
Dodatok 
k zápisu z porád s predsedami ČS, konaných v dňoch 13. – 16.02.2006

Zápis je doplnený o nasledovné body:

1. Výpisy o stave finančných prostriedkov vo FPÚaO k 30.11.2005 pre tie bytové
domy,  v ktorých  vlastníci  a nájomcovia  splácajú  finančnú  výpomoc  zo  SBD
Zvolen alebo úver v bankách, majú prílohu k prehľadu o tvorbe a čerpaní FPÚaO.
V prílohe je uvedený stav v splácaní týchto záväzkov. Jedná sa o bytové domy: 

 Bánika 6-10 Zvolen
 Študentská 22 Zvolen
 Študentská 24 Zvolen
 Štúrova 46,48 Zvolen
 A. Hlinku 54-60 Zvolen
 A. Hlinku 20-24 Zvolen
 Okružná 119 Zvolen
 Balkán 39,41 Zvolen
 Balkán 43,45 Zvolen
 Pod Kozákom 9 Sliač
 Pod Kozákom 1 Sliač
 Majerský rad 46,47 Krupina
 Nám. Mieru1-7 Detva

2. Chceme Vás touto cestou požiadať o presnosť v odpisovaní spotreby vody na
bytových vodomeroch na SV a TÚV.
Aj  v pri  poslednom  odpise  vody  sa  stalo,  že  v byte  bol  odpísaný  stav  na
vodomere  taký,  že  spotreba  TÚV  za  celý  rok  predstavovala  400  m3,  čo
predstavuje  náklad  cca  100.000  Sk.  A pritom,  keď  boli  tento  stav  preveriť
zamestnanci, spotreba bola cca 30 m3. 
V najbližšom  čísle  Spravodajcu  budeme  informovať  a žiadať  vlastníkov
a nájomcov bytov, aby si dôkladne skontrolovali,  čo je napísané v odpočtovom
hárku a čo podpisujú.
V dnešnej  dobe  sú  chyby  v prenose  údajov  z odpočtových  hárkov  do
informačného  systému  eliminované,  pretože  prenosy  údajov  do  IS
zabezpečujeme skenovaním. 

3. V predložených materiáloch máte vložené, ako som už skôr uviedla požiadavku
na  plán  opráv  a harmonogram  povinných  revízií  a overovania  vodomerov
v príslušných bytových domoch v roku 2006.
Pred rokom na porade s Vami bola vznesená požiadavka na možnosť montáže
vodomerov (pri overovaní) s antimagnetickou úpravou.
Pri tejto príležitosti chceme požiadať tých zástupcov bytových domov, v ktorých
sa  uskutoční  v roku  2006  overenie  vodomerov,  aby  na  schôdzach  vlastníkov
a nájomcov bytov túto možnosť predniesli a dali nám čo najskôr vyjadrenie.
Vodomery  s antimagnetickou  úpravou  nereagujú  na  zásahy  užívateľov
magnetom.
Cena 1 vodomeru a antimagnetickou úpravou je 533,10 vrátane DPH
Cena 1 vodomeru výmenou za overený (starší vodomer) je 339,15 Sk vrátane
DPH.

Zvolen, 13.02.2006


