
Z á p i s
z porád predsedov výborov vlastníkov bytov a ČS s vedením SBD Zvolen,

konaných v dňoch
13. februára 2006 - 16. februára 2006

Prítomní: predsedovia ČS podľa prezenčných listín
Za SBD Zvolen: pp. Košíková, Lichnovská, Ing. Stopka, JUDr. Háber

Program porád vedenia SBD Zvolen s predsedami výborov vlastníkov bytov a ČS:
A. Otvorenie
B. Informácia o činnosti SBD Zvolen za uplynulé obdobie v oblasti bytovej,
     právnej, ekonomickej, technickej a energetickej
C. Informácia o pripravovaných zmenách v oblasti dodávky tepla na vykurovanie a ohrev TÚV
    vo Zvolene      
D. Príprava Zhromaždenia delegátov, volieb do orgánov SBD Zvolen 
E. Diskusia
F. Záver

A. Otvorenie:

Poradu viedla predsedníčka SBD Zvolen. Privítala prítomných predsedov ČS, prípadne ich zástupcov
a oboznámila ich s programom porady vedenia SBD Zvolen s predsedami ČS:

Termíny porád: 
Porady s predsedami ČS sa konajú podľa jednotlivých lokalít:
   13.02.2006 - Zvolen - mesto, Lieskovec, Sliač, Kováčová, Zvolenská Slatina
   14.02.2006 - Zvolen - Zlatý potok, Sekier, Lipovec, Záhonok, sídlisko Západ, Dobrá Niva
   15.02.2006 - Detva, Vígľaš
   16.02.2006 - Krupina, Dudince, Pliešovce, Hontianske Nemce

Všetci  pozvaní  prítomní  a neprítomní  predsedovia  ČS  po  ukončení  porád  obdržia  materiály
odovzdávané na porade s predsedami ČS spolu so zápisom z nej. 

B.  Informácia  o  činnosti  SBD  Zvolen  za  uplynulé  obdobie  v  oblasti  bytovej,  právnej,
ekonomickej, technickej a     energetickej:  

1. Informácie o novelizácii zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platnej
od  01.11.2005  Predstavenstvo  družstva  spolu  s vedením  družstva  uverejnilo  v  28.  čísle
Spravodajcu.  V súvislosti  s prijatou  novelizáciou  zaslal  správca  prostredníctvom  zástupcov
vlastníkov  bytov  –  predsedov  výborov  vlastníkov  bytov  a členských  samospráv  proti  podpisu
informáciu o tejto novelizácii.  Ide o zmenu poslednej  vety v §-e 10odst.1, ktorá znie: „Vlastníci
bytov a nebytových priestorov znášajú v dome náklady podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu
určeného podľa § 5 odst. 1 písm. b).“

2.  Od 01.02.2006 je v platnosti nový predpis úhrad za plnenia a služby poskytované s užívaním bytov.
Spolu s ním  ste  obdržali  aj  už spomenuté  28.  číslo  Spravodajcu  k odovzdaniu  pre  vlastníkov
a nájomcov bytov.

3.   K 01.01.2006 družstvo má vo vlastníctve alebo správe celkom 8798 bytov.

Družstvo vykonáva správu pre 166 vlastníkov bytov v bytových domoch, ktoré boli postavené a do
vlastníctva nájomcov odpredané z inej bytovej výstavby ako družstevnej:

1. Pribinova 644/51 Zvolen 41 bytov
2. Ľ. Fullu 1962/9 Zvolen  24 bytov
3. Osloboditeľov 2649 Lieskovec 18 bytov
4. Okružná 2403/17 Zvolen 24 bytov
5. Malinovského 1956/3 Zvolen 24 bytov
6. Slnečná 270/12 Kováčová 24 bytov
7. Kozáčekova 2003/40 Zvolen  7 bytov 



8. Školská 6 Dobrá Niva  4 byty
9. Slnečnej 10 v Kováčovej 22 bytov
10. Školská 16, 18 v Pliešovciach 25 bytov
11. Školská 22, 24 v Pliešovciach 25 bytov
12. Kukučínova 1409/6,8 vo Zvolene 14 bytov

Prehľad o prevedených bytoch do vlastníctva fyzických osôb z družstevnej bytovej výstavby
k 31.12.2005 podľa jednotlivých lokalít:

