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ÚPRAVA  ZÁLOHOVÝCH  PREDPISOV  ZA  UŽÍVANIE BYTU 
A PREDDAVKOV ZA PLNENIA POSKYTOVANÉ S UŽÍVANÍM  

BYTU  (ďalej predpis úhrad)  OD 1.  marca  2012 
 
Stavebné bytové družstvo Zvolen (ďalej SBD Zvolen) na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví (ďalej URSO), ktorý určuje vecne regulovanú cenu za výrobu a dodávku pitnej vody 
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody a ceny za výrobu, nákup a rozvod tepla, oznamuje 
nájomcom a vlastníkom bytov úpravu predpisu úhrad od 1. marca 2012: 

 

Časť A predpisu úhrad: 

ÚHRADA ZA UŽÍVANIE BYTU 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
Nájomcom, ktorí sa stali vlastníkmi bytov v roku 2011, je položka daň z nehnuteľností zrušená 

s platnosťou od 1.3.2012. Preplatok na dani z nehnuteľnosti za mesiac január a február 2012 bude 
vlastníkom vrátený v zostatku na účte úhrad k 30.04.2012 pri vyúčtovaní služieb za rok 2011.  
K ďalšej úprave v tejto časti predpisu úhrad došlo len v prípade úpravy fondu prevádzky, údržby 
a opráv (ďalej FPÚaO), ak o tomto rozhodli vlastníci bytov v zmysle zákona. 
POPLATOK NA SPRÁVU SBD Zvolen  

Poplatok na správu SBD Zvolen je upravený o mieru inflácie t.j. 3,9%, meranú indexom 
spotrebiteľských cien, vyhlásenú Štatistickým úradom SR pre rok 2011. 

 

Časť B predpisu úhrad: 

PREDDAVKY ZA PLNENIA POSKYTOVANÉ S UŽÍVANÍM BYTU 

1. DODÁVKA  TEPLA PRE ÚSTREDNÉ KÚRENIE ( ďalej ÚK) A OHREV TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY ( ďalej 
TÚV) 

 

Z dôvodu, že úprava cien tepelnej energie rozhodnutím URSO bola s účinnosťou od 1.1.2012 a 
SBD Zvolen bolo o týchto cenách informované až v priebehu mesiaca január 2012, SBD Zvolen 
v predpisoch zohľadňuje úpravu ceny tepla až od 1. marca 2012 (viď tabuľka): 

 

Variabil.nákl. Fixný náklad
€/kWh €/kW

Zvolen MPBH s.r. o. Zvolen 0,0590 254,7577

Krupina Stefe THS s.r.o.- Revúca 0,0714 191,3827

Pliešovce Stefe THS s.r.o.- Revúca 0,0754 180,9162

Kováčová BBES a.s. - Ková čová 0,0791 394,8413

Detva Bytes s.r.o. Detva 0,0570 186,4963

Sliač PBH Slia č 0,0758 154,7803

Zv. Slatina SBD Zvolen 0,0736 247,7944

Mesto Dodávate ľ 
Rok 2012

 
Ceny sú uvedené s DPH. 

 



2. DODÁVKA STUDENEJ VODY ( ďalej SV) NA PRÍPRAVU TÚV A DODÁVKA SV – VODNÉ A STO ČNÉ  
URSO určuje maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody a maximálnu cenu za odvedenie 

a čistenie odpadovej vody pre domácnosti pre dodávateľa VEOLIA, a.s. – pre porovnanie s rokom 
2011 uvádzame ceny (vrátane 20% DPH) v tabuľke: 

 
 rok 2012 rok 2011 
výroba a dodávka pitnej vody  
verejným vodovodom  

1,3226 €/m3   

39,84 Sk/m3  
1,2145 €/m3   

36,59 Sk/m3  
odvedenie a čistenie 
odpadovej  vody verejnou 
kanalizáciou 

1,2532 €/m3   

37,75 Sk/m3 
1,1550 €/m3   

34,80 Sk/m3 

 
Žiadame všetkých vlastníkov a nájomcov bytov v sprá ve SBD Zvolen, aby pri úhradách za 
užívanie bytu a preddavkov za plnenia poskytované s  užívaním bytu používali správny 
VARIABILNÝ SYMBOL ( číslo užívate ľa) a ČÍSLO ÚČTU V UNICREDIT BANK SLOVAKIA, a.s., 
ktoré je uvedené v spodnej časti predpisu úhrad.  
 
