
 
Porada predsedov Výborov vlastníkov s vedením SBD Zvolen v dňoch 18.-20.11.2008 

Z á p i s 
z porád predsedov výborov vlastníkov bytov  

s vedením Stavebného bytového družstva  Zvolen,  
konaných v d ňoch  18. – 20. novembra 2008   

 
Prítomní:  predsedovia VV podľa prezenčných listín 
Za SBD Zvolen:  pp. Košíková, Lichnovská, Ing. Jakubíková, JUDr. Háber, Schnitzer 
 
Program porád  vedenia Stavebného bytového družstva Zvolen (ďalej SBD Zvolen) s predsedami 
výborov vlastníkov bytov (ďalej len porada):  

A Otvorenie 
B Účty domov v banke 
C Informácia o činnosti SBD Zvolen za uplynulé obdobie v oblasti bytovej, právnej, 

ekonomickej, technickej a energetickej 
D Diskusia 
E Záver 

 
A. Otvorenie:  
Poradu otvorila a viedla predsedníčka SBD Zvolen. Privítala prítomných predsedov výborov 
vlastníkov, prípadne ich zástupcov (ďalej len predsedov), členov orgánov SBD Zvolen, hostí a 
oboznámila ich s programom porady vedenia SBD Zvolen s predsedami VV: 
Termíny porád:  
Porady s predsedami VV konajú podľa jednotlivých lokalít: 
18.11.2008 Zvolen – mesto, Zlatý potok, Sekier, Lipovec, Záhonok, sídlisko Západ Lieskovec, 

Sliač, Kováčová, Zvolenská Slatina, Dobrá Niva 
19.11.2008 –  Detva, Vígľaš 
20.11.2008 –   Krupina, Dudince, Pliešovce, Hontianske Nemce 
Všetci pozvaní prítomní predsedovia pred začatím porád obdržali materiály odovzdávané na 
porade s predsedami VV spolu so zápisom z nej.  
 
B. Účty domov v banke:  
Podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov je správca povinný viesť samostatné účty domov v banke. Vzhľadom k tomu, že po 
poslednej novelizácii Zákona správca – SBD Zvolen viedol pre vlastníkov bytov jeden účet 
vlastníkov bytov, v novembri 2008 pristúpil k otvoreniu účtov v banke pre jednotlivé bytové domy 
v správe SBD Zvolen. 
Účty platné do konca roku 2008, na ktoré sú poukazova né platby vlastníkov a nájomcov 
bytov, budú  od 1. januára 2009 neplatné.  

UniCredit Bank Slovakia, a.s.   6609144052/1111 
OTP Banka Slovakia, a.s.    437501/5200  
ISTROBANKA, a.s.     10006-11315120/4900 
TATRABANKA, a.s.     2626131570/1100 
Slovenská sporiteľňa, a.s.    0400749045/0900 

 
Upozor ňujeme, že uhradené finan čné prostriedky na uvedené ú čty po tomto termíne 
nebudú spada ť pod ochranu Fondu na ochranu vkladov pod ľa platnej legislatívy.  
 
Na základe uvedeného upozor ňuje SBD Zvolen:  
Od 1. januára 2009 je každý vlastník a nájomca povinný platiť platby za plnenia (služby) a platby 
do fondu prevádzky, údržby a opráv na nové číslo účtu, ktorý je vedený v UniCredit Bank 
Slovakia  a.s.  pobo čka Zvolen  pre bytový dom, v ktorom je vlastníkom alebo nájomcom 
bytu. 

