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NA ÚVOD
Vážení užívatelia bytov! Dostávate do rúk už tretie tohtoročné vydanie nášho Družstevného spravodaja. Chceme Vám podať 

informácie čo nás čaká koncom roka a čo sa udialo v priebehu roka.
Celý tento rok sa družstvo pripravovalo na prechod na EURO. Písali sme o tom aj v predchádzajúcich spravodajoch a veríme, že 

začiatok roka nás neprekvapí a budeme na prechod pripravení tak, aby naši užívatelia bolo spokojní. V tomto spravodaji len upozor-
ňujeme na to, ako sa majú užívatelia správať ku koncu roka 2008 a na začiatku roka 2009.  

Naše družstvo naďalej venovalo veľkú pozornosť znižovaniu energetickej náročnosti prevádzky bytových domov. Zabezpečilo 
zatepľovanie bytových domov (a už aj zateplenie strechy), výmenu okien v schodištiach a vchodových dverí, tmelenie panelových 
špár, opravu striech. Na tieto investície družstvo zabezpečilo úvery, alebo ich ponúklo samo zo svojho fondu obnovy. Investície do 
úsporných opatrení na zníženie spotreby tepla sa v dnešnej dobe veľmi rýchlo vrátia, veď cena vykurovania veľmi neklesá, skôr 
má tendenciu sa zvyšovať. Škoda, že v Kolárove sa nerealizovalo vykurovanie biomasou, čo by isto znížilo náklady užívateľov na 
vykurovanie. 

Záverom chceme popriať všetkým členom družstva, všetkým užívateľom bytov a zamestnancom družstva príjemné prežitie Via-
nočných sviatkov v kruhu najbližších a veľa zdravia a šťastia v novom roku.

Vojtech Vrábel
Predseda kontrolnej komisie

Ing. Peter Seemann
Riaditeľ a predseda P-SBD

Odpočty určených meradiel a rozdeľovačov za rok 2008

Domové vodomery 
odpočet vykonajú zástupcovia vlastníkov k 31.12.2008 a nimi 

odčítané údaje budú slúžiť ako podklad pre kontrolu vyúčtovania  
spotreby vody za rok 2008 podľa jednotlivých dodávateľov vody.

Domové elektromery 
kontrolný odpočet vykonajú zástupcovia vlastníkov k 31.12.2008 

a odpočty poslúžia pracovníkom oddelenia energetiky pre kontrolu 
správnosti odpočtov dodávateľa elektrickej energie.

Domové merače tepla – kalorimetre 
odpočet vykonajú zástupcovia vlastníkov. Odčítané údaje po-

slúžia pracovníkom oddelenia energetiky pre kontrolu  správnosti 
odpočtov dodávateľov tepla. 

Bytové vodomery teplej úžitkovej vody  
odpočet vykonajú zástupcovia vlastníkov k termínu 31.12.2008 

a odčítané údaje budú použité pre vyúčtovanie nákladov jednotli-
vých bytov.

Bytové vodomery studenej vody 
odpočet vykonajú zástupcovia vlastníkov k termínu 31.12.2008 

a odčítané údaje budú použité pre vyúčtovanie nákladov jednotli-
vých bytov.

Touto cestou si dovoľujeme všetkých užívateľov upozorniť, že 
je povinnosťou každého zástupcu vlastníkov alebo vchodového 

dôverníka preveriť funkčnosť vodomerov a vykonať odpočet byto-
vých vodomerov osobne, priamo v  príslušnom byte. Odpočet vy-
konaný deťmi, alebo pomocou lístkov vhadzovaných do poštových 
schránok môže mať za následok chyby v rozúčtovaní. Skúsenosti 
z minulých rokov to dosvedčujú. Vo vlastnom záujme trvajte na 
osobnom odpočte vykonanom zástupcom vlastníkov alebo členom 
výboru samosprávy! Vykonanie odpočtu a súhlas s odpočítaným 
stavom na bytových vodomeroch potvrďte podpisom. Odpočet bu-
de vykonaný na všetky dieliky vodomera, čiže odpočtár je povinný 
opísať celý údaj z počítadla. Pri odovzdaní odpočtových listov na 
SBD budú vyhotovené kópie odpočtových hárkov za účelom ich  
umiestnenia na obvyklom mieste v dome, aby si v prípade záuj-
mu mohli obyvatelia urobiť kontrolu správnosti odčítaných údajov. 
Zástupca vlastníkov je povinný vyvesiť kópie odpočtov!  

