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vykonávaním odborných prehliadok – revízií, ako 
i servisu či výstavby a rekonštrukcií tepelných 
zariadením. ERES a. s. má kvalitných pracovníkov, ktorý 
v danom obore pracujú priemerne na zamestnanca 
viac ako 20 rokov. 

 ERES a. s. Vám ponúka služby v oblasti bytov, 
nebytových priestorov, energetiky, opráv, odborných 
prehliadok, servisov a poradenstva v celom 
Trenčianskom kraji a Bratislavskom kraji. Spoločnosť 
ERES a. s. je spoločnosť, ktorá je na trhu  už viac ako 
13 rokov a činnosť odborných zástupcov spoločnosti 
viac ako 20 rokov..

 ERES a. s. spravuje v tejto dobe viac ako 4.000 
bytov a nebytových priestorov v celom trenčianskom 
kraji.  ERES a. s. spravuje viac ako 80 tepelno-
technických zariadení. ERES a. s. spravuje obecné 
domy v obciach Trenčianska Turná, Trenčianske 
Stankovce, Soblahov, Skalka nad Váhom, Modrová, 
Kočovce, Nové mesto nad Váhom, Dubnica nad 
Váhom ... ERES a. s.  spravuje viac ako 120 SVB v celom 
trenčianskom kraji.  ERES a. s. Vám ponúka  v oblasti 
správy bytov, domov, tepelno-technických zariadení, 
investícií do domov, budov a tepelného hospodárstva 
tie najlepšie skúsenosti a služby. Našim cieľom je 
kvalita služieb a spokojnosť zákazníka. 

  Spoločnosť ERES a. s. sa v roku 2011 pustila 
aj do certifikácie Manažér správy domov, ukončenie 
certifikácie 11/2011. Ďalej sme sa pustili do certifikácie 
EN 16001 – energetická náročnosť,  ďalej do  ISO 
14001 certifikácia prístup k enviromentu, ďalej do 
certifikácie BS OHSAS 18001 starostlivosť, bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a ešte do certifikácie ISO 
/ IEC 27001 certifikácia a audit informatizácie našej 
spoločnosti, ochrana informácii klienta a spoločnosti 
… Certifikácie prebehnú v 12/2011 a 01/2012 v našej 
spoločnosti.

 ERES a. s. vznikla v roku 1997 ako spoločnosť 
zaoberajúca sa prevádzkou a údržbou tepelno-
technických zariadení. Predseda predstavenstva Ing. 
Zubričaňák Vladimír sa venuje činnosti správy domov 
do roku 1990. Spoločnosť ERES a. s. sa zaoberá aj 
správou bytov, nebytových priestorov, budov, garáží, 
zábavných centier, polyfunkčných objektov. ERES a. s. 
vykonáva odborné prehliadky – revízie vyhradených 
technických zariadení, opravy a servisné zásahy 
na plynoinštalácii, elektroinštalácii, vodoinštalácii 
ako i kúrenárske práce, servis opravy a údržby... 
Neoddeliteľnou súčasťou činnosti našej spoločnosti 
je energetické poradenstvo, investičné poradenstvo, 
poradenstvo v oblasti správy budov, správy bytov, 
správy polyfunkčných zariadení, správy tepelného 
hospodárstva.   

 Spoločnosť ERES a. s. ponúka všestranné služby 
v oblasti služieb pre obyvateľstvo, vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov, služby pre Spoločenstvá 
vlastníkov bytov, služby pre majiteľov polyfunkčných 
objektov, služby pre obecné a mestské úrady, ako 
i služby pre zábavné a obchodné centrá, tak aj 
zdravotné strediská. Spoločnosť ERES a. s. má hlavné 
sídlo v Trenčíne a prevádzku v Bratislave.

 ERES a. s. je držiteľom certifikátu ISO 9001 
: 2008 v predmete správa bytov a nebytových 
priestorov, správa a prevádzka tepelno-technických 
zariadení, poradenstvo a servis v predmetnej činnosti. 
ERES a. s. bol úspešne dňa 14.09.2011 certifikovaný 
na manažérstvo kvality svojich produktov a služieb : 
ISO 9001 : 2008.

 ERES a. s. a jej predseda predstavenstva 
Ing. Zubričaňák Vladimír je držiteľom osvedčenia 
respektíve certifikátu v energetickej spôsobilosti 
v zmysle zákonov, vyhlášok a noriem Slovenskej 
republiky.