Lokalita

Počet
Domov pred
prevodom

Počet
Prevedených

domov
s prevedenými

bytmi

Počet
bytov

 pred prevodom

Počet
prevedených

bytov

Zvolen 112 112 6455 5214
Detva 15 15 944 640

Krupina 25 25 755 612
Sliač 18 18 291 233

Kováčová 2 2 48 22
Lieskovec 4 4 44 35
Zv. Slatina 3 3 62 38

Vígľaš 3 3 54 51
Pliešovce 6 6 36 32
Dudince 11 11 180 157

Hont. Nemce 2 2 12 9
S p o l u 201 201 8881 7043

4. Platenie úhrad za  poskytované služby:

K  31.01.2006  predstavujú  nedoplatky  výšku  10.816.000 Sk,  z  čoho  vlastníci  predstavujú  čiastku
6.339.000 Sk.  Mesačný predpis  úhrad za plnenia a služby spojené s  užívaním bytu k  31.01.2006
predstavuje finančnú čiastku 26.376.222,- Sk. Priemerný nedoplatok na 1 spravovaný alebo nájomný
byt  predstavuje  finančnú  čiastku  1.229,-  Sk,  čo  je  41  %  z  predpisu  úhrad.  Predpis  pre  jeden
spravovaný alebo nájomný byt predstavuje priemernú čiastku 2.998,- Sk
Požiadavka na predsedov ČS o úzku spoluprácu pri vymáhaní nedoplatkov je stále aktuálna.
Družstvo pristúpilo v novembri 2005 k odpredaju pohľadávok vlastníkov – neplatičov vo výške 755.000
Sk . 
V pravidelných prehľadoch družstvo oboznamuje predsedov a výbory ČS so stavom v platení za služby
spojené s  užívaním bytu užívateľmi.  Je  potrebné upozorňovať neplatičov na členských schôdzach
a schôdzach vlastníkov bytov na nedoplatky konkrétnych užívateľov. 

Po uvedení zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov do praxe 
nie je možné 

vyvesiť tieto prehľady v spoločných priestoroch. 

K nedoplatkom je účtovaný poplatok z omeškania alebo zmluvná pokuta vo výške 1.5 promile za každý
deň omeškania. Užívatelia pri svojich návštevách v družstve sú informovaní o možnosti splácania dlhu
po uzatvorení dohody o uznaní dlhu pre členov SBD Zvolen  .   Dohoda má význam z dôvodu, že pri jej
pravidelnom plnení (platení splátok) až do splatenia nedoplatku, nie je účtovaný poplatok z omeškania
– penále alebo zmluvná pokuta. Dlh je možné splácať:

nedoplatok do 3.000 Sk.............................................................................splátky vo výške 1.000.- Sk
nedoplatok od 3.000,- Sk do 6.000.- Sk ..................................................splátky vo výške 1.500.- Sk
nedoplatok od 6.000.- Sk do 10.000.- Sk ................................................splátky vo výške 2.000.- Sk
nedoplatok nad 10.000.- Sk ........................................................splátky vo výške 2.500,- - 3000,- Sk

                  (splatenie dlhu v najkratšom možnom termíne)

5. Variabilný symbol:

V súvislosti s platbami – úhradami predpisov za služby a plnenia poskytované s užívaním bytov Vás



touto cestou prosíme o upozorňovanie vlastníkov a nájomcov bytov na používanie 

variabilných symbolov

pri platení. Tento variabilný symbol je zvýraznený na každom predpise úhrad a upozornili sme naň aj
v poslednom čísle Spravodajcu – v č.  28. Bez uvedenia variabilného symbolu bude platba vrátená
konkrétnemu  vlastníkovi  alebo  nájomcovi  na  účet  a nebude  mať  v príslušnom  mesiaci  uhradený
predpis. Vnikne mu nedoplatok a následne mu bude účtovaná zmluvná pokuta. Nie je to z našej strany
niečo nové, ale pri elektronickom spracovávaní údajov je variabilný symbol veľmi potrebným údajom
k platbe, presne ako výška úhrady. Žiadame a zároveň chceme zástupcov bytových domov poprosiť,
aby na schôdzach na túto problematiku upozornili vlastníkov a nájomcov bytov. Ďakujem.