Termín odovzdania odpočtov na SBD Komárno je 7. až 15. 
január 2009. V prípade neodčítaných bytov je potrebné uviesť dô-
vod nevykonania odpočtu:
 byt, kde obyvateľ neumožnil – nedovolil vykonať odpočet,
 byt s poškodeným vodomerom,
 byt dlhodobo neobývaný, neprístupný,
 iné príčiny – uviesť aké (dovolenka, pracovná cesta, choroba 

atď.) a či bol byt počas roka obývaný.
V týchto prípadoch bude podpis užívateľa nahradený podpisom 

odpočtára a spotreba v byte bude určená náhradným spôsobom. 
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Nové bytové domy v správe  
SBD Komárno

V roku 2008 začalo vykonávať družstvo na základe zmluvy 
o výkone správy správu v týchto ďalších bytových domoch: 

p. č. 6021, Ul. Železničná, Komárno
p. č. 6022, Ul. Malá Jarková, Komárno
p. č. 6023, Ul. Veľký rad, Komárno       
V roku 2009  budeme vykonávať správu v týchto ďalších 

bytových domoch:
p. č. 6024, Ul. Budovateľská, Komárno
Je predpoklad, že v budúcom roku budeme vykonávať 

správu aj v ďalších bytových domoch nakoľko sú už podpí-
sané zmluvy o budúcich zmluvách. Prajeme všetkým vlast-
níkom bytov, aby sa ich predstavy, s ktorým prijali správu od 
Stavebného bytového družstva aj splnili. V prípade záujmu 
vieme poskytnúť služby aj ďalším záujemcom.

Vymáhanie nedoplatkov za rok 2008
Družstvo je v zmysle zákona povinné vymáhať nedoplatky od 

užívateľov bytov. Túto povinnosť si družstvo plní a zabezpečuje po-
daniami na súd a exekúcie. Postupne si však užívatelia zvykajú, 
že dlžoba za užívanie bytu nie je dlžoba voči družstvu, ale vlastné-
mu domu a teda svojim susedom. 

Ku dňu 31.12.2007 bola dlžoba vo výške 4 972 497,– Sk. 
Ku dňu 31.10.2008 bola dlžoba vo výške 4 668 784,– Sk. 
Dlžoby užívateľov bytov v posledných mesiacoch postup-

ne klesajú aj napriek zvyšujúcemu sa počtu spravovaných bytov 
a stúpajúcemu predpisu zálohových úhrad (kúrenie, fond opráv). 
Od sumy 14 000,– Sk sa dlžoba vymáha súdne a ak nie je dlžoba 
v termíne uhradená pristupuje sa k exekučnému konaniu a prípad-
nému predaju bytu.

Upozornenie: Úrok z omeškania je príjmom bytových domov 
a zmluvná pokuta príjmom správcu  a ani jedno sa neodpúšťa.

V prípade výskytu väčších pomerových množstiev vo vyúčto-
vaní predchádzajúceho roka doporučujeme vykonanie vizuálnej 
kontroly tečenia  WC a ventilov.

Pokiaľ sa v závere roka 2008 a na začiatku r. 2009 nebudete 
dlhodobo zdržiavať vo svojich bytoch, dohodnite si so zástupcom 
vlastníkov mimoriadny termín odpočtu! 

Odpočty odparovacích pomerových rozdeľovačov tepla 
plánujeme začať 13.12.2008 a ich ukončenie do 23.12.2008. 

V prípade, že Váš byt nebude odčítaný v prvom termíne, určite 
dostanete do schránky oznam o náhradnom termíne odpočtu. Po 
nesprístupnení bytu v oboch termínoch bude spotreba tepla vypo-
čítaná náhradným spôsobom, čo môže byť v konečnom dôsledku 
nevýhodné. Tým, že nebude vymenená ampulka v rozdeľovači, 
nebude tento použiteľný pre objektívne rozúčtovanie nákladov  
v r. 2008.

Odpočty elektronických pomerových rozdeľovačov tepla 
budú vykonané až po 6.1.2009, nakoľko pre vypracovanie vyúč-
tovania sa použije údaj zaznamenaný v pamäti rozdeľovača k pol-
noci 31.12.2008.

V tých domoch, ktoré majú namontované elektronické 
rozdeľovače s diaľkovým odpočtom nie je potrebný vstup do 
bytov, odpočty (zber údajov) budú vykonané zamestnancom 
spoločnosti Techem po 6.1.2009, pričom kontrola bude vyko-
naná len v tých bytoch, v ktorých sa rozdeľovače pri odpočte 
neprihlásia do systému.