 ERES a. s. je držiteľom viacerých certifikátov, 
osvedčení a povolení, bez ktorých by nemohla 
podnikať v danej oblasti správy bytov, budov, 
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 Spokojnosť zákazníka je našou prioritou. 
Kvalita je prvá a základná úloha, za splnenie ktorej 
zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých 
riadiacich a výkonných miestach.

 Vykonávame kvalitné služby v oblasti správy 
domov a SVB už viac ako 18 rokov, čím zabezpečujeme 
kvalitné služby v oblasti správy a mandátnych 
služieb.
 
 Vykonávame kvalitné služby v oblasti obsluhy, 
prevádzky tepelného hospodárstva. Našim cieľom je 
skvalitňovať služby v oblasti bytovej problematike, 
Spoločenstiev vlastníkov bytov, v tepelnom 
hospodárstve, energetike ako i v poradenstve pre 
našich klientov.

 Každý náš zamestnanec je reprezentantom 
spoločnosti a svojou prácou a vystupovaním pomáha 
budovať dobré meno spoločnosti a stabilizovať 
pozíciu spoločnosti u zákazníkov.
 
 Naša spoločnosť je poistená v prípade, že 
by spôsobila škodu druhej zmluvnej strane. Našim 
cieľom je zabezpečiť klientovi odborné poradenstvo 
ako i zmluvnú istotu a bezpečnosť. 

 Chránime Vaše financie, šetríme Vaše financie  
a robíme všetko preto, aby Vaša spokojnosť bola pre 
nás vďakou.

 Naša spoločnosť svojou činnosťou pomáha 
športovým klubom, občianskym združeniam, 
neziskovým organizáciám ako i nadáciám v ich 
činnosti a rozvoji.
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dispečing

 s našou spoločnosťou, non stop kontrola 
 a zásahová služba v prípade výpadku, alebo 
 poruchy či havárie na tepelno-technických  
 zariadeniach v pôsobnosti spoločnosti ERES a.s. 
 Na dispečingu spoločnosti ERES a.s. sa nachádza 
 monitorovacie zariadenie, respektíve počítačový 
 systém, ktorý zaznamenáva všetky pracovné 
 veličiny, ktoré sú potrebné pre riadne a bezpečné 
 prevádzkovanie tepelného hospodárstva 
 alebo inak povedané kotolní, vzduchotechniky, 
 klimatizácie, chemicko-zmiešavacích zariadení ( 
 napr. chlórovacie chemické zariadenie ). 
 Dispečing ERES a.s. má nepretržitú non stop 
 prevádzku a zabezpečenú rýchlu havarijnú 
 službu. Dispečing funguje od roku 2005.
 

• V roku 1998 až 2001 ERES a.s. prevádzkoval 
 tepelné hospodárstvo v Bošanoch

Realizácia a výstavba tepelno-technických 
zariadení 

• kotolne Bošany : 5 kotolní ( 2 bytovky a materská 
 škola, kultúrne stredisko a zdravotné stredisko ) 
 v rokoch 1997 - 1998
• kotolne Mesto Trenčín : MŠ Stromová, MŠ 
 Kubranská, ZŠ Východná, Zimný štadión, ZŠ 
 Novomeského ) 2005 – 2009 
• kotolňa SVB K Výstavisku 530 Trenčín, v roku 2009 
• opravy a servis na spravovanom tepelno-
 technickom hospodárstve v pôsobnosti ERES a.s.

Správa domov, budov, bytov, SVB, nebytových 
priestorov a garáží:

• správa viac ako  4.000 bytových a nebytových 
 jednotiek 
• správa bytov, nebytových priestorov, budov, 
 domov a garáží v Trenčíne, Nové mesto nad 
 Váhom, Dubnica nad Váhom, Trenčianska 
 Turná, Trenčianske Stankovce, Soblahov, Skalka 
 nad Váhom, Kočovce, Modrová, Hôrka nad 
 Váhom, Hrádok ...
• správa viac ako 120 Spoločenstiev vlastníkov 
 bytov a nebytových priestorov
• správa polyfunkčných budov a zdravotných 
 stredísk 
• zakladanie spoločenstiev vlastníkov bytov 
 a nebytových priestorov
• poradenstvo v oblasti správy bytov a nebytových 
 priestorov
• spracovanie vyúčtovania pre OZC Južanka po 
 dobu 2 rokov 
• vedenie účtovníctva – jednoduché, podvojné + 
 spracovanie daňových priznaní pre SVB 
• koordinácia a komunikácia so štátnymi 
 organizáciami pri kontrolách SVB ako sú daňový 
 úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, 
 Slovenská energetická inšpekcia, NKÚ ... 
• od roku 2009 spustenie správy bytov a SVB 
 v Bratislave a v okolí 

