
Z á p i s
z porád predsedov výborov Samospráv a Vlastníkov bytov s vedením SBD Zvolen, 

konaných v     dňoch  12. februára 2007 - 15. februára 2007   

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

Program porád vedenia SBD Zvolen s predsedami výborov Vlastníkov bytov a Samospráv (ďalej len porada):

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 Diskusia
E Záver

A.  Otvorenie:
Poradu viedla predsedníčka SBD Zvolen. Privítala prítomných predsedov Samospráv a Výborov vlastníkov,
prípadne ich zástupcov (ďalej len predsedov) a oboznámila ich s programom porady vedenia SBD Zvolen s
predsedami ČS:
Termíny porád: 
Porady s predsedami ČS sa konajú podľa jednotlivých lokalít:
   12.02.2007 - Zvolen - mesto, Lieskovec, Sliač, Kováčová, Zvolenská Slatina
   13.02.2007 - Zvolen - Zlatý potok, Sekier, Lipovec, Záhonok, sídlisko Západ, Dobrá Niva
   14.02.2007 - Krupina, Dudince, Pliešovce, Hontianske Nemce
   15.02.2007 - Detva, Vígľaš
Všetci  pozvaní prítomní a neprítomní  predsedovia po ukončení porád obdržia materiály odovzdávané na
porade s predsedami spolu so zápisom z nej. 

Zhromaždenie  delegátov SBD Zvolen
Podľa rozhodnutia Predstavenstva SBD Zvolen Zhromaždenie delegátov sa uskutoční 31. mája 2007 o 14.00
hod. v Dome kultúry Železníc SR na Sokolskej ulici vo Zvolene. 

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

1. K 01.01.2007 družstvo má vo vlastníctve alebo správe celkom 8642 bytov.

Prehľad o prevedených bytoch do vlastníctva fyzických osôb z družstevnej bytovej výstavby
k 31.12.2006 podľa jednotlivých lokalít:

Lokalita
Počet
bytov

 pred prevodom

Počet
prevedených

bytov
Zvolen 6455 5338
Detva 944 652

Krupina 755 630
Sliač 291 235

Kováčová 48 32
Lieskovec 44 35
Zv. Slatina 62 39

Vígľaš 54 52
Pliešovce 36 33
Dudince 180 163

Hont. Nemce 12 9
S p o l u 8881 7218

2. Družstvo vykonáva správu pre 210 vlastníkov bytov v 11 bytových domoch, ktoré boli postavené a do
vlastníctva nájomcov odpredané z inej bytovej výstavby ako družstevnej.
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3. Od 01.02.2007 je v platnosti nový predpis úhrad za plnenia a služby poskytované s užívaním bytov. Spolu
s ním ste obdržali aj 31. číslo Spravodajcu k odovzdaniu pre vlastníkov a nájomcov bytov.

4. V legislatíve zatiaľ nebola prijatá novelizácia zákona o vlastníctve bytov č. 182/1993 Z.z. v znení zmien
a doplnkov,  ktorou  by  bol  obmedzený  termín  prevodu  bytov  do  osobného  vlastníctva.  V prípade
legislatívnej zmeny v tejto oblasti bude družstvo všetkých nájomcov o nej informovať.

5.  Platenie úhrad za  poskytované služby:

K 31.12.2006 predstavujú nedoplatky výšku 11.139.000 Sk, z čoho vlastníci predstavujú čiastku  6.918.000
Sk. Požiadavka na predsedov o úzku spoluprácu pri vymáhaní nedoplatkov je stále aktuálna.
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 prehľady o platbách v spoločných priestoroch bytového domu. 

