
 
Porada predsedov Výborov vlastníkov s vedením SBD Zvolen dňa 14.02.2012 

Z á p i s 
z porady predsedov výborov vlastníkov bytov  

s vedením Stavebného bytového družstva  Zvolen,  
konanej dňa  14. februára 2012 o 15.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Detva 

 
Prítomní:   predsedovia výborov vlastníkov bytov, prípadne ich zástupcovia, podľa prezenčnej listiny 
Za Stavebné bytové družstvo Zvolen:   
Ing. Drahomíra Košíková, Ing. Mária Hornoveská, Jana Ľalíková, JUDr. Miroslav Háber,  
 
Pozvaní hostia: 
Za Mestský úrad Zvolen – Ing. Ján Šufliarsky, primátor Mesta Detva 
Za Bytes, s.r.o. Detva – Ing. Stanislav Šichta, – konateľ 
 
Program porady vedenia Stavebného bytového družstva Zvolen (ďalej SBD Zvolen) s predsedami výborov 
vlastníkov bytov (ďalej len porada): 
 

A Otvorenie 
B Informácia o činnosti SBD Zvolen za uplynulé obdobie  
C Disponovanie s finančnými prostriedkami vo fonde prevádzky, údržby a opráv 
D Vyhradené technické zariadenia (VTZ) – postupy 
E Internetový portál „POSCHODOCH“ 
F Vyplácanie odmien predsedom a členom výboru vlastníkov bytov (ďalej VV) 
G Havarijná služba  
H Poistenie bytových domov 
I  Požiarna ochrana v spoločných priestoroch 
J Dodávka teplej vody (TV) z kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) 
K  Vyregulovanie TV 
L  Prevádzkový poriadok SBD Zvolen pre spoločné odberné plynové zariadenia 
M  Rôzne 
N Diskusia 
O Záver 

 
A.  OTVORENIE 

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

• Zápis z poray s predsedami 
• Prehľad pojmov k Zákonu NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej 

Zákon) 
• Vzor tlačív k písomnému hlasovaniu 
• Zásady SBD Zvolen pre tvorbu a použitie fondu prevádzky údržby a opráv (ďalej FPÚaO) 
• Zásady SBD Zvolen určené pre výbory vlastníkov bytov (schválené na ZD 2011 – úplné znenie) 
• Zásady vyplácania odmien Stavebným bytovým družstvom Zvolen 
• Smernica SBD Zvolen o dodávke plnení súvisiacich s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a spôsobe 

ich rozúčtovania 
• Smernica SBD Zvolen o prevádzke meracej techniky v bytoch a nebytových priestoroch 
• Predpis SBD Zvolen na stanovenie zálohy pri prevode a prechode vlastníckych práv k bytu 
• Smernica SBD Zvolen o určovaní jednorazových poplatkov 
• Smernica SBD Zvolen o dezinsekcii bytov 
• Reklamačný poriadok 
• Povinnosti vlastníkov a nájomcov bytov pri výmene vykurovacích telies 

 
Termíny porád:  
Porady s predsedami VV sa konajú podľa jednotlivých lokalít: 
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13.02.2012:  Zvolen – mesto, Zlatý potok, Sekier, Lipovec, Záhonok, sídlisko Západ, Lieskovec, Sliač, 
Kováčová, Zvolenská Slatina, Dobrá Niva, Budča 

14.02.2012:  Detva, Vígľaš 
15.02.2012:   Krupina, Dudince, Pliešovce, Hontianske Nemce 
 
Zhromaždenie delegátov SBD Zvolen sa uskutoční 07.06.2012 o 14.00 hod. v Dome kultúry ŽSR na Sokolskej 
ulici č. 69 vo Zvolene. 
 

B.  INFORMÁCIA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA UPLYNULÉ OBDOBIE 
 
1. Správa bytov – k 31.12.2011 SBD Zvolen má vo vlastníctve alebo správe celkom 8462 bytov. Prehľad 

o prevedených bytoch do osobného vlastníctva podľa platného Zákona je uvedený v nasledujúcej tabuľke.  
 