6.        Spoplatnenie prijatých a     vyplatených platieb v     pokladni SBD Zvolen.  

Na zasadnutí Predstavenstva SBD Zvolen dňa 26. januára 2006 bol schválený dodatok č. 3 k Smernici
SBD Zvolen o určovaní jednorazových poplatkov z dôvodu, že Stavebné bytové družstvo zabezpečuje
odvoz finančných prostriedkov  z pokladne a do pokladne  SBD Zvolen zamestnancami  spoločnosti
Cobra, s.r.o. Banská Bystrica od 11.01.2006 do nočného trezoru a.s. Unibanka, filiálka Zvolen.
Uvedená služba prepravy finančných prostriedkov a využívanie nočného trezora je platená služba a nie
je  možné náklad  na  uvedené služby pokryť  z poplatku  na  správu  Stavebného bytového družstva
Zvolen. Toto opatrenie je realizované z dôvodu eliminovania možností krádeže finančných prostriedkov
pri ich prevoze z areálu, prípade do areálu SBD Zvolen, ktorý zabezpečovali zamestnanci SBD Zvolen.
Spoplatnenie je vo výške 10,- Sk za každý prípad – vklad alebo výplata finančných prostriedkov
v pokladni  družstva.  Jedná  sa  o spoplatnenie  napr. platba  predpisu  úhrad,  úhrada  faktúry,
nedoplatku z vyúčtovania  služieb,  úhrada zmluvnej  pokuty,  úhrada poplatkov z  omeškania,
úhrady za prenájom nebytových priestorov, súdne poplatky, vyplatenie preplatku z vyúčtovania
služieb, vyplatenie preplatku na účte nájomného, preplácanie účtovných dokladov na základe
schválenia  technickým námestníkom a predloženia  žiadanky zástupcom bytových  domov  –
drobný nákup pre spoločné priestory, poplatky v zmysle uvedenej  smernice a jej  dodatkov,
výplata miezd na dohody, výplata ZČV.

7. Uznesenia Predstavenstva SBD Zvolen:

Od 06/2005 do 02/2006  boli schválené okrem iného tieto uznesenia:
1. Zvýšenie poplatku za dodávaný televízny signál firmou Elektris  spol.  s r.o.  Banská Bystrica zo

sumy 60,- Sk/mesiac/byt na 80,- Sk/mesiac/byt v lokalite Zvolen – mesto v termíne od 01.07.2005.
– schválené na zasadnutí  28.06.2005.

 
2. Návrh  na dočasné  použitie  finančných prostriedkov  štatutárneho fondu  za účelom poskytnutia

finančnej  výpomoci  podľa  Zásad  SBD  Zvolen  na  poskytnutie  finančnej  výpomoci  vlastníkom
a nájomcom bytov, ktorých byty spravuje SBD Zvolen. 
- schválené na zasadnutí 28.08.2005

3. Zvýšenie  HZS na 200,-  Sk  + DPH za vykonanie  údržby v  bytoch a spoločných priestoroch  v
bytových domov v meste Detva.
- schválené na zasadnutí 29.09.2005 

4.   Schválenie dodatku č. 3 k Smernici SBD Zvolen o určovaní jednorazových poplatkov v pokladni
SBD Zvolen – spoplatnenie prijatých a vyplatených platieb v pokladni SBD Zvolen.
- schválené na zasadnutí 26.01.2006

8. Dotácie zo ŠR na systémové     poruchy:  

Informácia k tejto problematike tvorí prílohu č. 1a 2 tohto zápisu. 

9. Finančná výpomoc:

Na zasadnutí Zhromaždenia delegátov v roku 2005 boli schválené zásady na poskytnutie finančnej
výpomoci  vlastníkom  a nájomcom  bytov,  ktorých  byty  spravuje  SBD  Zvolen.  Tieto  zásady  sú
uverejnené aj na našej internetovej stránke www.sbdzv.sk.

10. Údržba vodovodných prípojok, rozvodu vody v     bytovom dome a     kanalizačných prípojok:  