Touto cestou si dovoľujeme požiadať všetkých obyvateľov, aby 
vo vlastnom záujme všetci umožnili odpočet vo svojich bytoch  

a napomohli tak k vykonaniu kvalitného, objektívneho a spravodli-
vého rozpočítania nákladov na teplo. 

V prípade nejasností alebo problémov súvisiacich s od-
počtami pomerových rozdeľovačov sa prednostne obráťte 
na pobočku spoločnosti Techem v Nových Zámkoch (č. tel.   
64 20 424). 

UPOZORNENIE
Upozorňujeme, že zástupcovia vlastníkov, resp. všetky 

osoby vykonávajúce odpočty sú oprávnenými osobami v súla-
de s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve by-
tov a nebytových priestorov v platnom znení a pre vlastníkov 
a nájomníkov je v §11 ods. 3 zákona  daná povinnosť, ktorú na 
tomto mieste citujeme:

„Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome 
je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas 
a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového 
priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe 
oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vy-
konania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí 
sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu ale-
bo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu 
alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby 
tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet 
nameraných hodnôt.“

Nové zálohové platby  
ZA TEPLO A TEPLÚ VODU

Ceny tepla sa aj v roku 2008 zvýšili. V Kolárove a Hurbanove 
sme už vydali nové kalkulácie s platnosťou od 1.10.2008. V Hur-
banove  je nový dodávateľ tepla, Bytkomfort, Nové Zámky, ktorý 
postavil novú kotolňu aj pre naše dva diaľkovo vykurované domy. 
Ďalšie 4 bytové domy sú vykurované individuálne. Preto je cena 
tepla v Hurbanove špecifická. V Kolárove došlo k prudkému ná-
rastu ceny tepla, ale priemerná cena tepla za rok 2008 bude niž-
šia. V Komárne  je posledná platná cena od 1.10.2008 vo výške  
819,– Sk/GJ, ale nový návrh pre rok 2009 je 870,– Sk/GJ. Konečná 
cena tepla v Komárne v roku 2007 bola 715,96 Sk/GJ. Rozdiel si 
vypočítate sami. Súčasné  zálohy na teplo a teplú vodu v Komárne 
už pri cene 819,– Sk/GJ  nestačia  pokryť predpokladané náklady 
na rok 2009.   

Vyúčtovanie za rok 2008 očakávame vo väčšine prípadov plu-
sové, ale pre rok 2009 sme nútení zvýšiť zálohové platby V jednot-
livých bytoch upravujeme zálohy individuálne, priemerné zvýšenie 
je od 6 do 10 %, ale v niektorých prípadoch až okolo 25%. Najväč-
šie rozdiely a problémy sú samozrejme v prenajatých, neobýva-
ných, neprístupných bytoch.

Nové kalkulácie dostanete prostredníctvom Vašich zástupcov 
v druhej polovici decembra 2008 s platnosťou od 1.1.2009. Nové 
zálohové platby môžete konzultovať s oddelením platieb a pred-
pisu, ale dôrazne upozorňujeme, že predpísané zálohy v bytovou 
dome  musia byť minimálne do výšky platieb za teplo a teplú vodu 
dodávateľovi. Takže nežiadajte individuálne špekulatívne zníženia, 
lebo to zaplatia všetci Vaši spolubývajúci, zo spoločných financií 
určených na opravu a údržbu.

Vo všeobecnosti nebudeme súhlasiť so znížením zálohových 
platieb za teplo a teplú vodu aj z dôvodu, že nezostáva už žiadna 
rezerva na výkyvy počasia a správania sa užívateľov! V prípade, 
že ceny tepla v roku 2009 poklesnú a budeme vedieť výsledky 
vyúčtovania za rok 2008, potom samozrejme môžeme o znížení 
uvažovať a aj realizovať. Ale až v júni 2009.   
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 Počty osôb, kalkulácie, 
vyúčtovania

Okrem tlačív na odpočty médií, dostanú zástupcovia 
vlastníkov aj tlačivo na počty osôb bývajúcich v byte za rok 
2008 a pre rok 2009. Vyzývame užívateľov, aby vyplnili počty 
osôb v roku 2008 podľa mesiacov, tieto údaje slúžia na vyúč-
tovanie zálohových platieb za rok 2008. Ak sa zástupcovia 
z rôznych dôvodov nedostanú do bytu, alebo nevedia, koľko 
ľudí sa skutočne zdržiava v byte, napíšu poznámku – nedo-
stupný, nezistiteľný. V tom prípade použijeme počty osôb, 
ktoré máme aktuálne v evidencií.