K nedoplatkom je účtovaný poplatok z omeškania alebo zmluvná pokuta vo výške 1.5 promile za každý deň
omeškania. 
Družstvo pristúpilo v decembri 2006 k odpredaju pohľadávok vlastníkov – neplatičov vo výške 1.143.000 Sk.
V súvislosti  s odpredajom pohľadávok  sme oboznámili  dotknutých vlastníkov o odpredaji  ich  pohľadávky.
Súčasne sme listom  požiadali  predsedov  tých bytových domov,  v ktorých sú  vlastníkmi  bytov,  vlastníci
s odpredanými pohľadávkami, aby zabezpečili podpisy – súhlas ostatných vlastníkov bytov s dobrovoľnou
dražbou. Takto  sme oslovili  24 predsedov, z ktorých 4 predsedovia k dnešnému dňu doručili  tlačivo bez
súhlasu vlastníkov a 11 nevrátili uvedené tlačivo. Ostatní tlačivo vrátili so súhlasmi.
Tento spôsob riešenia  vlastníkov, ktorí si neplnia povinnosti podľa zákona, je omnoho pružnejší ako cestou
súdu a je možné vymôcť istiny s príslušenstvom v pomerne krátkom čase. Keďže z 15 bytových domov sme
neobdržali súhlas, nemožno potom pružne zabezpečovať zaplatenie nedoplatkov. Argumenty vlastníkov, ktorí
nesúhlasili s dobrovoľnými dražbami zneli v tom zmysle, že je potrebné uviesť od akej sumy bude súhlas
platiť a že do takej situácie sa môžu dostať aj oni. 
Toto tvrdenie však nemá oporu v žiadnom zákone.
(V diskusii sa môžeme k tejto problematike vrátiť)

6. 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 úhrad. Tento variabilný symbol je zvýraznený na každom predpise úhrad a upozornili sme naň aj
v 30. čísle Spravodajcu. 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. 

7. 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  SBD  Zvolen  zabezpečuje  odvoz  finančných
prostriedkov z pokladne SBD Zvolen dodávateľsky.
Uvedená služba prepravy finančných prostriedkov je platená služba a nie je možné náklad na uvedené služby
pokryť z poplatku na správu SBD Zvolen. 
Poplatok je vo výške 10,- Sk za každý prípad – vklad 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, poplatok za vyjadrenie k stavebnej úprave, poplatky v zmysle uvedenej
smernice a jej dodatkov a pod. 
Poplatok  nie  je  uhrádzaný pri  preplácaní  účtovných dokladov na  základe schválenia  technickým
námestníkom a predloženia žiadanky predsedom – drobný nákup pre spoločné priestory.

8. Uznesenia Predstavenstva SBD Zvolen:
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Na zasadnutiach Predstavenstva družstva  boli schválené okrem iného tieto uznesenia:
03.07.2006:
1. Dodatok č. 4 k Smernici SBD Zvolen o určovaní jednorazových poplatkov za zasielanie korešpondencie

na adresu udanú vlastníkom prípadne nájomcom – na požiadanie – vo výške poštovného za každý
prípad.

 
24.08.2006 
1.Organizačnú zmenu na stredisku  údržby SBD Zvolen od 01.10.2006 – zrušenie strediska údržby a 4
pracovných miest na uvedenom stredisku.

V náväznosti na zrušenie strediska údržby od 01.01.2007 je zrušený sklad SBD Zvolen.

2.Uzatvorenie zmlúv so spoločnosťami počas pracovnej doby:
K+V Mont – Ivan Rérich Zvolen – odstraňovanie porúch na vodovodných a kúrenárskych rozvodoch.
Práce väčšieho rozsahu  sú oceňované podľa cenníkov BHR a CENEKON  a práce menšieho rozsahu sú
oceňované HZS vo výške 250,- Sk + DPH a dopravné náklady 16,- Sk+DPH/km
Zamona Nitra – František Ašverus –  odstraňovanie porúch a vykonávanie elektroinštalačných prác.
Práce sú oceňované podľa cenníka PRESOX 2004
Podrobnejšie informácie boli uvedené v 31. čísle Spravodajcu.

26.10.2006:
1.Pri  uzatvorení nájomnej  zmluvy na dobu určitú (obnovený nájomný vzťah) nájomcov v priloženom liste
upozorňujeme na povinnosť plniť riadne a včas povinnosti vyplývajúce z Občianskeho zákonníka a Stanov
SBD  Zvolen.  Na  účte  nájomného  nesmie  byť  počas  tohto  obdobia  nedoplatok.  Pri  neplnení  uvedenej
podmienky nájomná zmluva nebude predĺžená na dobu neurčitú.