 

TELEFÓNNE ČÍSLA A E-MAILOVÉ ADRESY SBD ZVOLEN  
 

ÚSEK PREDSEDU  �045/32 13 333 
Predseda   �045/32 13 312 
  e-mail: predseda@sbdzv.sk 
Sekretariát predsedu  �045/32 13 311 
  e-mail: sbdzv@sbdzv.sk 
Bytové oddelenie  �045/32 13 314, 32 13 327 
  e-mail: bytove@sbdzv.sk 
Právne oddelenie  �045/32 13 315, 32 13 334 
  e-mail: pravne@sbdzv.sk 
Správca siete  �045/32 13 316 
  e-mail: admin@sbdzv.sk 
Podateľňa  �045/32 13 313 
Fax  �045/32 13 335 

ÚSEK EKONOMICKÝ  �045/32 13 355 
Ekonomický námestník  �045/32 13 318  
  e-mail: enamestnik@sbdzv.sk 
Účtareň nájomného  �045/32 13 324, 32 13 341, 32 13 342  
Všeobecná účtareň  �045/32 13 317, 32 13 336, 32 13 337 
Mzdová účtareň  �045/32 13 323, 32 13 345 
Účtareň - členské podiely  �045/32 13 325, 32 13 343, 32 13 344 

ÚSEK TECHNICKÝ  �045/32 13 366 
Technický námestník   �045/32 13 321 
  e-mail: tnamestnik@sbdzv.sk 
Investičné oddelenie, zatepľovanie, prestavby, ŠFRB, dotácie  �045/32 13 329, 32 13 326 
Zatepľovanie, maľovanie SP, zasklievanie, deratizácie,    �045/32 13 340, 32 13 339, 32 13 322  
dezinsekcie, TKO, poistenie, strechy        
Elektrika, plyn, výťahy, káblové rozvody  �045/32 13 328 
Mestské byty, kotolne  �045/32 13 319 
Kúrenie, radiátory, PRVN      �045/32 13 331 
Vodomery        �045/32 13 332 
Kanalizácia, vodovodné prípojky     �045/32 13 338 
 

STRÁNKOVÉ HODINY V SBD ZVOLEN 
Pondelok  7,00 hod. – 15,00 hod. 
Streda      7,00 hod. –  16,30 hod. 
Piatok       7,00 hod. –  13,30 hod. 

V čase od 11,15 hod. do 11,45 hod. je prestávka na obe d. 



PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK  

STAVEBNÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZVOLEN  
PRE SPOLOČNÉ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIA 

 
Čl. I 

Predstavenstvo Stavebného bytového družstva 
Zvolen (ďalej SBD Zvolen), správca bytov  
a súčasne prevádzkovateľ plynových zariadení 
vydáva tento Prevádzkový poriadok, ktorý je 
súborom technicko-organizačných opatrení vrátane 
bezpečnostných zásad k zabezpečeniu bezpečnej a 
spoľahlivej prevádzky plynových a kombinovaných 
zariadení v bytoch vlastníkov a nájomcov (ďalej 
užívateľov) a platí pre spoločné odberné plynové 
zariadenia v bytových domoch v správe SBD Zvolen 
a súčasne uvádza informácie pre  odberné plynové 
zariadenia odberateľov zemného plynu pri 
používaní plynových a kombinovaných  spotrebičov 
(plyn – elektrická energia) v bytoch.  

 
Čl. II 

Výklad pojmov  
1. Zemný plyn (ďalej ZP) je zmes plynných 

zložiek, nemá toxické a ani otravné účinky, je 
nedýchateľný, je prudko horľavý a so vzduchom 
tvorí v rozmedzí 5 -15 obj. % výbušnú zmes. 
Plynárne dodávajú zemný plyn v priemere 98 % 
objemu metánu a 2 %  sú vyššie uhľovodíky, 
inertné plyny, síra a ostatné  zložky nečistôt. 
ZP je bez farby, chuti a zápachu a aby sa mohol 
vnímať čuchom už pri nízkej koncentrácii, 
pridáva sa do plynu odorant – zápachová látka, 
ktorá sa ale pri prechode zemou  stráca.  Pri 
dokonalom spaľovaní vzniká len CO2 a para a 
pri nedokonalom spaľovaní vzniká aj CO, ktorý 
je jedovatý, horľavý a bez farby. 
• spaľovacia rýchlosť ZP  31,0  cm/s 
• teoretická teplota plameňa  ZP  1900° C 
• zápalná teplota  ZP  635°C 
 