Tabuľka č. 1:  Prehľad o prevedených bytoch do vlastníctva fyzických osôb z družstevnej bytovej výstavby 
k 31.12.2011 podľa jednotlivých lokalít: 

Lokalita 
Počet 
bytov 

pred prevodom 

Počet 
prevedených 

bytov 

Počet 
neprevedených 

bytov 
Zvolen 6457 5949 508 
Detva 944 787 157 

Krupina 755 710 45 
Sliač 291 279 12 

Kováčová 48 42 6 
Lieskovec 44 35 9 
Zv. Slatina 62 50 12 

Vígľaš 54 53 1 
Pliešovce 36 36 0 
Dudince 180 177 3 

Hont. Nemce 12 10 2 
S p o l u 8883 8128 755 

 
2.  Platenie úhrad za  poskytované služby – k 31.12.2011 predstavujú nedoplatky výšku 308 tis. Eur vrátane 

zmluvných pokút a poplatkov z omeškania. Vymáhanie nedoplatkov v položkách služby, FPÚaO 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. 

Pri vymáhaní nedoplatkov  nájomcov, pri neúspešnom upomínaní na dlh, uplatňujeme štatút výpovede nájmu bytu 
podľa Občianskeho zákonníka a vypratávanie bytov formou exekúcie.  
Pri vymáhaní nedoplatkov vlastníkov, po neúspešných upomienkach pristupujeme k žalobe na súd k vydaniu 
platobného rozkazu, po vyznačení právoplatnosti je postúpený na exekúciu alebo k dobrovoľným dražbám po 
schválení tohto aktu vlastníkmi bytov dotknutých bytových domov. 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 predkladá prehľady o platení nájmu v mesačných intervaloch.  
 
Na schôdzach vlastníkov je možné podávať IBA ÚSTNE INFORMÁCIE o platení a na schôdzi musia byť 
prítomní iba vlastníci a nájomcovia z konkrétneho bytového domu, prípadne osoba písomne splnomocnená 
vlastníkom k zastupovaniu na schôdzi (s úradne overeným splnomocnením). 
 

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

umiestniť prehľady o platbách v spoločných priestoroch bytového domu, ani predkladať vlastníkom 
a nájomcom v písomnej forme do poštových schránok.  

 
3.  Konanie schôdzi bytového domu v jednotlivých vchodoch – 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, ale je potrebné dodržať nasledovné podmienky: 
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1. Ak sa SBD Zvolen v zmluve o výkone správy dohodne s vlastníkmi bytov v konkrétnom bytovom 
dome na takomto zvolávaní schôdzí – je možné riešiť dodatkom k zmluve schváleným podľa Zákona 
– iba na schôdzi vlastníkov bytov. 

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

3. Musí byť rovnaký program schôdze vo všetkých vchodoch 
4. Musia byť rovnaké podmienky schôdze 
5. Musí byť rovnaký obsah pozvánky a obsah schôdze podľa Zákona 
6. Musia byť overovatelia zápisníc zo všetkých schôdzí 
7. Z hľadiska plynutia prekluzívnych lehôt sa za deň konania schôdze bytového domu považuje deň 

konania schôdze v poslednom vchode 
 

4.  Obnova bytových domov – SBD Zvolen doteraz zabezpečilo a zrealizovalo celkom v 140 bytových domoch 
ich obnovu – zateplenie obvodového plášťa, suterénnych priestorov, rekonštrukcie striech so zateplením alebo 
bez zateplenia, výmenu okien v spoločných priestoroch bytových domov, vstupných dverí do bytových domov, 
dverí deliacich vstupné chodby od schodísk, vymaľovanie spoločných priestorov, výmena osvetlenia za 
senzorové, výmena výťahov, rekonštrukcie okapových chodníkov, výmeny stúpacích vedení elektroinštalácie 
v spoločných priestoroch, zvislých a vodorovných rozvodov teplej vody, studenej vody a kanalizácie, výmena 
kanalizačných prípojok a vodovodných prípojok a pod. 
Na uvedené práce boli podľa rozhodnutí vlastníkov bytov použité finančné prostriedky z FPÚaO, úvery zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ŠFRB), európskych fondov a komerčné úvery. 