2.Upravená smernica o dezinsekcii bytov

19.12.2006
1.Dodatok č.11 k zmluve o dielo so spoločnosťou Techem s.r.o. Bratislava – úprava cien za rozúčtovanie
nákladov za dodávku tepla za rok 2006

rok 2005 rok 2006 nárast
•Základná platba 56,- + DPH 59,30 + DPH 5,89 %
•Odpočet a rozúčtovanie 
- Odparovací prístroj 40,- + DPH 42,30 + DPH 5,76 %
- Elektronický prístroj 33,- + DPH 34,90 + DPH 5,76 %

•Zavedenie zmeny do systému 70,- + DPH 74,-    + DPH 5,71 %

25.01.2007:
1.Dodatok č. 8 k zmluve o dielo č. 5 zo dňa 18.01.1999 o havarijnej službe, uzatvoreného so spoločnosťou
Remob s.r.o Zvolen. Výška mesačného paušálneho poplatku sa mení z 25.000 + DPH na sumu 35.000 +
DPH od 01.02.2007 pre všetky byty vo Zvolene, Sliači, Kováčovej, Zvolenskej Slatine a Lieskovci. 

Poplatok vychádza na 1 byt 6,10 Sk/mesiac vrátane DPH (pri počte 6851 bytov).

2.Dodatok č. IV k zmluve o dielo,  uzatvoreného so spoločnosťou MBP Krupina na odstraňovanie porúch
v bytoch bytových domov v Krupine, Pliešovciach a Hontianskych Nemciach.

Mení sa HZS zo sumy 168,- Sk + DPH na sumu 176,- + DPH.

3.Vytvorenie 1 pracovného miesta na technickom úseku – referent investičného oddelenia so zameraním na
pozemné staviteľstvo

9. Dotácie zo ŠR na systémové     poruchy:  

7. decembra 2006 bol vydaný Výnos MVaRR SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.  Pre
rok  2007  bola  stanovená  maximálna  finančná  čiastka  –  dotácia  na  odstránenie  systémových  porúch
bytového domu  vo výške  500,-  Sk/m2  obytnej  plochy.  Výnos obsahuje  presné pravidlá  a požiadavky na
predkladanie žiadostí na Krajský stavebný úrad B. Bystrica. 
Pre rok 2006 bolo podaných 29 žiadostí na odstránenie systémových porúch bytových domov. Dve žiadosti
boli vybavené kladne.
Pre rok 2007 sme pripravili a do konca januára 2007 sme predložili žiadosti na odstránenie systémových
porúch pre 18  bytových domov. (15 žiadostí do 15.1.2007, 1 žiadosť 24.1.2007 a 1 žiadosť do konca januára
2007). Požadovaná výška štátnej dotácie je 11,5 mil. Sk.
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Podmienkou na predloženie žiadostí je mať dostatok finančných prostriedkov na FPÚaO každého bytového
domu, t.j. 50 % z predpokladaných nákladov (podľa uzatvorenej zmluvy o dielo).
 
K príprave podkladov je potrebný dlhší čas, minimálne pol roka z dôvodu, že je potrebné vypracovať odborný
posudok na zaradenie bytového domu do kategórie na odstránenie systémových porúch. Ďalej je potrebné
zabezpečiť projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie a ďalšie náležitosti administratívneho charakteru –
potvrdenia Daňového úradu, Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne. Keďže každá žiadosť s prílohami sa
boduje, je potrebné predkladať aj doklady o už zrealizovaných opravách a investičných akciách na zateplení
štítových stien, strechy, suterénov a pod. Rozhodujúcim faktorom na pridelenie dotácií zo ŠR je aj výška
tvorby  FPÚaO  v Sk  na  1  m2 a rok  najmenej  počas  posledného  polroka  pred  podaním  žiadosti.  Podľa
informácií  z KSÚ Banská Bystrica je najprijateľnejšia tvorba vo výške  min.  180,-  Sk/m2/rok.  V tejto časti
bodovania je možné získať najvyšší počet bodov – maximálne 75.
Z uvedeného  dôvodu  je  preto  potrebné  zo  strany  vlastníkov  a nájomcov  predkladať  svoje  požiadavky
a finančné riešenia v prípade požiadavky na štátnu dotáciu najneskôr

do 30. júna bežného roka
Požiadavku je potrebné schváliť na schôdzi vlastníkov a nájomcov bytov. Prípravné práce – vypracovanie
projektovej  dokumentácie,  odborného  posudku,  zabezpečenie  potvrdení  od  už  spomenutých  inštitúcií,
vydanie stavebného konania sú časovo limitované a termínované. Lehoty pri vydaní stavebného povolenia
nie je možné skracovať.
 V roku 2007 sme pre vlastníkov a nájomcov 4 bytových domov predložili žiadosti o úver zo ŠFRB na opravu
balkónov,  zateplenie  bytových  domov,  opravu  striech  so  zateplením,  výmenu  vchodových  dverí,  okien
v spoločných priestoroch a pod.