Správa, prevádzkovanie tepelno-technických 
zariadení  ( kotolne )

• správa a prevádzka viac ako 80 kotolní v Trenčíne 
 a v jeho okolí od roku 1997 
• správa a prevádzka tepelného hospodárstva 
 v majetku Mesta Trenčín od roku 2005
• správa a prevádzka tepelného hospodárstva 
 v majetku obce Trenčianska Turná od roku 2006
• správa a prevádzka tepelného hospodárstva 
 v majetku Spoločenstiev vlastníkov bytov
• centrálny dispečing na riadenie a kontrolu 
 tepelného hospodárstva v zmluvnom styku 
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Montáž meračov tepla : Metra Šumperk  

• ERES a.s. je zástupcom spoločnosti Metra 
 Šumperk – dodávateľ meračov tepla na ústredné 
 kúrenia respektíve na výhrevné telesá. ERES 
 a.s. zabezpečuje ich montáž – osadenie, výmenu 
 ako i inštaláciu a nahranie do programu. Zároveň 
 zabezpečujeme ich odpočet ( meranie ).  
 Možnosťou je aj diaľkový odpočet menovaných 
 meračov. ERES a.s. zabezpečuje aj spracovanie 
 vyúčtovania na ÚK a meračoch. 

Poradenstvo v oblasti správy domov a budov, 
SVB a správy tepelného hospodárstva 

• ERES a.s. vo svojej činnosti zabezpečuje aj 
 poradenstvo v oblasti správy domov, budov, 
 bytov a nebytových priestorov a samozrejme 
 Spoločenstiev vlastníkov bytov. V danej 
 sfére ERES a.s. zabezpečuje kompletný servis 
 a poradenstvo v oblasti správy, energetiky 
 a technického zhodnotenia respektíve investícií. 
 ERES a.s. ročne spolupracuje s viac ako 100 
 subjektmi, ktoré využívajú kompletný servis 
 v oblasti výkonu správy a mandátnych služieb pre 
 SVB, domy, polyfunkčné objekty a obchodné 
 centrá. ERES a.s. a jeho team je už v tejto oblasti 
 viac ako 18 rokov ako doma.
• ERES a.s. vo svojej činnosti zabezpečuje 
 poradenstvo v oblasti tepelného hospodárstva 
 a to v oblasti tepelno-technických zariadení 
 ( kotolní ), vzduchotechniky, klimatizácie, 
 chlórovacích zariadení ako i využívania iných 
 zdrojov energie. Túto možnosť už využíva veľa 
 našich klientov ako sú Mesto Trenčín, obecné 
 úrady v Trenčianskej Turnej, Soblahov, Modrová, 
 Skalka nad Váhom a jednotlivé spoločenstvá 
 vlastníkov bytov ...

• realizácia kúrenia TÚV pre SVB M. Bela 
 v roku 2009 
• realizácia 4 tepelných zariadení ZŠ Kubranská 
 cesta Trenčín
• realizácia 4 tepelných zariadení : ZŠ Dlhé Hony 
 Trenčín, ZŠ Veľkomoravská Trenčín, objekt CVČ a 
 ZUŠ Trenčín a objekt MHSL m. r. o. Trenčín 

Realizácia Merania a regulácie 

• unifikovaný systém riadenia zdrojov tepla 
 školských zariadení mesta Trenčín v roku 2003 
• náhrada zemného plynu pri výpale slinku 
 CEMMAC 2003
• rozšírenie dispečerských pracovísk TEBYS 
 v roku 2004 
• dodávka a montáž MaR pre OZC Max Trenčín 
 v roku 2004 
• spracovanie podkladov pre projektovú 
 dokumentáciu a koordinácia projekčných prác
• realizácia SW pre Mar LOTN v roku 2006 
 ( letecké opravovane )
• servis pre Trellis a.s. od roku 2005 
• regulácia kúrenia ÚK pre SVB Beckovská Trenčín 
 v roku 2007
• regulácia kúrenia ÚK pre SVB M. Bela Trenčín 
 v roku 2008