 
5.  Montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov – v niektorých bytových domoch končí 

životnosť pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (ďalej PRVN). Predsedovia VV sú písomne 
informovaní o potrebnej výmene PRVN za nové podľa ponuky spoločnosti Techem, s.r.o. Bratislava. Ceny pre 
rok 2012 sú uvedené v tabuľke č. 2. 

 
Tabuľka č. 2: Prehľad o cenách PRVN pre rok 2012 

Druh PRVN 
Cena (Eur) 

1 ks 
Cena (Sk) 

1 ks 

Dvojsnímačnový Data III  
(rádiový – s diaľkovým odpočtom) 

22,39 674,52 

PRVN TTO 
(manuálny odpis – potrebný vstup do bytu) 

18,01 542,57 

 
C.  DISPONOVANIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI VO FPÚaO 

 
1. Vzhľadom k tomu, že v 122 bytových domoch sú v prevádzke elektrické výťahy a všetky sú staršie ako 20 

rokov, pri odborných prehliadkach, 3-ročných odborných skúškach alebo 6-ročných úradných skúškach 
(ďalej odborné skúšky) niektoré výťahy nevyhovejú technickým podmienkam a musia sa odstaviť z prevádzky. 
Takáto situácia môže nastať aj poruchou výťahu mimo uvedených skúšok, teda vznikne veľká porucha výťahu.  
Výťah je vyhradené technické zariadenie (VTZ), ktoré svojou prevádzkou nesmie ohrozovať životy a zdravie 
prepravovaných osôb.  
 
Podľa článku 5 ods. 3 b) uzatvorených zmlúv o výkone správy je SBD Zvolen oprávnené disponovať 
s finančnými prostriedkami FPÚaO okrem iného na opravách a údržbe na VTZ.  
V prípade, že výťahy, ktoré sú VTZ, nevyhovejú technickým podmienkam, je potrebné vykonať opravu. 
V opačnom prípade bude výťah odstavený. 
 
Po vykonanej odbornej skúške o stave výťahu SBD Zvolen oboznámi predsedu VV listom, ktorého prílohou 
bude protokol o vykonanej odbornej skúške, rozpis prác (ktoré je potrebné vykonať) s predpokladaným 
nákladom a termínom odstránenia závad. Následne budú práce zrealizované. 
Poruchy výťahov, ktoré vzniknú medzi odbornými skúškami, je potrebné odstrániť. Finančné náklady na 
poruchy výťahov sú v mnohých prípadoch vyššie, ako sú schválené limity pre predsedov VV na čerpanie 
finančných prostriedkov z FPÚaO. 
Podľa Zmluvy o výkone správy vlastníci splnomocňujú predsedu VV k použitiu finančných prostriedkov z  
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FPÚaO na vykonanie opráv a údržby, ktorých rozsah nepresahuje sumu schválenú na schôdzi vlastníkov bytov 
alebo písomným hlasovaním. V bytových domoch sú schválené na schôdzach vlastníkov bytov alebo 
písomným hlasovaním limity čerpania finančných prostriedkov z FPÚaO (ďalej limit) pre predsedov VV 
prípadne pre VV rôzne: 
 
• Bez možnosti čerpania fin. prostriedkov z FPÚaO (0 Eur)    v 34 bytových domoch  
• Do limitu 100 Eur___________________________________  v 14 bytových domoch 
• Do limitu 332 Eur___________________________________  v 25 bytových domoch 
• Do limitu 700 Eur___________________________________  v 45 bytových domoch 
• Do limitu 1000 Eur _________________________________  v 22 bytových domoch 
• Do limitu 1660 Eur__________________________________  v 39 bytových domoch 
• Nad limit 1660 Eur do 2655 Eur _______________________  v 8 bytových domoch 
 
Požiadavku na realizáciu prác v bytovom dome s vyšším finančným nákladom, ako je vlastníkmi schválený 
limit, je potrebné schváliť na schôdzi vlastníkov bytov alebo písomným hlasovaním. 
 