Nové kalkulácie a aj vyúčtovania zálohových platieb 
dostávate prostredníctvom Vašich zástupcov a na prísluš-
nom tlačive podpíše dospelý člen rodiny prevzatie dokladu. 
Podpísané zoznamy musí zástupca vlastníkov odovzdať na 
družstve. Takto by to malo fungovať. Bohužiaľ v poslednom 
roku máme čoraz viac reklamácií od užívateľov, že žiadnu 
kalkuláciu, žiadne vyúčtovanie nedostali a nič nepodpísali 
a o ničom nevedia. Ak na družstve nemáme podpísané zo-
znamy od zástupcov, tak nemôžeme dokázať opak. Takisto 
vieme, že mnohí užívatelia (vlastníci) sa doma nezdržiavajú, 
majú prenajaté byty a pod. a zástupca mu jednoducho do-
klady nevie odovzdať proti podpisu.

Žiadame preto zástupcov vlastníkov a užívateľov by-
tov:
1. pri nezastihnuteľných bývajúcich vhodiť kalkuláciu alebo 

vyúčtovanie do poštovej schránky s poznámkou 
    - vhodené do schránky dňa ........ a podpis zástupcu,
2. bezpodmienečne odovzdať na družstve, alebo poslať poš-

tou všetky vyplnené zoznamy,
3.  v mimoriadnych a problémových bytoch vrátiť radšej do-

klady na družstvo, doklady budú doporučene zaslané 
vlastníkovi na jeho náklady,

4.  rozdať doklady v čo najkratšom čase v bytovom dome,
5.  užívatelia v dome sa môžu aj navzájom informovať, či su-

sedia dostali nové kalkulácie, alebo vyúčtovanie a potom 
sa obrátiť na svojho zástupcu.  
Pri dodržaní tohto postupu by sa už nemali objavovať 

výhovorky typu... ja som nič nedostal, ja o ničom neviem..  
a pod. lebo neodovzdanie kalkulácie, alebo vyúčtovania, 
znamená neplatenie a penále. A penále sú veľký problém. 
Každý je bez viny, len správca to musí nakoniec vyriešiť. 
Týmto si dovoľujeme upozorniť všetkých zástupcov vlastníkov, 
predsedov, dôverníkov a všetkých užívateľov, že od 1.1.2009 
nebudeme akceptovať žiadne výhovorky, čo sa týka neplate-
nia. Byt je Váš majetok a to dosť veľký majetok na to, aby ste 
sa aspoň raz mesačne venovali kontrole Vašich platieb.  

Takisto prosíme všetkých užívateľov, aby už konečne po-
chopili, že pokuty a penále nie sú výmyslom družstva, ale 
že sú iba dôsledkom omeškaných, alebo nesprávne zapla-
tených mesačných platieb. 

Vyúčtovanie záloh na drobné 
nákupy z FPÚO

Zástupcovia vlastníkov sú povinní vyúčtovať zálohy na 
drobný nákup za rok 2008 do 19.12.2008 a  zároveň si môžu 
prebrať novú zálohu na rok 2009. Každý z užívateľov má 
právo požiadať na najbližšej schôdzi vlastníkov bytov vyúčto-
vanie drobného nákupu od svojho zástupcu aj s príslušnými 
dokladmi. Výšku vyplatenej zálohy nájdete vo výpise z fondu 
údržby a opráv (výpis za rok 2008 dostane každý užívateľ 
v mesiaci február/marec 2009). Odsúhlasenie výšky zálohy 
na nákup drobného materiálu je aj jedným z bodov schôdze 
vlastníkov. 

Záloha pre rok 2009 zostáva v tej istej výške ako v roku 
2008, ak nedošlo k zmene schválenej schôdzou vlastníkov. 
Drobná hotovosť pre zástupcov vlastníkov sa veľmi osvedči-
la. Spolu bolo v roku 2008 vyplatených 739 700,– Sk. 

Upozornenie: Záloha na drobný nákup bude vyúčtova-
ná a vyplatená v slovenských korunách. Každý zástupca si 
zálohu v korunách vymení na eurá individuálne (nie v po-
kladni družstva!).