Servis plynových horákov

• servis plynových horákov vykonáva spoločnosť 
 ERES a.s. od roku 2005, každoročne vykoná cca. 
 až 180 servisných operácií na plynových 
 horákoch 
• servis plynových horákov sa vykonáva aj na 
 spravovaných TTZ v pôsobnosti ERES a.s. 
• servis plynových horákov na domácich kotloch 
 v rodinných domoch, alebo na kotloch 
 v bytových jednotkách 
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Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov       

V prípade mandátnych služieb pre SPOLOČENSTVÁ 
VLASTNÍKOV BYTOV je právnym subjektom ,,SVB,, 
a teda je aj ,,SPRÁVCOM ,, s vlastným bankovým 
účtom, štatutárom SVB je predseda spoločenstva 
vlastníkov bytov. SVB môže poveriť zmluvou 
,,mandátnou,, mandatára, teda napríklad našu 
spoločnosť ERES a.s. v zabezpečovaní služieb, ktoré 
sa špecifikujú v mandátnej zmluve. Mandatár, teda 
naša spoločnosť nemá prístup na účet SVB, nemôže 
objednať opravy, servis, odborné prehliadky a ani 
investície. Jediným objednávateľom je vedenie SVB 
a to predseda SVB s poverením valnej hromady 
vlastníkov bytov. V prípade potreby Vám pripravíme 
všetky potrebné doklady na založenie a vznik SVB.

Výkon správy byty a nebytové priestory

V prípade výkonu správy je správcom spoločnosť, 
s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov 
uzatvoria zmluvu o výkone správy. Správca 
komunikuje prostredníctvom voleného zástupcu 
domu, ktorého si volia vlastníci bytov a nebytových 
priestorov. Správca je povinný minimálne jeden krát 
ročne zvolať valnú hromadu vlastníkov, respektíve 
domovú schôdzu, kde vlastníci rozhodujú napríklad 
o použití fondu opráv, investíciách a opravách. 
Zástupca domu je osoba pre bližšiu a rýchlejšiu 
komunikáciu správcu s vlastníkmi bytov a nebytových 
priestorov.  V prípade výkonu správy je právny subjekt 
správca napr. ERES a.s. .  

Servis, opravy, havarijná služba

ERES a.s. zabezpečuje vo svojej činnosti havarijný 
servis a to hlavne v nasledovných oblastiach : 
• kúrenárske práce
• vodoinštalácia
• plynoinštalácia
• elektroinštalácia
• meranie a regulácia
• zámočnícke práce
• stolárske práce
• maliarske práce
+ v subdodávke:  • výťahárske práce
    • servis plynových horákov

ERES a.s. zabezpečuje v prípade haváriekompletný 
servis pre klientov v domácnostiach, 
v polyfunkčných budovách, pre spoločenstvá 
vlastníkov bytov, obce a mestá ... 

Odborné prehliadky - revízie

ERES a.s. vykonáva nasledovné činnosti v oblasti 
odborných prehliadok – respektíve revízií:
• revízie na elektroinštalácii
• revízie na bleskozvodoch
• tlakové skúšky
• revízie na dymovodoch respektíve komínoch
• revízie na plynoinštalácii
• odborná prehliadka kotolne 
• kontrola kotlov
• revízie na požiarnej ochrane
• v subdodávke revízie výťahov 
• revízie  a servis domácich kotlov

Kompletnú činnosť zabezpečuje pre Spoločenstvá 
vlastníkov bytov, Mesto Trenčín, obecné úrady, 
polyfunkčné domy a obchodné centrá už od roku 
1997.  Referencie spoločnosti siahajú až do roku 
1991, kde predseda predstavenstva Ing. Zubričaňák 
Vladimír, robil danú činnosť ako fyzická osoba. 
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Ekonomická a prevádzková sféra: 
predpis, účtovníctvo                          
      