VARIABILNÝ SYMBOL (KÓD BYTU) ZOSTÁVA NEZMENENÝ 
(UVEDENÝ JE V PREDPISE ÚHRAD) 
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V súvislosti s platbami – úhradami predpisov za služby a plnenia poskytované s užívaním bytov na 
účet domu v banke Vás touto cestou prosíme o upozorňovanie vlastníkov a nájomcov bytov na 
používanie   variabilných symbolov   pri platení úhrad.  
U P O Z O R N E N I E: 
Variabilný symbol  je zvýraznený na každom predpise úhrad a spolu s ním bude pri najbližšom 
vydaní predpisu úhrad aj číslo ú čtu konkrétneho bytového domu v banke . Bez uvedenia 
variabilného symbolu a účtu domu nebude možné platbu identifikovať a z uvedeného dôvodu 
nebude platba pripísaná konkrétnemu vlastníkovi alebo nájomcovi na účet nájomného. 
V takomto prípade hrozí, že nebude mať vlastník alebo nájomca v príslušnom mesiaci uhradený 
predpis. Vnikne mu nedoplatok.  
 
1. Vlastníci a nájomcovia každého bytového domu mali pripravenú písomnú informáciu, ktorú 

prostredníctvom porady obdržali predsedovia VV a zároveň boli požiadaní o odovzdanie 
pripravených listov vlastníkom a nájomcom v dome.  
Listy pred začiatkom porady predsedovia VV obdržali v obálke. Pri listoch sa nachádzal aj 
zoznam vlastníkov a nájomcov z bytového domu, na ktorom svojim podpisom potvrdia 
prevzatie listu.  

Od 1. januára 2009 : 
budú pôvodné účty úplne zrušené a platby sa budú vracať vlastníkom a nájomcom späť.  
Preto je potrebné zmeni ť trvalý príkaz v banke.  
Uvedené platí aj pre vlastníkov a nájomcov bytov, k torí majú ú čet v Slovenskej sporite ľni, 
a.s., tzv. sporožírové ú čty.  
Nebude možné plati ť predpis úhrad cez inkasný ú čet, zriadený v Slovenskej sporite ľni. 
Inkasný ú čet SBD Zvolen v Slovenskej sporite ľni bude zrušený  
(Z DÔVODU OCHRANY VKLADOV ). 
 
2. Zhodnocovanie finančných prostriedkov na účte vlastníkov bytov bytového domu v banke 

(ďalej účet domu v banke ) bude realizované podľa podmienok na finančnom trhu, úroky budú 
pripisované na účet domu v banke a z tohto účtu v banke budú hradené aj poplatky za vedenie 
účtu a všetky platby spojené s pohybom na účte domu v banke. 

 
3. Od 1. januára 2009  : 

� nebude  možné platiť PÔVODNÝMI POŠTOVÝMI POUKÁŽKAMI , budú doručené nové 
poštové poukážky spolu s odpisovými hárkami na odpočet spotreby vody (SV aTÚV) 
v decembri 2008. Poštové poukážky si budú vlastníci a nájomcovia bytov vypisovať ručne 

� Zrušenie pokladne SBD Zvolen.  
V 36. čísle Spravodajcu sme uviedli, že pokladňa bude od 01.01.2009 do 16.01.2009 zatvorená 
z technických príčin. 
Vzhľadom k tomu, že od 1. januára 2009 prechádzame na ú čty domov v banke, bude 
poklad ňa od 1. januára 2009 natrvalo zatvorená a nebudú pr ijímané platby od vlastníkov 
a nájomcov a nebudú vyplácané finan čné prostriedky cez poklad ňu (z dôvodu ochrany  
vkladov).  
 
4.  UPOZORNENIE: 

V súvislosti s platbami na účty domov v bankách je potrebné do 31.01.2009 
uhradi ť  2 platby  – predpis úhrad za užívanie bytu a preddavkov za 
plnenia poskytované s užívaním bytu  (§ 10 ods. 6 Zákona). 
V opačnom prípade hrozí, že na účte bytového domu nebude dostatok 
finančných prostriedkov na prevádzku domu a na úhradu platieb za dodávku 
tepla na ÚK a TÚV. 
 