 2. Nedokonalé spaľovanie zemného plynu na 
plynových spotrebičoch môže vzniknúť: 
• nedostatočným  prívodom čerstvého 

vzduchu pri dlhodobom používaní 
plynových  spotrebičov (sporáky, varné 
dosky), pri výmene okien a dverí za nové 
plastové okná a euro okná bezpečnostné 
dvere, ktoré sú dokonale tesné, spaliny sa 
hromadia v miestnosti a  zhoršujú 
spaľovanie, 

• pri varení, ak sú použité neprimerané veľké 
nádoby, ktoré bránia v prístupe vzduchu, 

• pri nesprávnom nastavení horákov 
spotrebičov, alebo pri ich zlom technickom 
stave (skorodované, prepálené, zanesené 
nečistotami), 

 
3. Spoločným plynovým zariadením je plynový 

rozvod od hlavného uzáveru plynu (ďalej HÚP) 
po uzáver pred plynomermi v bytoch (ďalej len 
plynovod).  

 
Čl. III 

Prevádzkové pokyny  
1. Plynovod nesmie byť používaný k iným účelom 

než k doprave a distribúcii ZP. 
 
2. Akékoľvek práce s montážou, opravou, úpravou 

a rozšírením plynovodu môže vykonávať len 
oprávnená osoba – spoločnosť, ktorá má so 
SBD Zvolen uzatvorenú zmluvu. 

 
3. Opravy a údržbu plynovodu, od HÚP pred 

regulátorom tlaku plynu (vrátane) po uzávery 
pred plynomermi v bytoch, zabezpečuje SBD 
Zvolen dodávateľsky osobou zodpovednou 
(ďalej dodávateľ) za prevádzku, ktorá má na 
takúto činnosť oprávnenie. Dodávateľ eviduje 
všetky opravy a údržbu plynovodov. 

 
4. Plynový rozvod od uzáveru pred plynomerom 

po spoj napojenia spotrebiča (ďalej plynový 
rozvod) a samotný  spotrebič sú súčasťou bytu. 
Práce na týchto zariadeniach si zabezpečuje a 
hradí užívateľ bytu s tým, že je povinný tieto 
výkony oznámiť osobe zodpovednej za 
prevádzku k evidencii  s uvedením: 
• dátumu, času a spôsobu zásahu – opravy, 

meno pracovníka, ktorý zásah vykonal 
s číslom   osvedčenia, príp. oprávnenia a s 
číslom živnostenského registra. 

 
5. Na práce na plynovom rozvode je dovolené 

používať len také konštrukčné prvky, ktoré 
zodpovedajú účelu použitia danému druhu 
plynu a jeho prevádzkovému tlaku a musia mať 
doklad o posúdení zhody. Je zakázané 
používať rúry a tvarovky  z  pozinkovaného 
materiálu. 

 
6. Uzáver pred plynomerom a pred spotrebičom 

(v tej istej miestnosti) musí byť ľahko   prístupný 
na pohotovostný zásah a na vykonanie opráv a 
údržby plynových  zariadení. 

 
7. Spotrebič sa pripája podľa návodu výrobcu a to 

napevno alebo pružným spojom (hadicou), ktorý 
musí mať zaručenú tepelnú odolnosť, musí sa 
chrániť pred  nebezpečným  dotykovým 
napätím a musí byť vodivo pospájaný a 
uzemnený s celým plynovodom podľa 
príslušných   bezpečnostno-technických 
predpisov. Elektrická časť kombinovaného  
spotrebiča si vyžaduje   samostatný elektrický 
prívod s istením. Oprávnená osoba, ktorá 
inštaluje nový spotrebič, musí mať zmluvu s 
príslušným výrobcom – dovozcom spotrebiča. 
Osoba, ktorá inštaluje kombinovaný spotrebič 
(plyn – el. energia), musí mať oprávnenie aj na 
elektrickú časť spotrebiča. 



8. Plynovod nesmie ovplyvňovať a poškodzovať 
voda, nesmie byť pripevnený k iným potrubiam 
a iné potrubia k nemu. Je zakázané ho viesť za 
a pod pevne zabudovateľnými predmetmi a 
v podlahách. Pod omietkou nesmie mať žiadne 
rozoberateľné spoje ani armatúry a nesmie prísť 
do styku s agresívnym materiálom (sadrou, 
škvarou). 

 
9. Plynovod  z oceľových rúr sa natiera po skúške 

tlaku – tesnosti 1x základným a 2x vrchným 
náterom. Plynovod vedený cez duté priestory, 
stropy, steny, musí byť bez spojov, natretý 
vopred a v chráničke. 

 
10. Oceľové potrubia sa prednostne zvárajú. 

Rozoberateľné spoje armatúr, plynomeru, 
spotrebiča, predĺženia rozvodu musia byť 
prístupné. Pri zváračských  prácach je potrebné 
dodržať príslušné prevádzkové a požiarno-
bezpečnostné predpisy SBD Zvolen. Pri 
realizácii plynovodu medeným, viacvrstvovým 
alebo vlnovkovým ohybným potrubím sa musia 
dodržať požiadavky príslušnej technickej normy. 

 
11. V prípade prestavby bytového jadra je potrebné 

zabezpečiť nasledovné: 
a) Na plynovode (v dôsledku zmeny dispozície 

kúpeľne ,kuchyne – preloženie spotrebiča, 
predĺženie rozvodu) sa môžu vykonať práce 
len na základe projektovej dokumentácie, 
ktorá musí byť zaznamenaná ako zmena 
pôvodného projektu domu. Projekt sa 
nevyžaduje,  ak to umožňuje právny popr. 
bezpečno-technický predpis, čo však musí 
byť presne uvedené v rozhodnutí o povolení 
stavebných úprav. Odborný pracovník na 
montáž plynových zariadení môže byť aj 
oprávnený pracovník na revízie (môže byť 
súbeh), ale nemôže vykonávať projekčné 
práce. (Možnosť overiť si oprávnenie na 
vykonávanie projekčných prác na 
internetovej stránke živnostenského alebo 
obchodného registra). 

b) Pri stavebných prácach zachovať 
dostatočný montážny otvor v inštalačnom 
jadre ku kontrolným a montážnym prácam 
na  technických rozvodoch a ich uzáveroch 
a zároveň musí byť bezpečný a 
bezproblémový prístup k tomuto otvoru 
(otvor minimálne 800 x 1200 mm vo 
výške 200 – 300 mm nad podlahou).  

c) Priestor pre umiestnenie plynomeru 
(prechod stúpacieho plynového potrubia a 
spojov odbočky pre pripojenie spotrebiča) – 
šachty, je potrebné spojiť so susednou  
miestnosťou otvormi s mriežkou nad 
podlahou a pod stropom. Táto susedná  
miestnosť (napr. WC), ktorú možno vetrať aj 
priamo, musí mať  nútenú cirkuláciu 
vzduchu.  

d) Pre elektrické zariadenia (rozvod elektrickej 
inštalácie) je potrebné zabezpečiť odborne 
– projektovú dokumentáciu vypracovať 

oprávnenou osobou (projektantom) a 
vykonanie prác zabezpečiť 
elektrotechnikom s príslušným osvedčením. 
Po realizácii musí byť vykonaná odborná 
skúška, ktorú s projektovou dokumentáciou 
užívateľ odovzdá do SBD Zvolen na 
archiváciu k dokumentácii bytového domu.  

e) Za všetky práce realizované v byte 
zodpovedá užívateľ bytu. 

 
12. Dodávateľ, ktorý vykonal opravu, rekonštrukciu 

prípadne iné práce na plynovom zariadení je 
povinný preukázateľne oboznámiť SBD Zvolen 
s príslušnými zásadami bezpečnej prevádzky. 

 
13. Základným predpokladom prevádzkyschopnosti 

a bezpečnosti plynovodu je tesnosť. V rámci 
možností užívatelia bytov, môžu vykonať 
kontrolu tesnosti rozoberateľných a 
šraubovaných spojov v byte penotvorným 
roztokom alebo plynomerom pri nulovom 
odbere. 

 
14. Zoznam dokladov potrebných pri rekonštrukcii, 

predĺžení alebo zmene plynovodu: 
- projektová dokumentácia 
- prehlásenia o zhode (atesty) použitých 

materiálov 
- oprávnenie firmy, ktorá vykoná montáž 

s uvedením údajov o oprávnenej osobe 
s príslušným oprávnením 

- zápis z tlakovej, pevnostnej a tesnostnej 
skúšky s uvedením údajov o oprávnenej 
osobe 

- zápis o napustení plynu a odvzdušnení 
plynovodu 

- denník zváračských a montážnych prác – 
pracovný list osvedčenie oprávneného 
pracovníka s oprávnením k spájaniu 
rozvodov  

- zápis o vnútornej čistote rúr 
- východiskovú správu o odbornej skúške, 

zápis o tlakovej – tesnostnej skúške. 
 