10. Finančná výpomoc a     úvery:  

Na zasadnutí Zhromaždenia delegátov v roku 2006 boli schválené nové  zásady na poskytnutie finančnej
výpomoci  vlastníkom  a nájomcom  bytov,  ktorých byty spravuje  SBD Zvolen  a zásady pre  zabezpečenie
úverov z finančnej inštitúcie pre bytové domy na investičné akcie. Tieto zásady obdržali delegáti v materiáli
na  Zhromaždenie delegátov SBD Zvolen v roku  2006 a  sú uverejnené aj  na našej  internetovej  stránke
www.sbdzv.sk. Zásady o finančnej výpomoci boli uverejnené aj v 30. čísle Spravodajcu.

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

Koncom  roku  2005  sme  listom  niektorých  predsedov  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 vodárenskou spoločnosťou
(ďalej VS). 
Najlepším riešením by bolo tieto vodovodné prípojky od vodomernej  šachty a rozvody vody v základoch
bytového domu zrekonštruovať. 
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. Pretože ako všetko ostatné aj rozvody vody
sú staršie a porucha môže vzniknúť kedykoľvek.
Náklady za dodávku a odvedenie studenej vody sú fakturované VS mesačne

12. V     o     d o     m e r y:  

1.SBD Zvolen zabezpečuje v rámci správy bytov aj overovanie určených meradiel – bytových vodomerov na
studenú vodu (ďalej SV) a teplú úžitkovú vodu (ďalej TÚV) podľa platnej legislatívy. 

Vodomery na SV je potrebné overovať  do 6 rokov  od posledného overenia (nie po 6 rokoch a viac)
a vodomery na TÚV je potrebné overovať do 4 rokov od posledného overenia (nie po 4 rokoch a viac).
V niektorých bytových domoch sa stáva, že v niekoľkých bytoch boli tieto meradlá overené neskôr ako
hromadné overenie (o 6 alebo až 9  mesiacov).
Pri ďalšom overení je potrebné overiť všetky vodomery naraz, pretože nie je možné evidovať a overovať
v jednom dome vodomery počas celého roka.
Overenie platí vždy len do overovacieho obdobia – dátumu!

2.Pri  odpisoch  údajov  z určených  meradiel  –  vodomerov  na  SV  a TÚV  je  potrebné  kontrolovať,  či  sú
v poriadku plomby a je potrebné, aby predseda, prípadne iný člen výboru fyzicky skontroloval, či na každom
vodomere  je  montážna plomba.  V budúcnosti,  pri  požiadavke  o odpis  vodomerov budeme požadovať aj
písomnou formou vykonať kontrolu týchto meradiel.
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Mnohým predsedom sa zdajú naše požiadavky prehnané, ale platná legislatíva požaduje vždy z roka na
rok viac vyjadrení k niektorým  predpisom – Vyhláška 630/2005, stavebné konanie, vybavovanie úverov,
metrológia, tepelná energetika, ochrana osobných údajov a ďalšie.

13. Servis a     údržba výťahov:  

Chceme vyzvať touto cestou všetkých predsedov, aby pri požiadavke zamestnanca spoločnosti Štefanovie
Hiadeľ na predloženie žiadanky na namontovanie náhradného dielu – súčiastky na výťah, tak urobili. Bez
predloženej  žiadanky nie  sú  výťahy opravené,  v prevádzke a stáva sa,  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).  Materiál  je  účtovaný  zvlášť,  práce  sú
hradené z mesačného paušálu.

14.  Využívanie finančných prostriedkov z     FPÚaO:  

V súvislosti s požiadavkami niektorých predsedov na použitie finančných prostriedkov z FPÚaO jednotlivých
bytových domov, tieto nie možné použiť na financovanie takých požiadaviek, ktoré nesúvisia s údržbou alebo
prevádzkou spoločných častí  a spoločných zariadení  bytových domov – budovanie parkovísk,  pieskovísk
a pod. 