5. V súvislosti s uvedenými informáciami bol do obálky vložený Dodatok k zmluve o výkone 

správy , prípadne úplné znenie zmluvy o výkone správy  (tie bytové domy, v ktorých ešte 
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nebola nová zmluva o výkone správy schválená).  
Dodatok  alebo Zmluvu  je potrebné schváliť na schôdzi vlastníkov bytov alebo písomným 
hlasovaním. Vzory tlačív k písomnému hlasovaniu boli vložené do obálky. 
K Dodatku  alebo k Zmluve  je pripnutý celý zoznam aktuálnych vlastníkov, ktorý je po 
schválení Dodatku  alebo Zmluvy  potrebné podpísať. Podpísaný Dodatok  alebo Zmluvu  je 
potrebné následne doručiť do SBD Zvolen – do 22.12.2008 . 
Pri zvolaní schôdze alebo pri písomnom hlasovaní správca – SBD Zvolen vykoná prefotenie 
všetkých pripravených tlačív výborom vlastníkov v potrebnom množstve. 

V prípade akýchkoľvek nejasností a dotazov k uvedenej problematike kontaktujte,  prosím, 
zástupcov SBD Zvolen – ekonomický úsek, úsek predsedu – predsedníčka SBD Zvolen, právnik 
SBD Zvolen. 
 
C.  Informácia o činnosti SBD Zvolen za uplynulé obdobie v oblasti by tovej, právnej, 

ekonomickej, technickej a energetickej:  
 
1. K 30.09.2008 SBD Zvolen má vo vlastníctve alebo správe celkom 8567 bytov. 

Prehľad o prevedených bytoch do vlastníctva fyzických os ôb z družstevnej bytovej výstavby 
k 30.09.2008 pod ľa jednotlivých lokalít:  

 
 

Lokalita 

Počet 
bytov 

 pred prevodom 

Počet 
prevedených 

bytov 
Zvolen 6455 5693 
Detva 944 710 

Krupina 755 668 
Sliač 291 258 

Kováčová 48 35 
Lieskovec 44 34 
Zv. Slatina 62 44 

Vígľaš 54 52 
Pliešovce 6 38 
Dudince 180 171 

Hont. Nemce 12 9 
S p o l u 8881 7709 

2. 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. 

  
3.  Platenie úhrad za  poskytované služby:  
 
K 30.09.2008 predstavujú nedoplatky výšku 10.484.000 Sk (348.005 €), z čoho vlastníci 
predstavujú čiastku 6.864.000 Sk (227.843 €). Požiadavka na predsedov o úzku spoluprácu pri 
vymáhaní nedoplatkov je stále aktuálna. 
V pravidelných prehľadoch družstvo oboznamuje predsedov so stavom v platení za služby spojené 
s užívaním bytu užívateľmi. Je potrebné upozorňovať neplatičov na schôdzach vlastníkov bytov na 
nedoplatky konkrétnych užívateľov.  

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

vyvesi ť preh ľady o platbách v spolo čných priestoroch bytového domu.  
K nedoplatkom je účtovaný poplatok z omeškania alebo zmluvná pokuta vo výške 1,5 promile za 
každý deň omeškania.  
Družstvo pristúpilo k dnešnému dňu trikrát k odpredaju pohľadávok vlastníkov – neplatičov vo 
výške celkom 2.822.770 Sk (93.699 €). Niektorí vlastníci sú nepoučiteľní a stáva sa, že 
v niektorých prípadoch sa odpredaj pohľadávky u tých istých vlastníkov opakuje. 
V súvislosti s odpredajom pohľadávok sme oboznámili dotknutých vlastníkov o odpredaji ich 
pohľadávky.  
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4.  Odpisy meradiel v bytoch, montáž PRVN:  
 