Čl. IV 
Pokyny pre odstavenie zariadenia z prevádzky 

pre prípad poruchy, havárie , požiaru  
 
1.  V prípade poruchy – havárie, alebo požiaru je 

potrebné neodkladne uzavrieť hlavný uzáver   
plynu v skrini regulátora popr. príslušný 
stúpačkový uzáver v spoločných priestoroch 
(ovládací kľúč popr. páčka je umiestnený v ich 
blízkosti ). 

 
2.  V prípade zistenia alebo podozrenia úniku 

plynu, musí ihneď ten kto túto skutočnosť  zistil: 
- zabezpečiť, aby v blízkosti nebol otvorený 

oheň a iné zdroje zapálenia,       
- okamžite vetrať  postihnuté miesta a 

priľahlé priestory, 
- toto zistenie oznámiť zamestnancovi SBD 

Zvolen, zodpovednému za  prevádzku 
plynovodu, popr.  



- uzavrieť HÚP v skrini regulátora tlaku plynu 
popr. sekčný plynový uzáver v  spoločných 
priestoroch. 

 
3.  Ak bol ktorýkoľvek uzáver na plynovode 

z akéhokoľvek dôvodu uzavretý, môže byť 
znovu otvorený len oprávnenou osobou, na 
pokyn zodpovedného zamestnanca SBD 
Zvolen. 

 
4. Plynový uzáver v spoločných priestoroch môže 

v naliehavom prípade uzavrieť ktorákoľvek 
osoba. Je potrebné ale dodržať postup podľa 
ods. 2 tohto článku. Neoprávnené uzavretie 
plynovodu popr. neoprávnená práca na 
plynovode sa môže považovať za  všeobecné 
ohrozenie života, zdravia a majetku  s 
vystavením sa trestnému stíhaniu. 

 
Čl. V 

Odborné skúšky, prehliadky, kontroly 
plynového  zariadenia  

                   
1.  Odborné prehliadky (OP) a odborné skúšky 

(OS) plynových odberných zariadení sú 
vykonávané v termínoch: 
a) regulátory tlaku plynu  

OP – 1 x za rok   
OS – 1 x za 3 roky 

b) plynové rozvody  
OP – 1 x za 3 roky  
OS – 1 x za 6 rokov a informatívne 

c) plynové spotrebiče  
OP – 1 x za rok   
OS – 1 x za 3 roky, alebo v termínoch 

kratších podľa technického stavu zariadenia.  
OS nahrádza OP.  

 
2. Zriadenie, premazanie a prečistenie plynových 

častí spotrebičov je potrebné vykonávať v 
termínoch  podľa odporučenia výrobcu 
spotrebiča. 

 
3. OS, OP, zriadenie, premazanie, prečistenie a 

opravy plynových a elektrických častí 
spotrebičov je potrebné vykonať v termínoch, 
uvedených v ods. 1 a 2 tohto článku. 

 
Čl. VI 

Prvá pomoc  
Charakteristika: 

- starostlivosť poskytnutá postihnutému 
pred konečným ošetrením privolanou 
odbornou zdravotníckou pomocou 

Cieľ prvej pomoci: 
- zachrániť život 
- zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu 
- urýchliť proces uzdravovania 

Povinnosť: 
- každý občan je povinný poskytnúť prvú 

pomoc podľa svojich možností a 
schopností  pokiaľ tým neohrozí svoje 
zdravie alebo život (požiar, zadymenie, 
úseky pod elektrickým napätím, 

nadýchanie sa otravným plynom a pod.)  
Prvá pomoc je vecou etickou a ľudskou. 
 