Správa bytov a nebytových priestorov, budov, 
polyfunkčných budov, garáží ..., spracovanie 
rozúčtovania nákladov na budovy, byty, garáže ..., 
rozdelenie a rozúčtovanie nákladov na vlastníkov, 
nájomníkov, evidencia  zálohových platieb, 
spracovanie predpisu, vyúčtovanie zálohových 
platieb na ÚK, TÚV, SÚV, elektriku, výťahy, bežnú 
údržbu, odborné prehliadky a skúšky, nájomné, 
poplatok za správu, FO, FÚ ..., spracovanie vyúčtovania 
na meračoch tepla ÚK,  spracovanie analytického 
vedenia účtovníctva pre jednotlivé budovy, domy, 
byty, spracovanie daňového priznania pre Vaše SVB, 
polyfunkčný dom, obchodné centrum, spracovanie 
podkladov pre sociálnu poisťovňu, zdravotnú 
poisťovňu a daňový úrad, spracovanie odmien členov 
SVB a zástupcov domov, prihlasovanie zamestnancov 
a dohody o vykonaní práce, vedenie a kontrola 
platieb jednotlivých bytov, nájomníkov, v prípade 
neplatičov pripraviť návrh pre predsedu a radu 
SVB, sledovanie faktúr a ich kontrola, upomínanie 
neplatičov a vymáhanie pohľadávok, komunikácia 
s nájomníkmi, s vlastníkmi + ich informovanosť, 
zmena vlastníka bytov, potvrdenia pre kataster 
o úhrade zálohových platieb,  ....
                                                                                                   
Vášmu domu, budove bude pridelená zodpovedná 
osoba, ktorá bude pre Vás aj kontaktnou osobou 
takzvaná predpisovateľka a účtovníčka.  V odmene 
za výkon správy a mandátne služby sú zahrnuté 
všetky  administratívne úkony. Vypracovanie ročného 
vyúčtovania je zahrnuté v cene za výkon správy, okrem 
vyúčtovania meračov tepla ( ich podrobný rozpis 
nájdete v prílohe tejto ponuky ). 

Energetická sféra: energetik

Kontrola a vedenie spotrieb energií v jednotlivých 
budovách a domoch, odpočty vodomerov, 
elektromerov a plynomerov, odpočty meračov tepla, 
spracovanie a kontrola ceny tepla, sledovanie faktúr 

za energie a ich kontrola, energetické poradenstvo, 
komunikácia s dodávateľmi energií + príprava 
dodávateľských zmlúv, príprava harmonogramu 
revízií ...
                                         
Vášmu domu, budove bude pridelený zodpovedný 
energetik, ktorý bude pripravovať podklady, kontrolovať 
dodávateľské zmluvy, bude viesť agendu v oblasti 
odpočtov energií, bude komunikovať s energetickými 
dodávateľmi, okrem toho bude pripravovať podklady 
– návrhy k šetreniam energií, tak aj finančných 
prostriedkov na nich vynaložených.  Energetik bude 
pripomienkovať zmluvy o dodávke tepla ÚK a TÚV, 
tak aj objednávať pre jednotlivé domy a budovy teplo 
a teplú úžitkovú vodu.  Energetik Vám zabezpečí 
optimálne objednávanie plynu v prípade, že máte 
vlastnú kotolňu. Energetik Vám pripraví rozúčtovanie 
energií na jednotlivé prevádzky, byty ... Samozrejme 
neoddeliteľnou súčasťou je aj energetické poradenstvo 
v oblasti šetrenia financií na energiách a zhodnotenia 
vlastného  majetku čo je spojené aj s technickým 
zhodnotením budov a domov.  

právna sféra: právne poradenstvo
V prípade potreby vie naša spoločnosť zabezpečiť
Uzatváranie zmlúv – právne poradenstvo a kontrola 
zmlúv, evidencia a vymáhanie pohľadávok, 
vypracovanie splátkových kalendárov – návrh zmlúv, 
uskutočnenie rokovaní s cieľom predchádzať súdnym 
sporom vedenie majetko-právnej dokumentácie, 
sledovanie záručných lehôt, uplatňovanie reklamácií

V prípade neexistujúceho SVB sme ochotní poradiť a 
následne po dohode vyriešiť všetko za Vás. V prípade 
záujmu nás kontaktujte a my si s Vami veľmi radi 
dohodneme osobné stretnutie, kde si   môžeme vysvetliť 
konkrétnu problematiku a veríme, že nájdeme spoločné 
riešenie.



8

|  ponuka výkon 
|  odborných 
|  prehliadok
|  a skúšok     
|  /revízie/
Spoločnosť ERES a.s. Vám ponúka jedinečnú službu 
od: 1. januára 2012, spoločnosť ERES a.s. ako správca 
a mandatár pre SVB Vám zabezpečí na základe 
servisnej zmluvy na výkon odborných prehliadok 
a skúšok - revízií všetky potrebné revízie vo Vašom 
dome a objekte a odstránenie závad po ich výkone. 