PLATENIE V EURÁCH
Od 1.1.2009 budeme všetci používať novú menu – euro. Naši 

užívatelia bytov platia troma spôsobmi: príkazom z banky, pošto-
vou poukážkou a v pokladni družstva.

1. Trvalé príkazy. Banky automaticky prepočítajú Vaše trvalé 
príkazy na eurá konverzným kurzom. Je však pravdepodobné, že 
sa prepočet banky nebude rovnať nami vydaných kalkulácií. Síce 
iba v centoch, ale rozdiely asi budú. Spôsobí to zaokrúhľovanie. 
Banka prepočíta celkovú sumu, ale naše kalkulácie sú prepočítané 
po jednotlivých položkách a celková suma v eurách je súčet týchto 
položiek. Prípadné rozdiely budeme vyrovnávať na družstve, aby 
užívateľ nemusel chodiť do banky kvôli pár centom a aby nebol 
poškodený .

2. Poštové poukážky. Všetky poštové poukážky od 1.1.2009 
s označením meny Sk pošta nebude prijímať. Taký doklad je po-
trebné prepísať na nový „bianko“ doklad, ktorý dostanete na pošte. 
Suma na poštovom poukaze môže byť len v eurách. Za prepočet 
sumy zodpovedá zákazník – užívateľ. Kompletne vyplnené pošto-
vé poukážky už aj s menou euro, sa pokúsime v spolupráci s Tatra 
bankou vybaviť čo najskôr, predpokladáme termín  do 15.1.2009. 
Nové poukážky Vám prídu poštou tak, ako doteraz. 

Nevyplnené poukážky, iba s číslom účtu bytového domu 
a s menou euro budeme mať na družstve už v decembri (asi od 
15.12.2009). V mimoriadnych prípadoch ich môžete dostať, ale 
platia iba od 1.1.2009.

3. Platenie v pokladni družstva. Pokladňa bude pre užíva-
teľov otvorená do 30.12.2008 do 11.00 hod. Platí sa v korunách. 
V roku 2009 bude pokladňa otvorená od 8.1.2009 (štvrtok). Od 
8.1.2009 do 16.1.2009 môžu užívatelia platiť aj v slovenských ko-
runách aj v eurách. Pracovníčka v pokladni má právo odmietnuť 
prijatie slovenských korún, ak súčet ich nominálnych hodnôt viac 
ako 4-násobne prevýši hodnotu vykonávanej platby. Výdavok bude 
realizovaný v eurách, v prípade dohody aj v slovenských korunách. 
V prípade platenia v korunách za prepočet sumy na eurá zodpove-
dá užívateľ. Výdavok prepočíta pracovníčka pokladne a užívateľ je 
povinný si ho skontrolovať. Všetci  už máte kalkulácie aj v eurách, 
takže viete, koľko máte platiť. Od 20.1.2009 sa v pokladni družstva 
platí iba v eurách. V prípade mimoriadnych technických problémov 
si družstvo vyhradzuje právo zatvoriť pokladňu. 

Dôležité upozornenie: zálohové platby v decembri uhraďte 
najneskôr do 23.12.2008! Úhrady realizované po tomto termíne 
banky pripíšu na účet bytového domu až 5.1.2009.

DOVOLENKA
Touto cestou upozorňujeme našich užívateľov, že  
v dňoch 31.12.2008 – streda, 2.1.2009 – piatok a 5.1.2009 
– pondelok je celozávodná dovolenka a v týchto dňoch 
bude zabezpečená len havarijná služba. 
Prvým pracovným dňom v roku 2009 bude streda 
7.1.2009. 
Prvým pracovným dňom pre pokladňu bude štvrtok  
8.1.2009. 



H A V A R I J N Á  S L U Ž B A

Sviatky, soboty, nedele:   7.00 – 21.00 hod.

Pracovné dni:  15.00 – 21.00 hod.

Druh havarijnej služby Službu zabezpečuje Telefón      

Voda, kanalizácia SBD Komárno ..............................................................7700 175

Plynové zariadenia v domoch SBD Komárno ..............................................................7700 175    

Výťahy ELVY, s.r.o. Komárno ...................................................0905 600 639    

Elektrická energia ZEZ Komárno ..............................................................0850 111 555    

Plyn SPP Komárno ..............................................................7720 278

Voda - Komárno 7.00-18.00 – KOMVAK Komárno .................................7704 485, 486, 487 

 mimopracovný čas: ČOV .............................................7704 435, 0905 354 549 

 vodáreň ........................................................................7732 418    