1. Pri nadýchaní ZP: 
Príznaky: 
Ťažký dych, hlasité dýchanie až chrapot, pena na 
ústach, zmodranie pier, tváre a nechtov, 
bezvedomie, zastavenie dýchania 
Prvá pomoc: 
Zabezpečiť dostatok čerstvého vzduchu, 
kontrolovať frekvenciu dýchania, obnovovať vitálne 
funkcie, privolať odbornú zdravotnícku pomoc. 
2. Pri popálení: 
Popáleniny I. a II. stupňa okamžite oplachujeme 
studenou vodou po dobu 15-20 min. Potom priložiť 
sterilný obväz a cez tento obväz dať studený obklad 
(napr. ľadovú vodu v igelitovom vrecku).  
Priškvarené časti odevu neodstraňovať. Popáleniny 
v oblasti očí a tváre  oplachovať studenou vodou, 
obväz neprikladať. Popálenému sa nepodávajú 
tekutiny ani lieky. Na popáleniny nedávať olej, 
zásypy, masti, tuky a pod., Je potrebné upokojovať 
postihnutého, tíšiť bolesť, privolať odbornú 
zdravotnícku pomoc. 
3. Otrava kysličníkom uhoľnatým (CO): 
Môže prebiehať bleskove a môže spôsobiť smrť za 
niekoľko sekúnd. 
Príznaky: 
Únava – ospalosť, bolenie hlavy – tlak na spánkoch, 
nevoľnosť, bezvedomie, zastavenie dýchania 
Prvá pomoc:  
Odstrániť príčinu vzniku CO, zabezpečiť prívod 
čerstvého vzduchu, obnovovať vitálne funkcie, 
privolať  odbornú pomoc. 
4. Otrava kysličníkom uhličitým (CO2) : 
Príznaky:  
Dusenie – zastavenie dýchania. 
Prvá pomoc: 
Odstrániť príčinu vzniku CO2, zabezpečiť prívod 
čerstvého vzduchu, obnovovať vitálne funkcie, 
privolať odbornú pomoc. 
Núdzové telefónne čísla:  
Integrovaný záchranný systém  112  
Poruchová linka – SSE  0850 111 468 
Poruchová linka – SPP  0850 111 727 
Hasičská a záchranná služba  150 
Záchranná služba  155  
Polícia    158 
Mestská polícia   159 

 
Čl. VIII 

Poverenie  
 
Povinnosti SBD Zvolen v oblasti plynových 
odberných zariadení zabezpečuje zamestnanec 
zodpovedný za prevádzku plynových zariadení 

 
samostatný odborný referent vyhradených 

technických zariadení 
 
Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť 
a účinnosť dňom schválenia. 
Schválené na rokovaní Predstavenstva SBD Zvolen 
dňa 30. júna 2011. 



U Z N E S E N I E 
z rokovania delegátov Stavebného bytového družstva Zvolen, 

konaného d ňa 14.06.2011 vo ve ľkej sále 
Domu kultúry Železníc Slovenskej republiky na Sokol skej ulici č. 69 vo Zvolene  

 
Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva  Zvolen ( ďalej SBD Zvolen): 
 
A/ Vzalo na vedomie:  
1.   Správu mandátovej komisie 
2. Vyhodnotenie plnenia uznesenia z rokovania Zhromaždenia delegátov SBD Zvolen zo  dňa 10.06.2010. 
3. Uplynutie funkčného obdobia členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie SBD Zvolen. 
 

B/ Schválilo:  
1. Program rokovania Zhromaždenia delegátov 

SBD Zvolen. 
2. Správu Predstavenstva SBD Zvolen za obdobie 

od Zhromaždenia delegátov družstva konaného 
dňa 10.06.2010, za volebné obdobie 2006 – 
2011 a Správu o činnosti  Predstavenstva SBD 
Zvolen. 

3. Správu Kontrolnej komisie SBD Zvolen za 
obdobie od Zhromaždenia delegátov SBD 
Zvolen, konaného dňa 10.06.2010. 

4. Správu a činnosti a výsledkoch hospodárenia 
SBD Zvolen za  rok 201, za obdobie rokov 2006 
– 2010 a ročnú účtovnú  závierku SBD Zvolen 
za rok 2010.  

5. Rozdelenie výsledku hospodárenia SBD Zvolen 
za rok 2010. 

6. Rozpočet  SBD Zvolen na rok 2011. 
7.  Dodatok č. 3 Stanov SBD Zvolen – zvýšenie 

zapisovaného základného imania na výšku 
175 165 Eur a s tým súvisiacu zmenu Stanov 
SBD Zvolen. 

8.  Dodatok č. 1 k Zásadám SBD Zvolen určených 
pre výbory vlastníkov bytov.  

9. Zrušenie Zásad SBD Zvolen pre tvorbu 
a použitie fondu regulácie. 

10. Uzatvorenie Zmluvy o výkone funkcie, v zmysle 
§ 66 ods. 3 Obchodného zákonníka medzi SBD 
Zvolen a členmi Predstavenstva SBD Zvolen. 