PONÚKAME VÁM nasledovné kontroly, 
revízie a skúšky :

• Revízie a skúšky plynoinštalácia ( v spoločných 
 častiach a zariadeniach + kotolne + spotrebiče 
 v domácnosti )
• Revízie a skúšky na elektroinštalácii (v spoločných 
 častiach a zariadeniach + kotolne + spotrebiče 
 v domácnosti )
• Revízie a skúšky bleskozvodov 
• Revízie a skúšky : tlakové nádoby
• Revízie dymovody – komíny
• Požiarna ochrana
• Bezpečnostný technik
• Odborná prehliadka kotolne 
• Kontrola kotlov 
• Kontrola chemických úpravní vody
• Servis kotlov a plynových horákov 

Naša spoločnosť je poistená do výšky 500.000,- 
Euro (15.000.000,- SK) v prípade, že by naša 
spoločnosť spôsobila škody na cudzom 
spravovanom majetku.
Naša spoločnosť Vám ponúka ako nášmu klientovi 
až 10 % zľavu, máme najlepšie ceny, sme k Vám 
najbližšie a všetky služby máte pod jednou 
strechou !!! Ponúkame najkvalitnejších revíznych 
technikov, ktorý robia v obore viac ako 15 rokov.  

ERES a.s. Vám ponúka a zabezpečí 24 hodinovú službu 
,, dispečing,, na správu a prevádzku kotolní ( tepelno-
technických zariadení). Dispečing zabezpečuje 
nonstop havarijnú službu pre prevádzku kotolní, na 
dispečingu ERES a.s. sú  vyškolení technici : kurenári, 
tlakár, elektrikár, kuriči, servisný technik horákov, 
plynár... ERES a.s. má na dispečingu zaškolených 9 
technikov – dispečerov. Dispečing ERES a.s. je riadiace 
stredisko, kde pomocou merania a regulácie dispečing 
ERES a.s. ovláda diaľkovo viac ako 30 kotolní. Dispečing 
ERES a.s. v tejto dobe prevádzkuje a spravuje viac 
ako 80 kotolní, okrem kotolní dispečing ERES a.s. 
zabezpečuje technologické čistenie a úpravu vody 
na krytej mestskej plavárni, dispečing zabezpečuje 
aj 2 technologické zariadenia vzduchotechniky... 
Dispečing ERES a.s. je poistený voči škodám, ktoré 
by zavinili naši pracovníci do výšky 500.000,- Euro ( 
15.000.000,- SK ). Dispečeri ERES a.s. sú pravidelne 
školený vo všetkých potrebných oblastiach a takisto 
aj v oblasti BOZP ... 

Po vykonaní odborných prehliadok a skúšok, môže 
vyplynúť budove, domu odstrániť nedostatky ako 
sú napríklad na plynoinštalácii, elektroinštalácii, 
vodoinštalácii, bleskozvodoch, komínoch, tlakových 
nádob, kotlov. Naša spoločnosť Vám zabezpečí 
odstránenie závad a nedostatkoch, ktoré vyplynú 
z revíznych správ a skúšok ( kontrol ).   V prípade 
potreby, havárie Vám zabezpečíme kvalifikovaných 
servisných technikov, ktorý odstránia haváriu. 

|  ponuka servis, 
|  opravy a údržba

|  ponuka na 
|  správu a 
|  prevádzku
|  tepelných 
|  zariadení 
|  /kotolní/
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V prípade potreby Vám spracujeme a navrhneme 
zmluvu na zabezpečenie havarijnej služby. Okrem 
toho ponúkame pre SVB, domy vo výkone správy 
a budovy zoznam servisných technikov, ktorých 
môžete osloviť podľa Vašej potreby.

Spoločnosť ERES a.s. začala pracovať na zabezpečení 
oprávnenia na výkon činnosti v oblasti požiarnej 
ochrany. Vo vlastnej réžii a za najlepšie ceny Vám 
zabezpečíme pravidelné protipožiarne prehliadky, 
vypracujeme dokumentáciu ochrany pred požiarmi 
v súlade so skutočným stavom a zrealizujeme všetky 
potrebné úkony v oblasti požiarnej ochrany.  Vyhnite 
sa prípadne škodám, ktoré môžu vzniknúť už keď je 
neskoro a zabezpečte si cez nás požiarnu ochranu, 
ktorá je potrebná pre Vás bezpečný život v obytných 
domoch. 