Na zvolanie schôdze alebo vypísanie písomného hlasovania sú podľa platného Zákona stanovené lehoty 
a počas nich sú výťahy odstavené. Aby sa predišlo situáciám, že výťah je odstavený dlhšiu dobu SBD Zvolen 
navrhuje pre predsedov VV prerokovať na schôdzach vlastníkov bytov v tých bytových domoch, kde sú 
v prevádzke elektrické výťahy, schválenie možnosti disponovať s finančnými prostriedkami z FPÚaO na 
opravy výťahov po schválení vo VV, aby bola oprava flexibilne zabezpečená a výťah bol odstavený čo 
najkratšiu dobu.  
 
SBD Zvolen navrhuje znenie uznesenia (k schváleniu na schôdzi vlastníkov alebo písomným hlasovaním): 
Vlastníci bytov splnomocňujú VV bytov (alebo predsedu VV) k použitiu finančných prostriedkov z FPÚaO na 
opravu výťahu (alebo výťahov) v bytovom dome, ktorej finančný náklad je vyšší ako finančný limit schválený 
vlastníkmi bytov na schôdzi vlastníkov bytov (písomným hlasovaním) zo dňa ...................... 
Takéto uznesenie je možné schváliť na schôdzi vlastníkov bytov alebo písomným hlasovaním. 
V prípade, že vlastníci nebudú s takým návrhom súhlasiť, budú musieť každú opravu výťahu, ktorej finančný 
náklad je vyšší ako schválený limit, do výšky ktorého môže predseda VV alebo VV disponovať, schvaľovať na 
schôdzi vlastníkov alebo písomným hlasovaním. 
 

2. Pri schválení zaplatenia faktúr za vykonané práce na opravách a údržbe v bytových domoch je potrebné, aby 
dodávatelia mali odsúhlasenú faktúru predsedom VV, prípadne členom VV (zástupcovia vlastníkov). 
Mnohokrát dodávatelia majú problém skontaktovať sa so zástupcami vlastníkov. Zamestnanci SBD Zvolen 
potom komunikujú s predsedami VV telefonicky. Niektorí predsedovia VV odsúhlasia práce aj telefonicky, 
prípadne e-mailom, čo je pre zaplatene faktúr postačujúce. 

 
D. VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA (VTZ) – POSTUPY 

Realizácia revízií VTZ (elektroinštalácia, bleskozvody, plynové zariadenia) podľa platnej legislatívy je vykonávaná 
podľa spracovaného harmonogramu. Harmonogram vykonania povinných revízií VTZ (v prípade, že je potrebné 
v tom ktorom roku vykonať aj overenie meradiel SV a TV) obdržia predsedovia VV na začiatku kalendárneho roka 
spolu s uvedením predpokladaných finančných nákladov na vykonanie revízií VTZ. Závady, ktoré sú zistené pri 
vykonaných revíziách VTZ, je potrebné odstrániť.  Bol dohodnutý s dodávateľmi nasledovný postup: 
1. Po vykonaní revízie zabezpečí dodávateľ doručenie revíznej správy. V prípade, že sú pri revízii VTZ zistené 

závady, spolu s revíznou správou predloží predpokladané finančné náklady na odstránenie závad – rozpis prác 
a materiálu a tu uvedie aj termín odstránenia závad. Revíznu správu spolu s rozpisom prác a materiálu predloží 
v termíne do 30 dní od vykonania revízie. 

2. Dodávateľ predloží faktúru za vykonanú revíziu potvrdenú predsedom VV prípadne ním poverenou osobou do 
20 dní od vykonania revízie. 

3. Fotokópiu revíznej správy s fotokópiou predpokladaných finančných nákladov a uvedeným termínom 
odstránenia závad referent VTZ pošle predsedovi VV do 3 pracovných dní od obdržania podkladov od 
dodávateľa. 

4. Zrealizované práce bude fyzicky preberať referent VTZ v spolupráci s predsedom VV. 
5. Dodávateľ predloží faktúru za zrealizované práce na odstránení závad, potvrdenú predsedom VV, prípadne ním 

poverenou osobou. 
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Z uvedených dôvodov upozorňuje SBD Zvolen, aby: 
 
Pri schvaľovaní investičných akcií na obnovu bytového domu vlastníci dbali aj na obnovu VTZ a rezervovali 
finančné prostriedky na obnovu VTZ. 
 

E.  INTERNETOVÝ PORTÁL POSCHODOCH 
 
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, čísla účtov 
bytových domov v bankách, najnovšie číslo vydaného Spravodajcu a pod. 
 