V 36. čísle Spravodajcu boli uvedené povinnosti vlastníkov a nájomcov bytov pri odpočte meradiel 
v byte – vodomerov a PRVN. Uvedený bol aj spôsob individuálnych odpočtov meradiel v bytoch. 
Na schôdzach, je potrebné pripomenúť vlastníkom a nájomcom ich povinnosti. V platnosti naďalej 
zostáva Vyhláška ÚRSO č. 630/2005 Z.z. 
V tomto období je 14 bytových domov, v ktorých končí životnosť pomerových rozdeľovačov 
vykurovacích nákladov (ďalej PRVN). Zo spoločnosti Techem Bratislava bola predložená ponuka 
na výmenu prístrojov – ponuka platí do 31.12.2008. Jedná sa o rádiový dvojsnímačový rozdeľovač 
vykurovacích nákladov. Jeho odpis je bez vstupu do bytu.  
Ceny sú nasledovné: 
 

Splátka 
na 1 rok 

Splátka 
na 2 roky Druh PRVN 

Cena Sk) 
Priama 
platba 

Cena (€) 
Priama 
platba štvr ťročne štvr ťročne 

Objednávka 

Dvojsnímačnový 
data III (rádiový) 777,- 25,79 205,90 Sk 

6,83 € 
107,80 Sk 

3,58 € Do 31.12.2008 

Dvojsnímačnový 
data III (rádiový) 868,70 28,84 230,30 Sk 

7,65 € 
120,50 Sk 

4,00 € Po 1.1.2009 

PRVN TTO 
(manuálny odpis) 537,90 17,86 142,60 Sk 

4,73 € 
74,60 Sk 

2,48 € Po 1,1,2009 

Je spracovaný harmonogram všetkých bytových domov v správe SBD Zvolen, v ktorých sú 
namontované PRVN a ich životnosť postupne bude končiť.  
 
5.  Dotácie zo ŠR na systémové poruchy, ŠFRB, úvery z E BRD: 
 
Podľa Výnosu MVaRR SR č. V-1/2008 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania  pre rok 2008 boli 
stanovené pravidlá pre dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov a požiadavky 
na predkladanie žiadostí na Krajský stavebný úrad B. Bystrica.  
Pre rok 2008 bolo podaných 22 žiadostí na odstránenie systémových porúch bytových domov. 8 
žiadosti bolo vybavených kladne. 
 
� 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 31.12. predchádzajúceho roka, v ktorom je žiadosť predkladaná.  

 
� Na zasadnutí Predstavenstva SBD Zvolen dňa 30.10.2008 boli takto upravené aj pravidlá na 

prípravu podkladov k dotáciám a ŠFRB – zostatok vo FPÚaO k 31.12. 
 
� V roku 2008 sme pre vlastníkov a nájomcov 15 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. Kladne bolo vybavených 12 žiadostí. 

 
V tomto roku sme pre vlastníkov a nájomcov bytových domov v súvislosti s pridelením finančných 
prostriedkov, ktoré Slovenská republika získala z Európskej banky pre obnovu a rozvoj, pripravili 
podklady v dvoch bankách. O úvery pre vlastníkov a nájomcov bytov celkom z 3 bytových domov 
sme požiadali v Tatrabanke a zo 14 domov vo Všeobecnej úverovej banke. K dnešnému dňu je 
podpísaných celkom 16 úverových zmlúv a práce na domoch sa už realizujú, prípadne sa 
pripravujú. 
 
6. Finančná výpomoc a komer čné úvery:  
 
Na zasadnutiach predstavenstva v roku 2008 bolo schválené poskytnutie finančnej výpomoci 
vlastníkom a nájomcom bytov z 8 bytových domov v zmysle prijatých zásad.  
Komerčné úvery sme vybavili v roku 2008 pre vlastníkov a nájomcov zo 6 bytových domov. 
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7.  Údržba vý ťahov v bytových domoch:  
 