Koncom minulého roku sme listom niektorých zástupcov bytových domov požiadali o prehodnotenie
opravy,  prípadne  rekonštrukcie  vodovodnej  prípojky  od  vodomernej  šachty  k bytovému  domu,
kanalizačnej  prípojky  alebo  rozvodov  studenej  vody  v základoch  bytového  domu  z dôvodu,  že
dochádza k poruchám na týchto spoločných zariadeniach domu a tým následne vznikajú aj vysoké
náklady, hlavne za odtečenú vodu,  ktorá  je  hlavným meradlom studenej  vody (ďalej  vodomerom)
odmeraná a vyfakturovaná Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Zvolen (ďalej StVS). 
Niektorých  zástupcov  bytových  domov  sme  požiadali  na  doporučenie  riaditeľa  StVS  o týždenný
odpočet stavov hlavných vodomerov, ktorý je v záujme vlastníkov a nájomcov bytov, pretože mesačné
odpisy  hlavných  vodomerov  táto  spoločnosť  nevykonáva  a našej  požiadavke  nevyhovie.  Týmto
spôsobom sa dá zistiť nadmerná spotreba vody (havarijný stav a únik vody). 
Najlepším  riešením  by  bolo  tieto  vodovodné  prípojky  od  vodomernej  šachty  a rozvody  vody
v základoch bytového domu zrekonštruovať.
Od niektorých zástupcov sme dostali odpovede, aby sme to vykonávali my ako správca a dostali sme
aj dotaz o honorovaní tejto služby. Musíme uviesť, že SBD Zvolen ako správca nemá zamestnanca so
zameraním na týždenné odpisovanie stavov vody na hlavnom vodomere. SBD Zvolen, ako správca
zabezpečujúci  prevádzku,  údržbu  a opravy  spoločných  častí  a zariadení  v bytovom  dome  ako  aj
plnenie  a poskytovanie  služieb  spojených  s užívaním  bytov,  vykonáva  uvedené  v rozsahu  zmluvy
o výkone  správy  podpísanej  s jednotlivými  vlastníkmi  bytov  v bytových  domoch.  Je  len  v záujme
vlastníkov  bytov  eliminovať  možnosť  poruchy  na  vodovodnej  prípojke  z vodomernej  šachty  do
bytového domu, prípadne na rozvodoch v základoch bytového domu, ktoré sú v ich vlastníctve. Túto
problematiku je potrebné prerokovať na schôdzi vlastníkov bytov.

11. Plán opráv:

Spolu s materiálmi  na tejto porade obdržali  (príloha č.  3)  prítomní  požiadavku technického úseku
o schválenie tzv. plánov opráv a zámery, ktoré prerokujú na schôdzach vlastníkov a nájomcov bytov.
Ďalej bol predložený harmonogram povinných revízií a prehliadok vyhradených technických zariadení
a overenie vodomerov, ktoré je potrebné v zmysle platnej legislatívy vykonať v roku 2006 v jednotlivých
bytových domoch.

Plán opráv je potrebné doručiť do SBD Zvolen do 31. marca 2006
Je  potrebné,  a  je  to  aj  uvedené  v  požiadavke,  aby  bola  predložená na  jednotlivé  akcie  aj
žiadanka  na  vykonanie  opráv  a údržby  schválená  nadpolovičnou  väčšinou  vlastníkov  a
nájomcov  v bytovom  dome.  Po  takomto  schválení  žiadanku  predloží  predseda  výboru
samosprávy. Bez nej nie je možné zrealizovať plánované práce v bytovom dome. Postup je
uvedený aj v zmluve o výkone správe.

12. Servis a     údržba výťahov:  

Chceme vyzvať touto cestou všetkých zástupcov bytových domov, aby pri požiadavke zamestnanca
spoločnosti Štefanovie na predloženie žiadanky na namontovanie náhradného dielu – súčiastky na
výťah, urobili tak, pretože nie je v záujme ani správcu a ani uvedenej spoločnosti vyžadovať žiadanky,
keď to nie je potrebné. Naše výťahy starnú, tak ako ostatné zariadenia používané v domácnostiach
a používajú sa permanentne. Stáva sa potom a dosť často, že užívatelia z vyšších poschodí nervózne
telefonujú  do  SBD Zvolen,  že  výťah  už  nahlasovali  niekoľkokrát  a ten  stále  nie  je  opravený.  Pri
preverovaní  takéhoto nahlásenia zistíme,  že zástupcovia bytových domov nepredložili  žiadanku na
výmenu súčiastky na výťahu (stroja, kabíny, rozvádzača a pod). Jedná sa o náhradné diely a súčiastky
ako samozatvárače, rozbité sklo, poškodené sklo, rôzne súčiastky do elektrického ovládania a pod. 

13.  Plynofikácia bytových domov:
V Krupine bola začiatkom tohto roku realizovaná plynofikácia dvoch bytových domov na Malinovského
ulici, č.4, 11 a 12 

14. Protipožiarna ochrana:
Zástupcovia  bytových  domov  obdržali  Zásady  požiarnej  ochrany  v tvare  a forme,  aby  ich  mohli
umiestniť v jednotlivých vchodoch bytových domov. Požiadali sme ich o umiestnenie vo vchodoch na
viditeľných miestach.

