  slúžia iba pre interné potreby vyhlasovateľa súťaže a nebudú poskytnuté 
žiadnym ďalším subjektom 

- súťažiaci svojim podpisom berie na vedomie a súhlasí s podmienkami súťaže, ktoré si riadne preštudoval a sú mu známe, ďalej 
súhlasí so svojou medializáciou a  medializáciou prihláseného bytového domu uverejnením fotografickej dokumentácie 
súťažného  bytového domu v tlači i na internete 

- každému súťažiacemu bude pridelené identifikačné číslo, ku ktorému mu budú zasielané hlasovacie lístky ( ku tomuto 
identifikačnému číslu budú uvedené iba údaje, ktoré sú označené hviezdičkou )  

- prihlášku odovzdá (zašle) súťažiaci v dvoch exemplároch na adresu: V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o., Školská 23, 040 11 Košice 
pričom jeden prevzatý exemplár mu na požiadanie potvrdí vyhlasovateľ súťaže  

Podanie prihlášky  
(dátum, pečiatka, podpis súťažiaceho):  

 
 

Prevzatie prihlášky  
(potvrdí vyhlasovateľ) 

 
 

 -       údaje označené * budú zverejnené v médiách a na www stránkach vyhlasovateľov 


