
 
Porada predsedov Výborov vlastníkov s vedením SBD Zvolen dňa 08.11.2010 

Z á p i s 
z porady predsedov výborov vlastníkov bytov  

s vedením Stavebného bytového družstva  Zvolen,  
konanej d ňa  8. novembra 2010 o 15.00 hod. v zasada čke Mestského úradu Zvolen  

 
 
 

Prítomní:   predsedovia výborov vlastníkov podľa prezenčnej listiny 
Za Stavebné bytové družstvo Zvolen:    
Ing. Drahomíra Košíková, Ing. Mária Hornoveská, Juraj Lihocký, JUDr. Miroslav Háber, Gabriel Balaško 
 
Pozvaní hostia:  
Za Mestský úrad Zvolen – Ing. Stanislav Jalakša, prednosta MÚ Zvolen 
   Ing. Katarína Markovičová, oddelenie miestnych daní MÚ Zvolen 
Za MPBH, s.r.o. Zvolen – Ing. Ivan Adam, Ing. Vladimír Bella – konatelia 
Za Zvolenskú teplárenskú a.s. – Ing. Juraj Králik, generálny riaditeľ 
Za Remob, s.r.o Zvolen – Ing. Milan Murín 
Za OR HaZZ Zvolen – pplk. Ing. Renatus Babiak 
 
Program porád  vedenia Stavebného bytového družstva Zvolen (ďalej SBD Zvolen) s predsedami výborov vlastníkov 
bytov (ďalej len porada): 
  

A Otvorenie 
B Ochrana pred požiarmi 
C Informácia o činnosti SBD Zvolen za uplynulé obdobie  
D Zákon NR SR  č. 182/1993  Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov – 

novela č. 70/2010 Z.z.  
E Rôzne 
F Diskusia 
G Záver 

 
A.  Otvorenie  
 
Poradu otvorila a viedla predsedníčka SBD Zvolen. Privítala prítomných predsedov výborov vlastníkov, prípadne ich 
zástupcov (ďalej len predsedov), hostí a oboznámila ich s programom porady vedenia SBD Zvolen s predsedami. 
Pred rokovaním obdržali predsedovia písomný materiál, ktorý obsahoval: 

• Prehľad tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv za III. štvrťrok 2010 
• Vzor tlačív k písomnému hlasovaniu 
• Zásady SBD Zvolen určené pre výbory vlastníkov bytov (schválené na ZD 2009) 
• Rokovací a volebný poriadok 
• Prehľad pojmov k spravovaniu bytov 

 
Termíny porád:  
 
Porady s predsedami sa konajú podľa jednotlivých lokalít: 
08.11.2010 –  Zvolen – mesto, Zlatý potok, Sekier, Lipovec, Záhonok, sídlisko Západ, Lieskovec, Sliač, 

Kováčová, Zvolenská Slatina, Dobrá Niva, Budča 
09.11.2010 –   Krupina, Dudince, Pliešovce, Hontianske Nemce 
10.11.2010 –  Detva, Vígľaš 
 
B.  Ochrana pred požiarmi  

 
Od 01.07.2009 je v platnosti Vyhláška č. 259/2009 Z.z., ktorá je novelizáciou Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 
121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 
Podľa novely je potrebné, aby vlastník alebo správca nehnuteľnosti zabezpečil podľa § 24 a § 29a dokumentáciu 
ochrany pred požiarmi – riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby 
alebo dokumentáciu o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby. 
 
Dokumentácia o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby sa vypracúva vtedy, ak stavba bola realizovaná 
podľa projektovej dokumentácie do 31.12.1981.  
Súčasťou spracovanej projektovej dokumentácie stavieb po 1.1.1982 bola a je dokumentácia ochrany pred požiarmi. 
 
Dodržiavanie požiarno-bezpečnostných predpisov je kontrolované OR HaZZ SR tematickými kontrolami. Zariadenia 
slúžiace k ochrane pred požiarmi musia spĺňať legislatívne predpisy – hydranty, hasiace prístroje, požiarne dvere 
s uzávermi, únikové cesty a pod. 
K problematike požiarno-bezpe čnostných predpisov boli podané potrebné informácie . 
 
C.  Informácia o činnosti družstva za uplynulé obdobie  
 
1. K 30.09.2010 SBD Zvolen má vo vlastníctve alebo správe celkom 8537 bytov . 
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Prehľad o prevedených bytoch do vlastníctva fyzických os ôb z družstevnej bytovej výstavby 
k 30.09.2010 pod ľa jednotlivých lokalít:  

 
 