15. Poistenie bytových domov:



Pre zabezpečenie likvidácie škodových prípadov a riešenie akýchkoľvek problémov v oblasti poistenia
majetku  družstva  a  vlastníkov  bytov  spolupracujeme  podľa  maklérskej  zmluvy  so  spoločnosťou
Respect,  s.r.o.  Slovakia.  Zástupcovia  spoločnosti  sú  splnomocnení  k zabezpečovaniu  likvidácie
poistných udalostí vrátane obhliadky bytov, spoločných častí a spoločných priestorov. 

16.  Internetová stránka SBD Zvolen:
SBD Zvolen má internetovú stránku, kde je možné sa dozvedieť informácie o činnosti družstva, sú v
nej uvedené platné predpisy - stanovy, domový poriadok, smernice a zásady, tlačivá, stránkové dni,
pokladničné hodiny, čísla našich účtov v bankách, najnovšie číslo vydaného Spravodajcu a pod.

Adresa:  www.sbdzv.sk
Mailová adresa:   sbdzv@sbdzv.sk

     Predsedníčka: predseda@sbdzv.sk
     Ekonomický námestník: enamestnik@sbdzv.sk
     Technická námestníčka: tnamestnik@sbdzv.sk

17. Spravodajca SBD Zvolen:
Už je  pravidlom,  že naše družstvo vydáva Spravodajcu -  družstevného informátora  v  súvislosti  s
predpismi úhrad za služby spojené s užívaním bytu, s vyúčtovaním služieb za predchádzajúci rok a
pod. a  jeho znenie uverejňujeme aj na internetovej stránke.

18. Informácie:

Stránkové dni:   Pokladničné hodiny:  
Pondelok 7.00 - 15.00 hod.  pondelok  7.00 - 14.30 hod.               
streda 7.00 - 16.30 hod.  streda      7.00 - 16.00 hod.
piatok 7.00 - 13.30 hod.            piatok       7.00 - 11.15 hod.

                                       Hotovosť v pokladni je prijímaná s poplatkom 10,- Sk.
V čase od 11.15 hod.  do 11.45 hod. je prestávka na obed.

C.  Informácia o     pripravovaných zmenách v     oblasti dodávky tepla na vykurovanie a     ohrev TÚV  
vo Zvolene 

     
Vo Zvolene bude od  roku  2006 prebiehať  rekonštrukcia  jednotlivých rozvodov tepla  na sídliskách
s vybudovaním kompaktných odovzdávacích staníc.
V roku 2006 bude rekonštrukcia realizovaná na sídlisku Zlatý potok
V roku 2007 bude rekonštrukcia realizovaná na sídliskách Záhonok, Sekier, Lipovec 
V roku 2006 bude rekonštrukcia realizovaná na sídlisku Zvolen – Západ
Informácie  k tejto  problematike  tvoria  prílohu  č.4 tohto  zápisu,  ktorý  obdržali  všetci  prítomní  na
porade, nezúčastneným  budú zaslané spolu s týmto zápisom. (Informácia MPBH s.r.o. Zvolen)
Pre zástupcov bytových domov zo sídliska Zlatý potok  - návrh na umiestnenie KOST a vyjadrenie
k umiestneniu KOST)
V súvislosti s rekonštrukciami tepelného hospodárstva vo Zvolene je vhodné uvažovať o hydraulickom
vyregulovaní  teplej  úžitkovej  vody  (ďalej  TÚV).  V prípade  záujmu  získajú  informácie  zástupcovia
bytových domoch na oddelení energetiky. Náklad na jednu stúpačku TÚV v bytovom dome predstavuje
finančnú čiastku cca 3.000,- Sk
Len  pre  ilustráciu  uvádzame,  že  koncom  roka  2003  sme  pristúpili  k  realizácii  hydraulického
vyregulovania TÚV v bytových domoch napojených na VS4 na sídlisku Zvolen - Západ. 
Výsledok - dodávka TÚV aj do vzdialených vchodov a bytov na okruhu – je podľa platnej legislatívy a k
spokojnosti užívateľov týchto exponovaných miest. Úspora predstavuje finančnú čiastku 430.485,- Sk
na celom okruhu, kde sa nachádza cca 640 bytov. 
Úspora úzko súvisí so spotrebou TÚV v jednotlivých bytoch. Priemerná úspora pre 1 byt predstavovala
finančnú čiastku cca 670,- Sk a návratnosť za 6 – 7 mesiacov. 