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. 
Pri vandalizme je potrebné vždy prizývať Políciu.

16. Zasielanie korešpondencie

SBD  Zvolen  má  so  spoločnosťou  VIPOS  Zvolen  uzatvorenú  zmluvu  na  doručovanie  akejkoľvek
korešpondencie  ako  pre  jednotlivých vlastníkov  a nájomcov  bytov  alebo predsedov  vo  Zvolene,  v Sliači
a Kováčovej. 
V niektorých prípadoch sa nám stalo, že predseda odmietol, hoci bol doma prevziať takúto zásielku s tým, že
požaduje zaslanie poštou. Je to nelogické a zarážajúce, pretože predsedovia si môžu zásielku prevziať pri
dverách bytu a nemusia chodiť na poštu.
Chcela by som preto požiadať, aby predsedovia akceptovali takéto doručovanie korešpondencie, ktorá je
v súlade s predpismi v SR.

17.  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

18. Spravodajca SBD Zvolen:

Naďalej  uverejňujeme  prostredníctvom  Spravodajcu  -  družstevného informátora  najnovšie  informácie  pri
spravovaní bytov. Spravodajca je vydávaný pri  nových predpisoch úhrad za služby spojené s užívaním bytu,
pri vyúčtovaní služieb za predchádzajúci rok a pod. Jeho znenie uverejňujeme aj na internetovej stránke.
19. 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.
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piatok 7.00 - 13.30 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  prebieha  rekonštrukcia  jednotlivých  rozvodov  tepla  na  sídliskách
s vybudovaním kompaktných odovzdávacích staníc.
V roku 2006 bola rekonštrukcia realizovaná na sídlisku Zlatý potok
V roku 2007 bude rekonštrukcia realizovaná na sídliskách Záhonok, Sekier, Lipovec 
V roku 2008 bude rekonštrukcia realizovaná na sídlisku Zvolen – Západ
K tejto problematike podali informácie a zodpovedali na otázky zástupcovia dodávateľov tepla vo Zvolene,
v Detve a v Krupine.
V súvislosti  s rekonštrukciami  tepelného  hospodárstva  vo  Zvolene  je  vhodné  uvažovať  o hydraulickom
vyregulovaní  TÚV.  V prípade  záujmu  získajú  informácie  zástupcovia  bytových  domoch  na  oddelení
energetiky.  Náklad  na jednu stúpačku  TÚV v bytovom dome predstavuje  finančnú čiastku  2.500,-  Sk  –
3.000,- Sk.

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 ÚK a na prípravu TÚV (ďalej len  Vyhláška).
Účinnosť Vyhlášky je od 01.01.2006 a  platí pre rozúčtovanie TÚV a tepla na ÚK pre rok 2006. 
V náväznosti platnosti Vyhlášky boli prepracované smernice SBD Zvolen, ktoré boli schválené na zasadnutí
Zhromaždenia delegátov SBD Zvolen dňa 15.06.2006. Uverejnené boli v 30. čísle Spravodajcu.
Vo Vyhláške sú uvedené pravidlá na rozúčtovanie TÚV a tepla na ÚK a SBD Zvolen ako správca požaduje
od konečných spotrebiteľov - vlastníkov a nájomcov bytov vyjadrenie k niektorým ustanoveniam Vyhlášky
a to § 7, §8 a §9. Časť uvedenej Vyhlášky bola uverejnená v 31. čísle Spravodajcu. 
V súvislosti  s touto  problematikou  chceme  vyzvať  tých  predsedov,  ktorí  ešte  nepredložili
rozhodnutie vlastníkov a nájomcov k rozúčtovaniu tepla na ÚK (pomer základnej a spotrebnej zložky
a koeficienty – korekcie nepriaznivej polohy  miestnosti bytu), aby tak urobili do 

15. marca 2007.     
V     prípade, že vyjadrenie neobdržíme, bude rozúčtovanie uskutočnené podľa Vyhlášky.  

Vo veľa prípadoch sa stáva, že niektorí užívatelia zásahom do rozvodov ÚK pri výmene radiátorov 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 predsedov, aby upozorňovali na schôdzach vlastníkov a nájomcov bytov,
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. 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.

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

Vo Zvolene, 12.02.2007 – 15.02.2007 
Zapísala: Košíková
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