 
C/ Neschválilo:  
1. Dodatok č. 2 k Smernici SBD Zvolen o určovaní jednorazových poplatkov.
 

D/ Odvolalo:  
 
1. Členov Predstavenstva SBD Zvolen:     2. Členov Kontrolnej komisie SBD Zvolen:  
 Ing. Drahomíru Košíkovú         Ing. Miroslava Galáda 
 Ing. Jána Očenáša          Evu Dúbravskú 
 Ing. Vojtecha Demoča, CSc.         Doc. Ing. Ľubomíra Javoreka, PhD. 

Zuzanu Debnárovú          Ing. Ota Korytára  
Miroslavu Kocmanovú         Jaroslava Pisára 
Jozefa Libiaka          JUDr. Zuzanu Schotovú 
Ing. Blanku Maňkovskú, Dr.Sc.        Ing. Igora Šufliarskeho 
Ing. Petra Marcineka 
Dášu Šťastnú 
Ing. Ľudmilu Verčimákovú  
Ing. Jána Žigmunda 

 
E/   Zvolilo:  
 

 1. Mandátovú komisiu v zložení:    2. Návrhovú kom isiu v zložení: 
       Valéria Slamková          Ing. Oľga Najšlová 
       Ing. Blažej Laluha          Ing. Milan Hofbauer, CSc. 
       Ing. Peter  Kolenčík         Ing. Marián Bielik 

 
 3. Volebnú komisiu v zložení:    4. Overovate ľov zápisnice: 

        Ing. Zuzana Čermáková         Ing. Ján Očenáša 
        Ing. Eva Lukáčová          Milicu Randuškovú 
        Róbert Karniš          Jána  Václavíka 
        Oľga  Križová 
        Jana  Felixová 
        Ing. Jaroslav  Vozár 
        Ing. Roman  Podhradský 
 



 5. Orgány SBD Zvolen:  
Predstavenstvo SBD Zvolen:     Kontrolnú komisiu SBD Zvolen:  
1. Košíková  Drahomíra, Ing.    1.   Schottová Zuzana, JUDr. 
2. Verčimáková Ľudmila, Ing.    2.   Mičianová Eva, Ing. 
3. Marcinek Peter, Ing.     3.   Galád Miroslav, Ing. 
4. Trokšiarová Jana, Ing.     4.   Žabenská Marta, Ing. 
5. Gazdíková Anna     5.   Dúbravská Eva 
6. Libiak Jozef      6.   Šufliarsky Igor, Ing. 
7. Melišková Jana, Bc.      7.   Obický Ľubomír 
8. Korytár Oto, Ing.     Náhradníkov do Kontrolnej komisie SBD Zvolen: 
9. Balko  Ľubor,  Ing.     1.   Hnilicová Anna, Ing. 
10. Klimová Alena      2.   Šramka   Vojtech 
11. Kocmanová Miroslava     3.   Fazekašová Ružena 
Náhradníkov do  Predstavenstva   SBD Zvolen: 
1. Demoč Vojtech, Ing. CSc. 
2. Lameš Pavel 
3. Čemsák Dušan, Ing.  
4. Maňkovská Blanka, Ing. DrSc. 
5. Hofbauer Milan, Ing. CSc. 

 
F/ Poverilo:  

Predsedu Predstavenstva SBD Zvolen a podpredsedov Predstavenstva SBD Zvolen k uzatvoreniu Zmluvy 
o výkone funkcie, v zmysle § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka medzi SBD Zvolen a členmi Predstavenstva 
SBD Zvolen. 

 
G/ Určilo:  

Zapisovate ľku: 
Dagmar Novodomcovú 
 
 

U Z N E S E N I E 
z ustanovujúcej schôdze Predstavenstva SBD Zvolen, 

 konanej 14. júna 2011 v klubovej miestnosti DK ŽSR  na Sokolskej ulici č. 69 vo Zvolene.  
 

Predstavenstvo verejným hlasovaním zvolilo 
 

za predsedníčku Predstavenstva SBD Zvolen pre volebné obdobie 2011 – 2016 -    Ing. Drahomíru Košíkovú  

za 1. podpredsedu Predstavenstva SBD Zvolen pre volebné obdobie 2011 – 2016 - Ing. Petra Marcineka  

za 2. podpredsedu Predstavenstva SBD Zvolen pre volebné obdobie 2011 – 2016 - Ing. Ľudmilu Ver čimákovú   

 

U Z N E S E N I E 
z  rokovania Kontrolnej komisie SBD Zvolen, 

 konaného 14. júna 2011 v klubovej miestnosti DK ŽS R na Sokolskej ulici č. 69 vo Zvolene.  
 

