
Vážení obyvatelia! Chceme Vás upozorniť na potrebu revízie komínov 

a kotlov  

Tak ako radiátory, kotly a ďalšie zariadenia slúžiace ako súčasť kompletného vykurovacieho 

systému, aj komíny potrebujú pravidelnú údržbu. Zodpovedná starostlivosť o ich stav sa vždy 

považoval za správny krok smerom k bezpečnému fungovaniu domácnosti.  Kominár musí 

každoročne v každej domácnosti vykonávať  kontrolu a čistenie komína a dymovodu, 

ale obzvlášť v poistených domácnostiach, pretože pri vzniku poistných udalostí sú doklady 

dôležitým podkladom na ich plnenie.  Nezabudnite ani na pravidelnú kontrolu vykurovacích 

systémov – kotlov. Pred začiatkom vykurovacej sezóny majte vždy na pamäti, že kotol treba 

správne pripraviť. Nezanedbajte jeho servis, pretože tým riskujete výpadok prevádzky.     Aj 

keď väčšina odborníkov odporúča uskutočniť prehliadku kotla po skončení vykurovacieho 

obdobia, na kontrolu nie je nikdy neskoro, hoci aj tesne pred sezónou.  

Veď ak zanedbáte  údržbu,  nevyhnete sa dôsledkom - nebudete mať dostatok tepla a teplej 

vody. Riešenie je pritom úplne jednoduché. Stačí, ak  zistíte kontakt na autorizovaného 

servisného technika a dohodnete si s ním termín prehliadky.  

 

 Tisztelt lakosok! Fölhívjuk a figyelmüket a kémények és kazánok 

felülvizsgálatának szükségére. 

 
Ahogy a fűtőtestek, kazánok és egyéb berendezések, melyek a fűtési rendszerhez tartoznak, 

így a kémények is igénylik a rendszeres karbantartást. 

Ezen berendezések felelősségteljes ellátása képezi a háztartás biztonságos működését. 

A kémények,  a kürtő ellenőriztetését évente,  az összes háztartásban el kell végeztetni 

a kéményseprővel, különösen a biztosítás alatt lévő háztartásokban, ugyanis egy esetleges 

biztosítási esemény bekövetkezésekor az átfizetés jóváhagyásakor nagy szerepe van 

a felülvizsgálatról szóló okmányoknak. 

    Ne feledkezzenek el a kémények , a fűtési rendszer ellenőriztetéséről sem. 

A fűtési idény megkezdése előtt mindig tartsák szem előtt, hogy a kazánokat megfelelően el 

kell készíteni a fűtésre.  Ne hanyagolják el az ellenőriztetésüket, mert e nélkül az üzemeltetés 

kiesését kockáztathatják.  

Mégha a szakemberek többsége a felülvizsgálat elvégzését a fűtési idény befejezésekor 

javasolják,  ennek  elvégeztetése soha sem késő, még közvetlenül a fűtési idény előtt sem.  

   Végeredményképpen az elhanyagolt karbantartás következményét nem kerülhetik el, 

ugyanis nem lesz elégséges meleg, ill. meleg víz  a háztartásukban. A megoldás nagyon 

egyszerű, csak keresniük kell egy szakembert,  aki elvégzi a kötelező ellenőrzést és kiadja 

róla az igazolást.  

 
        

 