Do povedomia dostali vlastníci a nájomcovia bytov (ďalej užívatelia) spolu s novým predpisom úhrad ponuku na 
internetový portál POSCHODOCH. Cieľom uvedeného portálu je poskytnúť všetky informácie o byte, ako sú 
prehľady platieb, výšky predpisu úhrad, odpočtov meradiel studenej vody (ďalej SV) a TV, ročného vyúčtovania 
užívateľa, ako aj informácie o bytovom dome v podobe informácií o revíziách VTZ, konštrukčných prvkoch, 
zoznamy dodávateľských faktúr za služby, opravy a údržbu. Predsedovia VV majú sprístupnený prehľad rozšírený 
o stav FPÚaO a o prehľade o platbách všetkých užívateľov. Pre užívateľov je táto možnosť spoplatnená vo výške 
0,12 Eur s DPH mesačne, predsedovia VV majú možnosť prístupu k portálu zdarma. 
 
Prístup na portál je možné získať návštevou SBD Zvolen na bytovom oddelení (č. dv. 9), kde bude so záujemcom 
spísaná zmluva. Pre aktiváciu konta je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude zaslaný identifikačný mail. 
Po potvrdení odkazu žiadateľom v mailovej správe bude konto prístupné a aktívne ihneď. Je vhodné po prihlásení 
zmeniť svoje heslo. 
 

F.  VYPLÁCANIE ODMIEN PREDSEDOM A ČLENOM VV 
 
Spolu s rozdelením odmien predsedom a členom VV obdržali predsedovia aj tlačivá „Dohoda o vykonaní práce“ 
(ďalej dohoda). Bez doručenia vyplnených dohôd nebude možné vyplatiť odmenu. Taký istý postup je aj pri 
vyplatení odmeny za odpis meradiel SV a TV. 
Pri predkladaní rozdelených odmien predsedami VV mnohí z predsedov VV uviedli obťažnosť doručenia všetkých 
podkladov podľa požiadavky SBD Zvolen. K tejto problematike by bližšie informácie podala ekonomická 
námestníčka.  
 

G.  HAVARIJNÁ SLUŽBA 
 
Odstraňovanie havarijných situácií v bytových domoch po pracovnej dobe, počas sobôt, nedieľ a sviatkov 
zabezpečuje spoločnosť BYTES, s.r.o. Deva. Vlastníci bytov svojim uznesením rozhodujú o všetkých veciach 
súvisiacich s opravami, údržbou, rekonštrukciou podľa platného Zákona. Pokiaľ sa vlastníci rozhodnú havarijnú 
službu nevyužívať, je možné rozhodnúť na schôdzi vlastníkov a schváliť dodatok k zmluve o výkone správy. Po 
schválení a podpise nadpolovičnou väčšinou vlastníkov a spoluvlastníkov bytov (podľa Zákona) bude dodatok 
k zmluve s dodávateľskou spoločnosťou uzatvorený s platnosťou od prvého dňa nasledujúceho štvrťroku. 
O schválení dodatku k Zmluve o výkone správy s nevyužívaním havarijnej služby nie je možné rozhodnúť 
písomným hlasovaním. 
 
Ak sa vlastníci rozhodnú nevyužívať havarijnú službu v bytovom dome, PO SCHVÁLENÍ iba na schôdzi 
vlastníkov A PODPÍSANÍ DODATKU K ZMLUVE O VÝKONE SPRÁVY  nadpolovičnou väčšinou všetkých 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome NEBUDE držaná havarijná služba po pracovnej dobe, 
počas sobôt, nedieľ a sviatkov,   
 
Všetky kontakty na zabezpečenie odstránenia havarijných stavov boli uverejnené v poslednom čísle spravodajcu č. 
42. Sú uverejnené aj na web stránke SBD Zvolen, na portáli POSCHODOCH a boli  zaslané aj predsedom VV 
v mesiaci december 2011. 
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H.  POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV  
 
Majetok vo vlastníctve alebo správe družstva je poistený v poisťovni Kooperatíva, a.s. a to nasledovne: 
 

� poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou – združené živelné poistenie, 
(spoluúčasť 33,19 Eur mimo rizika povodeň, Pre poistné udalosti následkom povodne a záplavy je 
spoluúčasť  165,97 Eur.),  

� poistenie astmosferických zrážok (spoluúčasť 16,60 Eur), 
� poistenie pre prípad odcudzenia vecí - krádež vlámaním, lúpež – stavebných súčastí nachádzajúcich sa 

vnútri poistených nehnuteľností (spoluúčasť 5 %, min. 33,19 Eur), 
� poistenie pre prípad vandalizmu - zistený a nezistený páchateľ (spoluúčasť 10 %, min 33,19 Eur), 
� poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla (spoluúčasť 16,60 Eur), 
� poistenie zodpovednosti za škodu – všeobecná zodpovednosť (bez spoluúčasti),  
� zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – zákonné poistenie, 
� havarijné poistenie motorových vozidiel. 

 
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 prizývať 
štátnu Políciu. 
 
Ak vznikne poistná udalosť v byte vlastníka alebo nájomcu zatečením zo strechy, poistná udalosť poruchou 
na spoločných elektrických, kúrenárskych, vodovodných alebo kanalizačných rozvodoch, je potrebné, aby 
vlastník alebo nájomca takúto udalosť nahlásil do SBD Zvolen, na technický úsek, nie do svojej poisťovne, 
z dôvodu, že spoločné časti a spoločné zariadenia sú poistené poistnou zmluvou nehnuteľnosti. Poistné platí 
každý vlastník a nájomca v predpise úhrad. 
 

I. POŽIARNA OCHRANA V SPOLO ČNÝCH PRIESTOROCH 
 
Podľa Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a podľa vykonávacej 
Vyhlášky MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov je správca povinný vykonávať 
preventívne protipožiarne prehliadky v bytových domoch každých 12 mesiacov. Preventívne prehliadky sú 
vykonávané. Po prehliadke je v mnohých bytových domoch záver taký, že spoločné časti bytových domov sú 
zatarasované rôznymi predmetmi, ktoré v prípade požiaru alebo v prípade zásahu rýchlej zdravotnej služby (prenos 
chorých na nosidlách schodišťom) bránia bezproblémovému zásahu. Uvedené priestory sú zatarasované rôznymi 
predmetmi, ktoré užívatelia nepotrebujú a odkladajú ich do nich na neurčito (napr. el. spotrebiče – chladničky, 
práčky; rôzny nábytok; vymenené okná, umakart z bytových jadier, toalety, umývadlá, vane, staré kočíky a pod) 
 
Je potrebné informovať vlastníkov a nájomcov bytov, aby všetky predmety uložené v spoločných chodbách, 
schodištiach, v spoločných pivničných priestoroch, v sušiarňach, práčovniach, kočikárňach a pod. boli odstránené 
najneskôr v jarných mesiacoch (mestom alebo obcou pristavené veľkoobjemové kontajnery). 
 
V prípade požiaru môže byť problém s odstránením požiaru, vznikne vyššia škoda, ktorú nemusí v plnej výške 
uhradiť poisťovňa. Podľa Zákona a platnej zmluvy o výkone správy sú vlastníci bytov povinní konať tak, aby 
svojim správaním neohrozovali ostatných vo výkone vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích  práv. 
 
Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej PO) pri nedostatkoch 
zistených kontrolou bude v mene SBD Zvolen písomne upozorňovať na ne predsedov VV. 
Prostredníctvom najbližšieho vydania Spravodajcu (č. 43) – jeho doručenie bude spolu s vyúčtovaním nákladov za 
služby za rok 2011 – bude o týchto povinnostiach informovaný každý vlastník a nájomca.  
V prípade, že nedostatky nebudú odstránené, SBD Zvolen nebude mať zodpovednosť za vzniknuté škody. 
 