Kontrolná komisia zvolila 
 

za predsedníčku Kontrolnej komisie SBD Zvolen na 1 rok -   JUDr. Zuzanu Schottovú  

za podpredsedu Kontrolnej komisie SBD Zvolen na 1 rok -   Ing. Evu Mi čianovú  

 

O Z N A M 
Stavebné bytové družstvo Zvolen oznamuje, že od 01. 12.2011 havarijnú službu  zabezpečuje 

 

spolo čnos ť MONTA - ZVOLEN, s. r. o., Zvolen  
 ����  0948 336 888 

 
Vyššie uvedená spolo čnos ť rieši havarijné situácie na rozvodoch vody, kanali zácie, ÚK a elektrických 
rozvodoch a zariadeniach  po pracovnej dobe SBD Zvo len, po čas sviatkov, sobôt a nedie ľ. 

Bližšie informácie o havarijnej službe je možné zís kať aj na www.sbdzv.sk.  
 



H a v a r i j n á    s l u ž b a 
SBD Zvolen zabezpe čuje  pohotovostnú, havarijnú službu  v pracovných d ňoch mimo pracovnej doby, 
v dňoch pracovného vo ľna a v dňoch pracovného pokoja dodávate ľsky.   

Druh havarijnej služby  Službu zabezpe čuje  ���� Lokalita  

MONTA - ZVOLEN,s.r.o. 
Zvolen 

0948 336 888 

Zvolen, Sliač, 
Kováčova, Budča, 
Lieskovec, 
Zvolenská Slatina, 
Dobrá Niva, Vígľaš 

Bytes, s.r.o. Detva 0915 657 580 Detva 

Vodovodné potrubia, 
Kanalizácia,  
Systém ÚK,  
Elektrické rozvody a zariadenia  

MBP Krupina 0907 811 306 
Krupina, 
Pliešovce, 
Hontianske Nemce 

Výťahy  ŠV-SERVICE, s.r.o 
Štefanovie 

045/ 535 30 49 
0905 366 400 
0905 366 220 

všetky lokality 

Plynové zariadenia  Krnáč Ján 

0907 079 890 

0905 805 270 

0908 914 286 

všetky lokality 

Dodávka plynu  SPP Zvolen 0850 111 727 všetky lokality 

Dodávka el. energie  SSE Zvolen 
0850 111 468 
0850 123 555 
0906 252 525 

všetky lokality 

Dodávka vody  StVPS Zvolen 048/ 432 73 77 všetky lokality 

MPBH, s.r.o. Zvolen 
0800 700 777 
0918 733 733 
045/ 524 86 11 

Zvolen Dispečing 

Bytes, s.r.o. Detva 0915 657 580 Detva 

STEFE THS, s.r.o. Revúca 0918 733 795 Krupina 

Dodávka tepla,  
Dodávka teplej úžitkovej vody  

BBES, s.r.o 
Banská Bystrica 

0918 733 626 Kováčová 

 

Stavebné  bytové družstvo Zvolen ponúka do nájmu  
 
na ul. M. R. Štefánika 2588 vo Zvolene : 
� nebytové priestory o výmere 143,56 m2 vhodné 

ako obchodné priestory 
 
na ul. Okružná 2447/137 vo Zvolene (na 
poschodí) : 
� nebytové priestory o výmere 28,90 m2 

a príslušenstvo vhodné ako obchodné alebo 
kancelárske priestory 

� nebytové priestory o výmere 33 m2 
a príslušenstvo vhodné ako obchodné alebo 
kancelárske priestory 

 
na ul. 29. augusta 192/10 vo Zvolene –  
unimobunky (na poschodí ): 
� dva nebytové priestory – každý o výmere 21,16 

m2 a  príslušenstvo vhodné ako kancelárske 
priestory 

� dva nebytové priestory – každý o výmere 31,50 
m2 a príslušenstvo vhodné ako kancelárske 
priestory 

� nebytové priestory o výmere 10,12 m2 

a príslušenstvo vhodné ako kancelárske 
priestory. 

 
Bližšie informácie na tel. čísle 045/32 13 315 
alebo 32 13 333, kl. 315. 
 
Písomné žiadosti zasielajte na horeuvedenú 
adresu alebo mailovú adresu sbdzv@sbdzv.sk.  
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