Lokalita 

Počet 
bytov 

 pred prevodom 

Počet 
prevedených bytov  

Počet 
neprevedených 

bytov 
Zvolen 6457 5863 594 
Detva 944 765 179 

Krupina 755 689 66 
Sliač 291 273 18 

Ková čová 48 40 8 
Lieskovec 44 34 10 
Zv. Slatina 62 46 16 

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

Hont. Nemce 12 9 3 
S p o l u 8883 7887 900 

 
2.   Platenie úhrad za  poskytované služby  
 
K 30.09.2010 predstavujú nedoplatky výšku 415.344 Eur vrátane zmluvných pokút a poplatok z omeškania. Vymáhanie 
nedoplatkov v položkách služby, fond prevádzky, údržby a opráv a poplatok na správu družstva (ďalej nájomné) voči 
vlastníkom a nájomcom zabezpečuje SBD Zvolen dobrovoľnými dražbami, exekúciami, platobnými rozkazmi, 
výpoveďami z nájmu, vyprataním bytu, rozkazmi 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 je postúpený na exekúciu. V máji 2010 boli uskutočnené 
a ukončené 4 dobrovoľné dražby. 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. 
SBD Zvolen 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 b yť prítomní iba vlastníci a nájomcovia 
z konkrétneho bytového domu, prípadne osoba splnomo cnená vlastníkom k zastupovaniu na schôdzi.  
 

Podľa Zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. 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 a 
nájomcom v písomnej forme do poštových schránok.  

 
3.  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 sme 
pripravili podklady pre úvery prostredníctvom komerčných bánk linkou Slovseff – úvery z Európskej banky pre obnovu 
a rozvoj – pre 14 bytových domov, a pre komerčné úvery z Tatrabanky a ČSOB, podľa rozhodnutí vlastníkov bytov. Pre 
rok 2011 pripravujeme podklady pre bytové domy, v ktorých vlastníci požiadali o dotácie na odstránenie systémových 
porúch z MVaRR. 
 
4.  Montáž pomerových rozde ľovačov vykurovacích nákladov  
 
V niektorých bytových domoch končí životnosť pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (ďalej PRVN). 
S predsedami sme rokovali o možnosti výmeny PRVN za nové podľa ponuky spoločnosti Techem, s.r.o. Bratislava. Ceny 
pre roky 2010 a 2011 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) 

24,23 729,95 25,68 Eur 
(773,64 Sk) 

26,89 Eur 
(810,09 Sk) 

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

(570,29 Sk) 
19,83 Eur 

(597,40 Sk) 
 
5. Havarijná služba  
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 s opravami, údržbou, rekonštrukciou podľa platného 
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Zákona. Pokiaľ sa rozhodnú, havarijnú službu nevyužívať, je možné rozhodnúť na schôdzi. Následne SBD Zvolen 
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. 
Ak sa vlastníci rozhodnú nevyužíva ť havarijnú službu v bytovom dome, PO SCHVÁLENÍ A PODPÍSANÍ DODATKU 
K ZMLUVE O VÝKONE SPRÁVY  nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov v bytovom dome NEBUDE držaná havarijná 
služba po pracovnej dobe, po čas sobôt, nedie ľ a sviatkov,    
 
D. Zákon NR SR  č. 182/1993  Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

– novela č. 70/2010 Z.z.  
 
V legislatíve je v platnosti od 01.04.2010 ďalšia (12) novelizácia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov (ďalej Zákon) v znení zmien a doplnkov. Podľa uvedenej novely, sú vlastníci bytov a SBD 
Zvolen dať do súladu zmluvy o výkone správy do 31.03.2011. SBD Zvolen písomne informovalo všetkých vlastníkov 
bytov prostredníctvom listu doručeného predsedami v mesiaci máj 2010. Podľa novely do plochy spoluvlastníckeho 
podielu bytu pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv sa zarátava aj 25% z podlahovej plochy balkónov, lodžií 
a terás. V nových predpisoch úhrad (pravdepodobne od nového roku) budú už tieto plochy uvedené.  
K novele bol spracovaný predsedníčkou SBD Zvolen prehľad pojmov a tento bol predložený predsedom pri prezentácii. 
Bližšie informácie k tvorbe FPÚaO Vám podá ekonomická  námestní čka.  
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 
nasledovných podmienok: 
1. Ak sa SBD Zvolen v zmluve o výkone správy dohodne  s vlastníkmi bytov v konkrétnom bytovom dome na 

takomto zvolávaní schôdzí  (je možné rieši ť dodatkom k zmluve) 
2. V zmluve o výkone správy je potrebné ur čiť časový interval od konania prvej po konanie posledne j 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  
 
E. Rôzne 
 
1.  Konanie schôdzí v roku 2010  
 
V mesiaci október 2010 boli upozornení tí predsedovia, ktorí v roku 2010 neuskutočnili schôdze vlastníkov bytov, aby tak 
vykonali do konca mesiaca október 2010, prípadne oznámili p. Novodomcovej, že plánujú do konca roka schôdzu 
uskutočniť. 
K dnešnému dňu neboli uskutočnené schôdze v bytových domoch, ktoré boli dodatočne prečítané na porade. 
Predsedovia boli požiadaní, aby oznámili, taktiež pani Novodomcovej, do 15.11.2010, že schôdzu neuskutočnia, aby 
mohla zabezpečiť ďalšie kroky. 