Od  01.01.2006  je  v platnosti  vykonávací  predpis  Zákona  č.  657/2004  Z.z.  o tepelnej  energetike
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota TÚV na
odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu TÚV a rozpočítavania
množstva dodaného tepla.  Účinnosť vyhlášky je od 01.01.2006 a bude platiť  pre vyúčtovanie TÚV
a tepla na ÚK pre rok 2006. Za rok 2005 bude rozúčtovanie vykonané podľa platnej smernice SBD
Zvolen. 
Uvedená vyhláška stvorí prílohu č.5 tohto zápisu.
Vo vyhláške sú uvedené pravidlá na rozúčtovanie TÚV a tepla na ÚK a SBD Zvolen ako správca bude



požadovať  od  konečných  spotrebiteľov  -  vlastníkov  a  nájomcov  bytov  vyjadrenie  k niektorým
ustanoveniam vyhlášky a to § 7 odst.1, odst. 6, odst. 10 (v prílohe označené na okraji).

Vo veľa prípadoch sa stáva, že niektorí užívatelia neuváženým správaním rozladia systém vykurovania
– hydraulické vyregulovanie. Potom dochádza k nedokurovaniu v bytoch, pískaniu ventilov, hlučnosti
radiátorov.  Zamestnanci  oddelenia  energetiky  nastavia  potrebné  parametre  na  ventiloch  podľa
projektu, čím sa nepríjemnosti odstránia.
Chceli  by sme  touto  cestou poprosiť  zástupcov bytových domov,  aby upozorňovali  na schôdzach
vlastníkov  a nájomcov,  že  neuváženým  správaním  spôsobujú  problémy  v prvom  rade  susedom.
Rozhodli sme sa vo vedení, že po nastavení regulačných armatúr tieto zaplombujeme a v prípade, že
budú strhnuté plomby, náklad na dopravu a strávený čas budeme zúčtovávať z FPÚaO príslušného
domu a vchodu.

D. Príprava Zhromaždenia delegátov, volieb do orgánov SBD Zvolen
Podľa rozhodnutia Predstavenstva SBD Zvolen Zhromaždenie delegátov sa uskutoční 15. júna 2006
o 14.00 hod. v Dome kultúry Železníc SR na Sokolskej ulici vo Zvolene. 
Z dôvodu, v roku 2006 končí volebné obdobie orgánov SBD Zvolen (ďalej družstvo) a je potrebné v I.
polroku 2006 vykonať voľby.
V zmysle čl. 64 Stanov družstva, orgánmi družstva sú: 
zhromaždenie delegátov
predstavenstvo
kontrolná komisia
predseda
členská schôdza samosprávy, ak všetci vlastníci bytov v dome sú aj členmi družstva. 

Podľa Rokovacieho a volebného poriadku SBD Zvolen návrh členských schôdzí samospráv  členovia
predkladajú  návrhy na členov  predstavenstva,  kontrolnej  komisie  a schvaľujú  delegáta na ZD.  Na
schôdzach samospráv volia aj výbor členskej samosprávy, resp. výbor vlastníkov bytov podľa Stanov
SBD Zvolen.

Členská schôdza samosprávy je orgánom družstva, v ktorom členovia prerokovávajú a oboznamujú sa
s činnosťou  samosprávy  a družstva.  Členská  schôdza  samosprávy  podľa  čl.  89  Stanov  družstva,
okrem iného volí členov výboru samosprávy v počte 3 až 7 členov, delegátov a ich náhradníkov na
zhromaždenie  delegátov  pre  jednu  samosprávu  (dom)  jedného  delegáta.  Podmienkou  je  platné
členstvo v družstve. 
Povinnosti  a práva  členov  predstavenstva  a kontrolnej  komisie  vyplývajú  zo  Stanov  SBD  Zvolen,
z ktorých je vybrané celé znenie jednotlivých článkov a tvorí prílohu č. 6 tohto zápisu.

E. Diskusia
Na návrhy, dotazy, pripomienky a požiadavky bolo na poradách zodpovedané na mieste. Podnety, na
ktoré  je  potrebné  stretnutie  s príslušným  zástupcom  bytového  domu  bolo  dohodnuté  dodatočne
a osobne.

F. Záver
Na záver sa predsedníčka prítomným poďakovala za pozornosť a účasť a porady ukončila.

Vo Zvolene, 13.02.2006 – 16.02.2006 
Zapísala: Košíková, Fraňová