Spoločnosť ERES a.s. Vám zabezpečí montáž 
pomerových meračov vody: teplej úžitkovej 
vody a studenej úžitkovej vody. Pripravíme Vám 
harmonogram potreby výmeny vodomerov 
v jednotlivých bytov a nebytových priestoroch.  
V prípade, že ste náš klient v správe, alebo 
v mandátnych službách je pre Vás táto služba 
najprístupnejšia a najlacnejšia. 

Spoločnosť ERES a.s. Vám zabezpečí montáž meračov 
tepla ÚK  ,, Metra Šumperk,,. Zabezpečujeme montáž 
meračov tepla na priamy odpočet, ale i na diaľkový 
odpočet. Zabezpečujeme odpočítavanie meračov, 
uvedenie meračov do prevádzky a PC programu, 
rozúčtovanie meračov, servis a výmena meračov 
tepla.  V prípade, že ste náš klient a robíme pre Vás 
ročné vyúčtovanie domu, budovy je pre Vás najlepšie, 
ak máte danú službu pod jednou strechou, nakoľko 
je pre Vás táto služba najlacnejšia a najprístupnejšia.

|  montáž 
|  pomerových 
|  meračov vody
|  TÚV a SÚV 

|  požiarna ochrana 
|  a bezpečnostní 
|  technik

|  montáž meračov 
|  tepla ÚK

|  interné audity 
|  dokumentácie 
|  Vášho domu, 
|  alebo SVB
Ste novým predsedom SVB, alebo prišli ste od 
iného správcu, potrebujete spracovať interný audit 
Vášho domu, alebo SVB . Ponechajte to na nás, 
naša spoločnosť má interného zamestnanca, ktorý 
je oprávnený vykonávať vnútorné interné audity, 
vykonávať kontroly procesov vo vašom SVB a dome. 
V prípade potreby pripravíme pre Vás ponuku, ktorá 
Vám zabezpečí kontrolu zmlúv, procesov, ktoré sa 
vykonali v minulosti vo Vašom dome, vo Vašom SVB.

|  investície
Potrebuje Váš dom nutné investičné opravy, ako sú 
zateplenie budovy, domu, výmena okien, výmena 
vykurovacej sústavy, vyregulovanie ÚK, TÚV, opravu 
kotolne, opravu plynoinštalácie, vodoinštalácie, elek-
troinštalácie, výmenu bleskozvodov ... V prípade, že 
je to Váš prípad oslovte nás, bezplatne Vám poradí-
me koho treba osloviť a čo treba vykonať pre to, aby 
ste si zabezpečili financie a riadneho dodávateľa pre 
investičné akcie domu, budovy a SVB. Nenechajte sa 
ovplyvniť len cenou za investície, treba si zistiť mno-
ho vecí, aby Vaša investícia bola chránená, poistená, 
aby záruky platili a mnoho iných dôležitých vecí. 
V prípade potreby nás kontaktujte. Naša spoločnosť 
v spolupráci s bankovými subjektmi Vám vieme za-
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bezpečiť pre financovanie investície, na ktorú sa Vás 
dom chystá, alebo ktorú musí Váš dom vykonať.

|  energetická 
|  certi�kácia 
|  budov a domov

V prípade, že ste vykonali investície ako sú napr. 
zatepľovanie, vyregulovanie sústavy ÚK, TÚV, zmenu 
vykurovania napríklad centrálneho na lokálne, 
alebo iné zmeny, ktoré ovplyvnia energetickú 
náročnosť Vášho domu, budovy zabezpečíme 
pre Vás ,, energetickú certifikáciu,, Vášho domu, 
budovy. Energetická certifikácia sa riadi zákonom 
č. 555/2005,  vyhláškou číslo : 311/2009, ďalej 
príslušnými normami STN a EN . Energetický 
certifikát je potrebné vykonávať pri daných zmenách 
– energetická náročnosť, energetický certifikát je 
súčasťou kolaudácií a musí byť verejne vystavený vo 
Vašom dome, alebo budovy. Energetický certifikát 
Vám zabezpečí kontrolu tepelnej ochrany budov, 
vykurovanie ÚK, dodávky TÚV, osvetlenie, vetranie, 
klimatizáciu a elektroinštaláciu na Vašom majetku ( 
domu, SVB ). 
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