 
2. Voľby v roku 2011  
  
V roku 2011 končí volebné obdobie orgánov SBD Zvolen – predstavenstva a kontrolnej komisie. Začiatkom budúceho 
roku budú predsedovia písomne oboznámení o voľbách do orgánov SBD Zvolen. 
 
3.  Využívanie spolo čných priestorov na podnikate ľské ú čely 
 
Pokiaľ sa vlastníci a nájomcovia rozhodnú o poskytnutí spoločných častí alebo spoločných zariadení na prenájom – 
napr. strechy na internetové služby, pivničné priestory na podnikateľské účely a pod, je potrebné o takejto činnosti 
rozhodnúť hlasovaním na schôdzi vlastníkov bytov alebo vyhláseným písomným hlasovaním v celom bytovom dome 
podľa Zákona (potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov). NESTAČÍ PODPISOVÁ AKCIA – PETÍCIA – 
LEN V JEDNOM VCHODE. 
 
4.   Využívanie finan čných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv  (ďalej FPÚaO) 
 
U P O Z O R N E N I E: 
V bytových domoch, kde sa z FPÚaO splácajú úvery, 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. 
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 platenie faktúr za dodané služby (teplo, TÚV, 
SV, elektrická energia a pod.). K povinnému zostatku vo FPÚaO pri schvaľovaní úverov sa na schôdzi 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) 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. 
 
5.  Údržba vý ťahov v bytových domoch, vyhradených technických zar iadení  
 
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. Pri starších výťahoch je na zariadení potrebné  
vykonať väčšie opravy, ktoré stoja nemalé finančné prostriedky.  
V priebehu minulého a tohto roka sa vyskytli prípady, že pri vykonávaní 6-ročných skúšok spoločnosťami Technická 
inšpekcia Banská Bystrica (ďalej TI) alebo TŐV Banská Bystrica (ďalej TŐV) neboli vydané osvedčenia. V takom prípade 
sme rokovali s predsedom výboru vlastníkov a hľadali spôsob zabezpečenia vyhovujúceho stavu výťahu. Vyskytuje sa 
problém hlavne s nedostatkom finančných prostriedkov. Došlo aj k odstaveniu výťahov. 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. 
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. 
 
6.  Poistenie bytových domov  
 
Majetok vo vlastníctve alebo správe SBD Zvolen je poistený v poisťovni Kooperatíva. Pre zabezpečenie likvidácie 
škodových prípadov a riešenie akýchkoľvek problémov v oblasti poistenia spolupracujeme s maklérom – spoločnosťou 
Respect, s.r.o. Slovakia. Pri vandalizme je potrebné vždy prizýva ť štátnu Políciu.  
 
Ak vznikne poistná udalos ť v byte vlastníka alebo nájomcu zate čením zo strechy, poistná udalos ť poruchou na 
spolo čných elektrických, kúrenárskych, vodovodných alebo kanaliza čných rozvodoch, je potrebné, aby vlastník 
alebo nájomca takúto udalos ť nahlásil aj do SBD Zvolen, na technický úsek, nie l en do svojej pois ťovne, 
z dôvodu, že spolo čné časti a spolo čné zariadenia sú poistené poistnou zmluvou nehnute ľnosti. Poistné platí 
každý vlastník a nájomca v predpise úhrad. 
 
7.  Internetová stránka SBD Zvolen  
 
SBD Zvolen má internetovú stránku, kde je možné dozvedieť sa informácie o činnosti SBD Zvolen. 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. 
V roku 2011 chceme pristúpiť prostredníctvom informačného systému Domus k podávaniu informácií vlastníkom 
a nájomcom bytov o stave finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch (nájomnom) ako aj o prehľade FPÚaO, tzv. 
WebDomus. O tejto službe budú vlastníci a nájomcovia informovaní v dostatočnom časovom predstihu  
 
Adresa:  www.sbdzv.sk   
Mailová adresa:     sbdzv@sbdzv.sk 
Predsední čka:    predseda@sbdzv.sk 
Ekonomická námestní čka:   enamestnik@sbdzv.sk 
Technický námestník:   tnamestnik@sbdzv.sk 
Právne oddelenie:   právne@sbdzv.sk 
 
Stránkové dni v SBD Zvolen:  
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. 
 
F. Diskusia  
 
Na dotazy bolo na poradách zodpovedané na mieste. Podnety, na ktoré je potrebné stretnutie s príslušným zástupcom 
bytového domu, bolo dohodnuté stretnutie dodatočne a osobne. 
 
G. Záver  
 
Na záver sa predsedníčka prítomným poďakovala za pozornosť a účasť a porady ukončila. 

 
Vo Zvolene, 8.11.2010                                    Zapísala: Ing. Drahomíra Košíková 

Predsedníčka SBD Zvolen 