J.  DODÁVKA    TV    Z   KOST 
 
Podľa Vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného 
spotrebiteľa, ktorá je vykonávacím predpisom k Zákonu NR SR č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike (ďalej platná 
legislatíva) je dodávaná TV do bytov v čase od 5.00 hod do 23.00 hod. Teplota TV je v rozmedzí od 45oC do 55oC. 
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Pokiaľ sa vlastníci bytov dohodnú na schôdzi vlastníkov bytov, prípadne písomným hlasovaním o dodávke TV v 
inom čase, prípadne inom rozvrhu dodávky TV – nočný útlm, v inej teplote a pod., bude ich rozhodnutie 
akceptované a rozhodnutie vlastníkov bytov písomne oznámené dodávateľovi tepla. 
 

K.  VYREGULOVANIE    TV 
 
Podľa § 6 ods. 1 b) Zákona NR SR č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej 
efektívnosti) je vlastník veľkej budovy (s celkovou úžitkovou plochou vyššou ako 1.000 m2 – § 2 ods. 8 a § 13 ods. 
1 Zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov) s centrálnou prípravou TV zabezpečiť a udržiavať 
hydraulicky vyregulované rozvody TV. Podľa § 17 ods. 4 zákona o energetickej efektívnosti je vlastník alebo 
správca veľkej budovy povinný splniť povinnosti vyplývajúce z § 6 ods. 1b) do 5 (piatich) rokov od nadobudnutia 
účinnosti uvedeného zákona. Uvedený zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2009.  
 
Z uvedenej povinnosti vyplýva, že do 31.12.2013 je potrebné vykonať realizáciu hydraulického vyregulovania TV 
v každom bytovom dome, ktorého úžitková plocha je vyššia ako 1.000 m2 (cca viac ako 15 bytov v bytovom 
dome).  
V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa vlastník alebo správca veľkej budovy dopustí správneho deliktu (§14 
ods.1d) – bod 3) a inšpekcia uloží pokutu od 200 do 8.000 Eur.  
 
Pre realizáciu boli ocenené práce a dodávka materiálu na vykonanie hydraulického vyregulovania – finančný 
náklad na 1 stúpačku TV je vo výške 153,20 Eur.  Práce budú vykonávať spoločnosti Ivan Rérich R+V Zvolen 
a Monta, s.r.o. Zvolen. Spoločnosti dávajú na uvedené hydraulické vyregulovanie záruku po dobu dvoch rokov na 
materiál a na práce po dobu štyri roky. 
 

L.  PREVÁDZKOVÝ PORIADOK SBD ZVOLEN  
PRE SPOLOČNÉ ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIA 

 
Predstavenstvo SBD Zvolen vydalo Prevádzkový poriadok SBD Zvolen pre spoločné odberné plynové zariadenia, 
ktorý je platný a účinný od 01.07.2011. Je uvedený na web stránke SBD Zvolen a bol uverejnený v Spravodajcovi 
č. 42, ktorý obdržali všetci vlastníci a nájomcovia bytov v správe SBD Zvolen v januári 2012. 
 

M. RÔZNE 
 
1.  Využívanie spoločných priestorov na podnikateľské účely 
Pokiaľ sa vlastníci rozhodnú o poskytnutí spoločných častí alebo spoločných zariadení na prenájom – napr. strechy 
na internetové služby, spoločné priestory (pivničné priestory, kočikárne, sušiarne a pod.) na podnikateľské účely, 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.  
 
2.   Využívanie finančných 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, prípadne je s dodávateľmi prác dohodnutý splátkový 
kalendár, 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. Pokiaľ by sa práce 
objednali a zaplatili, bola by ohrozená splátka úverov a platenie faktúr za dodané služby (teplo, TV, 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 VV 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. 
 
Adresa web stránky:    www.sbdzv.sk     
Mailová adresa:    sbdzv@sbdzv.sk    
Predsedníčka:    predseda@sbdzv.sk    
Ekonomická námestníčka:  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 obed. 
 

N. DISKUSIA 
 
Na dotazy bolo na poradách zodpovedané na mieste. Na riešenie podnetov, ktoré je potrebné riešiť na spoločnom 
stretnutí s príslušným zástupcom bytového domu, bolo dohodnuté osobné stretnutie. 
 

O. ZÁVER 
 
Na záver sa predsedníčka prítomným poďakovala za pozornosť a účasť a poradu ukončila. 
 
 
Vo Zvolene, 31.01.2012     Zapísala:        Ing. Drahomíra Košíková,  

Predsedníčka SBD Zvolen 