Na zasadnutí Predstavenstva SBD Zvolen bolo schválené zvýšenie mesačnej paušálnej sumy za 
servis výťahov, ktoré bolo zvýšené o 30%. Od roku 1997 paušálna cena nebola upravovaná. 
Všetci predsedovia boli vyzvaní, aby pri požiadavke zamestnanca spoločnosti ŠV servis Ľubietová 
(pred tým Štefanovie Hiadeľ) na predloženie žiadanky na namontovanie náhradného dielu – 
súčiastky na výťah, tak urobili bez zbytočného odkladu. Bez predloženej žiadanky nie sú výťahy 
opravené, sú mimo prevádzky 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 na takéto opravy je účtovaný zvlášť,  práce na takéto opravy sú hradené z mesačného 
paušálu. 
V súvislosti s údržbou výťahov je potrebné pripomenúť, že výťahy tak ako ostatné zariadenia 
v dome, sa opotrebovávajú a je potrebné zabezpečovať už aj väčšie opravy. Životnosť výťahov 
tak, ako ostatných zariadení  je obmedzená – na 20 rokov a pri starších výťahoch je na zariadení 
potrebné  vykonať väčšie opravy, ktoré stoja nemalé finančné prostriedky. Vlastníci a nájomcovia 
nevenujú týmto zariadeniam pozornosť. Dostávame sťažnosti, že výťah nie je dobre opravený. Ale 
len čiastkové opravy a „hasenie“ zlého stavu výťahov neustálymi reklamáciami sa dobrý technický 
stav výťahov nedosiahne.  
Môže sa stať, že výťah bude nutné odstaviť a budeme čakať na opravenú alebo novú súčiastku.  
 
Pri nedostatku finančných prostriedkov vo FPÚaO bude potrebné:  
� na opravu výťahov zabezpečovať úver  
� alebo ho odstaviť.  
 
8.  Využívanie finan čných prostriedkov z FPÚaO:  
 
U P O Z O R N E N I E: 
Predsedovia VV boli upozornení, že je potrebné dbať pri objednávaní prác na výšku FPÚaO. 
Pokiaľ vo FPÚaO nebudú finančné prostriedky, práce nebude možné objednať. Ani havarijné 
stavy. Pokiaľ by sa práce objednali a zaplatili, bola by ohrozená splátka úverov a finančnej 
výpomoci. K povinnému zostatku sa na schôdzi pri schvaľovaní úverov zaviazali vlastníci bytov.   

 
Požiadavky vlastníkov bytov o opravy v bytoch  nebude možné zabezpečovať cez SBD Zvolen, 
pretože faktúry dodávateľom je potrebné uhradiť a ich úhradu bude možné realizovať len z účtu 
bytového domu v banke. Na takéto použitie finančných prostriedkov musí dať súhlas schôdza 
vlastníkov alebo predseda VV (záleží od finančného nákladu na opravu). 
Pokiaľ nebude na schôdzi vlastníkov prípadne predsedom VV schválená úhrada z účtu domu 
v banke, práce správca – SBD Zvolen nebude objednávať.  
Tieto práce si bude musieť vlastník objednať sám a úhradu dodávateľ vyúčtuje hneď po skončení 
opravy v byte vlastníka alebo nájomcu. 
 
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, nákup kosačiek, benzínu do nich, náhradných dielov do kosačiek 
a pod.  
 
9.  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. 
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10. Zasielanie korešpondencie  
 
SBD Zvolen zasiela každú korešpondenciu prostredníctvom Slovenskej pošty.  
 
11.  Internetová stránka SBD Zvolen:  
 
SBD Zvolen má internetovú stránku, kde je možné sa dozvedieť informácie o činnosti SBD Zvolen. 
Sú na 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 
 
 
12. 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. 
 
13. Informácie:  
 
Stránkové dn i:      Pokladni čné hodiny do 22.12.2008 :   
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       Hotovos ť v pokladni je prijímaná s poplatkom 10,- Sk. 
 
V čase od 11.15 hod.  do 11.45 hod. je prestávka na ob ed. 

 
Od 1.1.2009 bude poklad ňa SBD Zvolen zrušená 

 
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, 18.11.2008 – 20.11.2008  
 
Zapísala: Košíková 