Voda - Hurbanovo MVaK, s.r.o. Hurbanovo ...............................................7602 277, 0905 400 412    

Voda – ostatné lokality ZVS Komárno ..............................................................7700 592,93,94    

Teplo a TÚV Komárno COM – therm, s.r.o. Komárno ......................................0908 617 825, 0908 616 019

Teplo a TÚV Kolárovo KOLBYT, s.r.o. Kolárovo ..............................................7771 687, 7771 503    

Teplo a TÚV Hurbanovo Bytkomfort Nové Zámky ..............................................6426 307 – velín,  0902 965 020   

Vrátnica SBD Zimná 16 SBD Komárno, pracovné dni (od 7.00–18.00 hod.)  ...........7700 175, 7700 176, 7700 177 

 

Hava r i j ná  s l u žba  SBD -  vý lučne  t e l .  č í s l o  0908  539  682

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ SBD KOMÁRNO ©
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Kopírovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti spravodaja sa povoľuje výhradne so súhlasom SBD Komárno!

Technické prehliadky bytových domov
V nadväznosti na ustanovenia zákona o vlastníctve bytov, časť pojednávajúcu o povinnostiach správcu, SBD Komárno zabezpečo-

valo aj v roku 2008 technické prehliadky bytových domov s dôrazom na spoločné časti a zariadenia. Z technických prehliadok vyplývajú 
odporúčania na realizáciu opráv a údržby. Protokol z technickej prehliadky dostal každý zástupca vlastníkov bytov spolu s vysvetlením 
a žiadosťou o prerokovanie  jeho obsahu na schôdzi vlastníkov. V prípade, ak vlastníci bytov odporúčania správcu neakceptujú, správca 
nenesie za ďalší vývoj stavu bytového domu zodpovednosť. Táto skutočnosť má vplyv aj na poistné plnenia pri prípadných poistných 
udalostiach (zatekanie striech a stien) ako i na energetickú hospodárnosť prevádzky domov (spotreba tepla na vykurovanie a distribúciu 
teplej vody v dome). 

  FINANCOVANIE, ÚVERY, OBNOVA
Veľmi nás potešilo, že veľa bytových domov zvýšilo v roku 2008 príspevok do fondu údržby a opráv bytových domov. Od 

januára 2008 do novembra 2008 bolo navýšenie tvorby FÚO v 76 bytových domoch! Priemerná tvorba fondu sa v roku 2008 
zvýšila zo 6,47 Sk/m2 na 8,936 Sk/m2. Stále je  však 179 bytových domov, kde je tvorba fondu pod priemerom. Dokonca v 47 
bytových domoch je fond pod 5 Sk/m2. Sú to predovšetkým bytové domy v okolitých dedinách, ale niekoľko je aj v Komárne, 
Kolárove a Hurbanove.

Odporúčaná tvorba fondu na opravy a údržbu bytových domov je 10,– Sk/m2. Na väčšiu obnovu bytového domu je 15,– až 
20,– Sk/m2 a to pri úveroch. Mesačná aktuálna tvorba fondu za všetky spravované domy je 3 298 270,– Sk.

Družstvo má vytvorené všetky podmienky na vybavenie a realizáciu financovania a praktickú realizáciu kompletnej obnovy 
bytových domov. Máme družstevný fond obnovy bytových domov (FOBD) a úvery z Prvej stavebnej sporiteľne (PSS). Z PSS 
bolo poskytnutých už 15 úverov a 4 sú rozpracované a z FOBD bolo poskytnutých už vyše 100 domových a individuálnych 
pôžičiek. Plánované opravy a výška tvorby FÚO je aj hlavným bodom programu každej schôdze vlastníkov. Ako Váš správca, 
znovu prosíme všetkých užívateľov, aby zodpovedne hlasovali o výške fondu údržby a opráv a venovali maximálnu pozornosť 
technickému stavu domu. Zástupcom vlastníkom boli odovzdané záznamy z technických prehliadok bytových domov, kde sú aj 
odporúčania správcu o nevyhnutných opravách a údržbe. 

A ako vidno z hore uvedeného, väčšina bytových domov má ešte k priemernej a odporúčanej tvorbe fondu ďaleko. Všetky in-
formácie ohľadne opráv, údržby, rekonštrukcie a financovania Vám radi poskytneme priamo na družstve, alebo osobnou účasťou 
na Vašich schôdzkach. Ponúkame všetkým bytovým domom zasadačku družstva na konanie schôdzí vlastníkov. 

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk


