
 
Porada predsedov Výborov vlastníkov s vedením SBD Zvolen v dňoch 26.-28.10.2009 

Z á p i s 
z porád predsedov výborov vlastníkov bytov  

s vedením Stavebného bytového družstva  Zvolen,  
konaných v d ňoch  26. – 28. októbra 2009   

 
Prítomní:   predsedovia VV podľa prezenčných listín 
Za Stavebné bytové družstvo Zvolen:    
Ing. Drahomíra Košíková, Ing. Katarína Jakubíková, Ing. Štefan Schnitzer, JUDr.Miroslav Háber 
 
Program porád  vedenia Stavebného bytového družstva Zvolen (ďalej družstvo) s predsedami 
výborov vlastníkov bytov (ďalej len porada):  

A Otvorenie 
B Novelizácia Vyhlášky ÚRSO č. 630/2005 Z.z., odpisy hlavných fakturačných meradiel  
C Informácia o činnosti SBD Zvolen za uplynulé obdobie 
D Diskusia 
E Záver 

 
A.  Otvorenie:  
Poradu otvorila a viedla predsedníčka družstva. Privítala prítomných predsedov výborov 
vlastníkov, prípadne ich zástupcov (ďalej len predsedov), členov orgánov družstva, hostí a 
oboznámila ich s programom porady vedenia družstva s predsedami VV 
 
Termíny porád:  
Porady s predsedami VV konajú podľa jednotlivých lokalít: 
26.10.2009 Zvolen – mesto, Zlatý potok, Sekier, Lipovec, Záhonok, sídlisko Západ, Lieskovec, 

Sliač, Kováčová, Zvolenská Slatina, Dobrá Niva 
27.10.2009 –  Detva, Vígľaš 
28.10.2009 –   Krupina, Dudince, Pliešovce, Hontianske Nemce 
Všetci pozvaní prítomní predsedovia VV pred začatím porád obdržali materiály (Stanovy, Domový 
poriadok, novelu Vyhlášky č. 630/2005 Z.z., leták – Bývate bezpečne? – pre každý byt v bytových 
domoch) spolu so zápisom z nej. Každý predseda VV obdržal toľko výtlačkov Domového poriadku, 
koľko je v bytovom dome vchodov. Je potrebné domový poriadok umiestniť do každého vchodu 
bytového domu. Predsedovia VV, ktorí sa nezúčastnili porady, obdržia materiály so zápisom 
poštou. Domový poriadok pre jeho rozmer obdržia v družstve. 
 
B.  Novelizácia Vyhlášky ÚRSO č. 630/2005 Z.z.,  

odpisy hlavných faktura čných meradiel  
 
Od 15. septembra 2009 je v účinnosti novelizácia Vyhlášky ÚRSO č. 630/2009 Z.z. (číslo 
novelizácie 358/2009) a vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla na ÚK a ohrev TÚV bude podľa 
nej vykonané prvýkrát za rok 2010. 
Novela je uskutočnená, okrem zmien uskutočnených v prechode na menu euro a zámenu 
požívaných fyzikálnych jednotiek GJ na kWh nasledovne: 
 

• Nové znenie § 5 
• Nové znenie § 7 
• V § 9 sú zmenené odseky 1 – 3  a doplnený nový odsek 8 
• Nové znenie § 10 
• Nový § 10a 

 
Pôvodnú vyhlášku obdržali predsedovia VV v roku 2006. Spolu s materiálmi z porady predsedovia 
obdržali novelu uvedenej vyhlášky a prílohu č. 1 k tejto vyhláške. 
 
V súvislosti s rozpočítavaním nákladov tepla na ohrev TÚV družstvo ako správca navrhuje prijať 
na schôdzach vlastníkov bytov, prípadne písomným hlasovaním uznesenie.  
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NÁVRH UZNESENIA:  
Ak sa v priebehu kalendárneho roka zmení cena tepla, množstvo spotrebovanej teplej vody 
u jednotlivých konečných spotrebiteľov ku dňu účinnosti novej ceny tepla sa určí nasledovne:  
 
Pomer fakturovaného spotrebovaného tepla na ohrev vody ku dňu účinnosti novej ceny tepla ku 
celkovej spotrebe tepla na ohrev teplej vody, fakturovanej za kalendárny rok v objekte 
rozpočítavania (bytový dom), sa vynásobí celkovým množstvom spotrebovanej vody u jednotlivých 
konečných spotrebiteľov za kalendárny rok. Po dni účinnosti novej ceny tepla bude množstvo vody 
za ďalšie obdobie vypočítané rozdielom celkovej spotreby TÚV u konečného spotrebiteľa 
a vypočítanej pomernej časti spotreby vody. 
 
Aj touto cestou chceme požiadať predsedov výborov vlastníkov, aby na konci kalendárneho roka 
pri odpise určených meradiel (vodomerov) na studenú a teplú vodu uskutočnili aj odpis hlavného 
faktura čného meradla, prípadne meradiel, na studenú vodu – hlavný vodomer . Spolu 
s odpisovými hárkami bude priložené aj tlačivo k takémuto odpisu. 
 
C.  Informácia o činnosti družstva  za uplynulé obdobie:  
 
1. K 30.09.2009 SBD Zvolen má vo vlastníctve alebo správe celkom 8479 bytov. 

Prehľad o prevedených bytoch do vlastníctva fyzických os ôb z družstevnej bytovej výstavby 
k 30.09.2009 pod ľa jednotlivých lokalít:  

 
 

Lokalita 

Počet 
bytov 

 pred prevodom 

Počet 
prevedených 

bytov 

Počet 
neprevedených 

bytov 
Zvolen 6457 5796 661 
Detva 944 748 196 

Krupina 755 684 71 
Sliač 291 268 23 

Kováčová 48 39 9 
Lieskovec 44 34 10 
Zv. Slatina 62 45 17 

Vígľaš 54 53 1 
Pliešovce 36 35 1 
Dudince 180 176 4 

Hont. Nemce 12 9 3 
S p o l u 8883 7887 996 

 
2. Správa bytov  
V legislatíve sa pripravuje ďalšia novelizácia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov (ďalej Zákon) v znení zmien a doplnkov, po prijatí ktorej budú predsedovia 
VV informovaní. 
 
V niektorých bytových domoch sa uskutočňujú schôdze v jednotlivých vchodoch a zápisy z nich sa 
zasielajú po zosumarizovaní ako zápis z konečnej schôdze v bytovom dome. Je možné 
akceptovať takéto schôdze pri dodržaní metodicky spresnených podmienok právnou sekciou zo 
Slovenského zväzu bytových družstiev Bratislava. Schôdze je možné v jednotlivých vchodoch 
zvolať a zápisnice z nich akceptovať: 

1. Ak sa správca v zmluve o výkone správy dohodne s  vlastníkmi bytov v konkrétnom 
bytovom dome na takomto zvolávaní schôdzí  (je možné rieši ť dodatkom k zmluve – 
podľa § 8a ods.1 Zákona 

2. V zmluve o výkone správy je potrebné ur čiť časový interval od konania prvej po 
konanie poslednej schôdze vo vchodoch  

3. Musí by ť rovnaký program schôdze vo všetkých vchodoch  
4. Musia by ť rovnaké podmienky schôdze  
5. Musí by ť rovnaký obsah pozvánky a obsah schôdze pod ľa Zákona  
6. Musia by ť overovatelia zápisníc zo všetkých schôdzí  
7. Z hľadiska plynutia prekluzívnych lehôt sa za de ň konania schôdze bytového domu 

považuje de ň konania schôdze v poslednom vchode  



Porada predsedov Výborov vlastníkov s vedením SBD Zvolen v dňoch 26.-28.10.2009 
 3 

3. Platenie úhrad za  poskytované služby:  
K 30.09.2009 predstavujú nedoplatky výšku 667.817 Eur vrátane zmluvných pokút a penále, z 
čoho vlastníci predstavujú čiastku 508.763 Eur. Vymáhanie nedoplatkov v položkách služby, fond 
prevádzky údržby a opráv a poplatok na správu družstva (ďalej nájomné), kroky k ich vymáhaniu a 
o spôsobe vymáhania pohľadávok voči vlastníkom a nájomcom bližšie poinformuje JUDr. Háber. 
(Dobrovoľné dražby, exekúcie, platobné rozkazy, výpoveď z nájmu, vypratanie bytu, rozkaz na 
plnenie). 
U nájomcov pri neúspešnom upomínaní na dlh uplatňujeme štatút výpovede nájmu bytu podľa 
Občianskeho zákonníka a vypratávanie bytov formou exekúcie. Pri vlastníkoch po neúspešných 
upomienkach pristupujeme k žalobe na súd k vydaniu platobného rozkazu, po vyznačení 
právoplatnosti jeho postúpenie na exekúciu. Robíme prvé kroky pristúpením k dobrovoľným 
dražbám. Pri dobrovoľných dražbách je potrebná úzka spolupráca s predsedami VV a vlastníkmi 
ostatných bytov k schváleniu uvedeného kroku na schôdzi vlastníkov bytov, prípadne schválenie 
písomným hlasovaním. 
Družstvo pristúpilo k predkladaniu prehľadov o platení nájmu v mesačných intervaloch. Na 
schôdzach vlastníkov je možné podáva ť IBA ÚSTNE INFORMÁCIE o platení a na schôdzi 
musia by ť prítomní iba vlastníci a nájomcovia z konkrétneho bytového domu, prípadne 
osoba splnomocnená vlastníkom k zastupovaniu na sch ôdzi  
 

Podľa Zákona NR SR č. 428/2002 o ochrane osobných údajov do praxe  
NIE JE MOŽNÉ  

umiestni ť preh ľady o platbách v spolo čných priestoroch bytového domu, ani predklada ť 
vlastníkom v písomnej forme do poštových schránok.  

 
4. Zrušenie pôvodných ú čtov družstva v bankách  
Od novembra 2009 budú zrušené účty družstva v bankách – ČSOB – bývalá Istrobanka 
a v Tatrabanke. Pokiaľ si ešte vlastníci a nájomcovia nenahlásili zmenu platby na účet domu 
v banke, nebudú môcť byť platby akceptované, pretože sa vrátia späť. Budú vznikať nedoplatky. 
Jedná sa asi o 100 vlastníkov a nájomcov, ktorí nepoukazujú platby na účty domov v banke. Bol im 
ekonomickou námestníčkou zaslaný list s upozornením na uvedený stav.  
Bližšie informácie môže podať ekonomická námestníčka. 
  
5.  E-mailové adresy:  
V mesiaci september pri zasielaní prehľadov o platení úhrad za užívanie bytov sme požiadali 
listom o zaslanie e-mailovej adresy, pokiaľ má predseda VV takúto adresu, aby sme mohli posielať 
prehľady touto formou. Niektorí predsedovia túto formu komunikácie uvítali a adresy zaslali 
ekonomickej námestníčke družstva. Budú im prehľady zasielané elektronicky, nie poštou. 
Doklady týkajúce sa bytových domov sú na požiadanie k nahliadnutiu na jednotlivých oddeleniach 
odborných úsekov družstva (§ 8b ods. 2f Zákona) 
V prípade dotazov zodpovie ekonomická námestníčka. 
 
6.  Využívanie finan čných prostriedkov z FPÚaO:  
U P O Z O R N E N I E: 
Predsedovia VV boli upozornení, že hlavne v bytových domoch, kde sa z FPÚaO splácajú úvery, 
prípadne finančná výpomoc, je potrebné dbať pri objednávaní prác na výšku FPÚaO aj po 
zohľadnení nedoplatkov vlastníkov v bytovom dome.  
 
Finančné prostriedky FPÚaO je možné prechodne použiť na zaplatenie nákladov za služby. 
Z finančných prostriedkov, ktoré sú určené na platenie zálohových platieb za služby alebo faktúry 
za služby, nie je možné uhrádzať náklady, ktoré súvisia s opravami a údržbou bytového domu. 
Finančné prostriedky FPÚaO je možné použiť na služby. Finančné prostriedky určené na služby 
nie je možné použiť na úhradu nákladov uhrádzaných z FPÚaO. 
Pokiaľ vo FPÚaO nebude dostatok finančných prostriedkov, 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.   
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V súvislosti s požiadavkami niektorých predsedov na použitie finančných prostriedkov z FPÚaO 
jednotlivých bytových domov na iné práce (také, ktoré nesúvisia s údržbou, opravami alebo 
prevádzkou spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu), tieto nie je možné použiť na 
budovanie parkovísk, pieskovísk, nákup kosačiek, benzínu do nich, náhradných dielov do kosačiek 
a pod. Takýto krok je v rozpore s ustanoveniami Zákona. 
 
7.  Programy na obnovu bytových domov  
Programy obnovy bytových domov pokračujú v ďalších etapách v tých bytových domoch, v ktorých 
sa vlastníci a nájomcovia dohodli. Obnova sa dotýka zatepľovania, opravy balkónov a lodžií, 
výmena dverí a okien v spoločných priestoroch, vstupných dverí, zatepľovania konštrukcií medzi 
suterénom a 1. podlažím a pod. K dnešnému dňu zabezpečujeme a pripravili sme 8 žiadostí na 
vládny program zatepľovania, pripravujú sa podklady pre úvery prostredníctvom komerčných bánk 
linkou Slovseff – úvery z Európskej banky pre obnovu a rozvoj., pripravujeme podklady pre 
komerčné úvery z ČSOB. Pre rok 2010 pripravujeme podklady pre bytové domy, v ktorých vlastníci 
požiadali o úver zo ŠFRB a dotácie na odstránenie systémových porúch z MVaRR. 
Finančnú výpomoc družstvo zatiaľ neposkytuje z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
 
Bližšie informácie môžu podať námestníci družstva. 
   
8.  Montáž pomerových rozde ľovačov vykurovacích nákladov:  
Do apríla 2010 končí životnosť pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (ďalej PRVN) v 6 
bytových domoch. S predsedami VV sme rokovali o možnosti výmeny PRVN za nové podľa 
ponuky spoločnosti Techem Bratislava. Ceny sú nasledovné: 
 

Druh PRVN 
Cena (Eur) 

Priama 
platba 

Cena (Sk) 
Priama 
platba 

Cena pri 
splátkach 
na 1 rok 

Cena pri 
splátkach 
na 2 roky 

Dvojsnímačnový 
Data III (rádiový) 22,91 690,19 24,28 Eur 

(731,46 Sk) 
25,43 Eur 
(766,10 Sk) 

PRVN TTO 
(manuálny odpis) 17,86 538,05 18,93 Eur 

(570,29 Sk) 
19,83 Eur 
(597,40 Sk) 

 
Je spracovaný harmonogram všetkých bytových domov v správe družstva, v ktorých sú 
namontované PRVN s uvedením životnosti.  
Bližšie informácie môže podať technický námestník. 
 
9.  Údržba vý ťahov v bytových domoch, vyhradených technických zar iadení:  
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 aj 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, veľa sa platí a výťah nie je v prevádzke tak, ako má byť. Ale len čiastkové opravy 
a „hasenie“ zlého stavu výťahov neustálymi reklamáciami sa dobrý technický stav výťahov 
nedosiahne.  
Už sa vyskytli prípady, že pri vykonávaní 6-ročných skúšok spoločnosťami Technická inšpekcia 
Banská Bystrica (ďalej TI) alebo TŐV Banská Bystrica (ďalej TŐV) nebolo vydané v 7 prípadoch 
osvedčenie. V takom prípade je potrebné okamžite rokovať s predsedom výboru vlastníkov 
a hľadať spôsob zabezpečenia vyhovujúceho stavu výťahu. Vyskytuje sa problém hlavne 
s nedostatkom finančných prostriedkov. Došlo aj k odstaveniu výťahu. Je to vyhradené technické 
zariadenie (ďalej VTZ), ktoré preváža osoby a nesmie dôjsť k ich ohrozeniu. Podobne je to 
s ostatnými VTZ – rozvody plynu, elektroinštalácie, bleskozvodov, hydrantov, hasiacich prístrojov. 
 
Družstvo prijalo nasledovný postup: 
V prípade doručenia výsledku skúšky VTZ ako nevyhovujúceho zariadenia, v ten istý deň bude 
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zaslaný list s kópiou vyjadrenia TI alebo TŐV predsedovi VV, a VTZ bude odstavené z prevádzky 
až do odstránenia nedostatkov. 
Preto je potrebné pri schva ľovaní investi čných akcií na obnovu bytového domu dba ť aj na 
obnovu VTZ a rezervova ť finan čné prostriedky na obnovu VTZ. 
Bližšie informácie môže podať technický námestník. 
 
10. havarijná služba vo Zvolene  
Na zabezpečenie odstránenia havarijných situácií v bytových domoch je uzatvorená zmluva so 
spoločnosťou Remob, s.r.o. Zvolen. Poplatok za držanie tejto služby je fakturovaný štvrťročne – do 
15. dňa prvého mesiaca štvrťroka. Vlastníci bytov svojim uznesením rozhodujú o všetkých veciach 
súvisiacich opravami, údržbou, rekonštrukciou podľa platného Zákona. Pokiaľ sa rozhodnú, 
havarijnú službu nevyužívať, je možné rozhodnúť na schôdzi. Následne družstvo pripraví dodatok 
k zmluve o výkone správy a po schválení a podpise nadpolovičnou väčšinou vlastníkov 
a spoluvlastníkov bytov (podľa Zákona) bude dodatok s dodávateľskou spoločnosťou uzatvorený 
s platnosťou od prvého dňa nasledujúceho štvrťroku. 
V bytovom dome po týchto krokoch nebude držaná havarijná služba po pracovnej dobe, cez 
soboty, nedele a sviatky,   
 
11.  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 prizýva ť Políciu.  
 
11.  Internetová stránka SBD Zvolen:  
Družstvo má internetovú stránku, kde je možné dozvedieť sa informácie o činnosti družstva. Sú na 
nej uvedené platné predpisy - stanovy, domový poriadok, smernice a zásady, tlačivá, stránkové 
dni, čísla účtov bytových domov 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. Informácie:  

Stránkové dn i: 
Pondelok 7.00 – 15.00 hod. 
Streda 7.00 – 16.30 hod. 

                               Piatok             7 .00 – 13.30 hod 
V čase od 11.15 hod.  do 11.45 hod. je prestávka na ob ed. 

Od 1.1.2009 je poklad ňa družstva zrušená 
 
D. Diskusia  
Na dotazy 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, 26. – 28.10.2009             Zapísala: Ing. Drahomíra Košíková 

Predsedníčka družstva 


