Vážení užívatelia bytov!
V tomto vydaní nášho Družstevného spravodaja Vám chceme podať informácie o tom čo sme v tomto roku vykonali a čo ešte do konca
roka musíme urobiť. Na EURO sme si už všetci zvykli. Ceny družstvom poskytovaných služieb v tomto roku zostali nezmenené.
Bohužiaľ, ekonomická kríza sa prejavila zvýšením dlžôb užívateľov bytov. Je to na úkor ﬁnancií na účtoch bytových domov a v niektorých
prípadoch sú už problémy s vyplácaním faktúr za služby (hlavne pri úveroch). Družstvo v tomto roku začalo aj s dobrovoľnými dražbami bytov a so zápisom zákonného záložného práva na byty neplatičov.
Aj tento rok sme sa venovali znižovaniu energetickej náročnosti prevádzky bytových domov. Postupne sa zatepľujú ďalšie bytové domy
a už aj so zateplením strechy. Výmena okien a dverí v spoločných priestoroch je už samozrejmá. Na tieto investície družstvo zabezpečuje
úvery alebo ponúka samo zo svojho fondu obnovy. Návratnosť investícií do úsporných opatrení na zníženie spotreby tepla je v dnešnej dobe
veľmi rýchla, veď cena tepla neklesá, skôr má tendenciu neustále sa zvyšovať.
Družstvo zabezpečilo všetky povinné revízie vyhradených zariadení (elektrina, plyn, komíny, požiarne zariadenia). Vykonalo v spolupráci
so zástupcami vlastníkov technické prehliadky bytových domov a odporučilo aj riešenia.
Záverom chceme popriať všetkým zamestnancom družstva, všetkým členom družstva a všetkým užívateľom bytov príjemné prežitie
Vianočných sviatkov v kruhu najbližších a veľa zdravia a šťastia v novom roku.
Ing. Peter Seemann
Riaditeľ a predseda P-SBD

ZÁKONNÉ ZÁLOŽNÉ PRÁVO
Citácia Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, jeho novela č. 70/2010,
§15:
ods. 1:
Na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu,
spoločných častí domu, spoločných zariadení
domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru
v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, vzniká zo zákona
k bytu alebo nebytovému priestoru v dome
záložné právo v prospech spoločenstva; ak sa
spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo v prospech ostatných vlastníkov
bytov a nebytových priestorov. Vznik a zánik
záložného práva sa zapíše do katastra nehnuteľností.
ods. 2:
Záložné právo k bytu alebo k nebytovému
priestoru v dome možno zriadiť aj v prospech
tretej osoby.

Záložné právo vzniká na súčasné pohľadávky vlastníka ale aj na budúce, nevzniká
v prospech družstva ale v prospech vlastníkov
bytov v dome. Zapisuje ho družstvo. Vlastníkom bytov dáva možnosť hlasovaním na
schôdzi vlastníkov rozhodnúť o predaji bytu
formou dobrovoľnej dražby ak vlastník má už
vysoké pohľadávky voči domu a všetky ostatné
zákonné formy vymáhania neviedli k úspešnému vymáhaniu dlžoby (žaloby, exekúcie).
Rozdiel medzi exekučným predajom bytu
a dobrovoľnou dražbou je ten, že exekučný
predaj bytu musí schváliť súd, ale dobrovoľnú
dražbu bytu schvaľujú vlastníci a vykonajú ju
dražobné spoločnosti bez hocijakého obmedzenia.
Družstvo v tomto roku po novele zákona
o vlastníctve bytov začalo zapisovať záložné
právo do katastra nehnuteľnosti v prospech
vlastníkov bytov aj na byty, ktoré sa prevádzajú do osobného vlastníctva. Zapísané záložné
právo v prospech vlastníkov bytov družstvo
nebude vymazávať z katastra nehnuteľnosti.
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Vojtech Vrábel
predseda kontrolnej komisie

Pracovná doba
v čase sviatkov
Pracovné dni: 27.12.,
28.12., 29.12.,
30.12.2010
V roku 2011 začíname
3.1.2011
V roku 2011 bude
pokladňa otvorená
od 4.1.2011 (utorok)

Záleží vám na nižších platbách za byt, energie,
ako aj na tom, ako vyzerá dom,
v ktorom bývate?

ÚVERY PRE KAŽDÉHO

VYUŽITE NA OBNOVU VÁŠHO
BYTOVÉHO DOMU

úver za 3,99 %
• stavebný úver s garantovanou úrokovou sadzbou už od
2,9 % ročne
• stavebný úver do 40 000 € bez záložného objektu
a preukazovania príjmu
• počas splácania medziúveru získate až 2% ročný úrok
z vkladov, nárok na štátnu prémiu k vkladom až do výšky
66,39 € ročne
• splatenie úveru v inej banke novým úverom z PSS, a. s.,
so zvýhodnenými podmienkami
• zvýhodnená úroková sadzba pri medziúvere s poistením
• medziúver do výšky 20 000 € bez záložného objektu
• postupné ﬁnancovanie výstavby alebo modernizácie
rodinného domu

• bez počiatočného vkladu
• pre nových aj súčasných klientov
• jednoduché vybavenie

a platí
e, ponuk
Neváhajt 1. 12. 2010
len do 3

Podrobné informácie o všetkých výhodách stavebného sporenia pre právnické osoby vám ochotne poskytne obchodná zástupkyňa Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Eva Gondová, tel. 0915 813 275, e-mail
egondova@fo.pss.sk.

Podrobné informácie o všetkých výhodách stavebného sporenia pre fyzické osoby vám ochotne poskytne obchodný zástupca Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Ivan Janovský, tel. 0915 740 148, e-mail
ijanovsky@fo.pss.sk.
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Vymáhanie nedoplatkov v roku 2010
Užívatelia bytov si už zvykli, že dlžoba za
užívanie bytu nie je dlžoba voči družstvu, ale
vlastnému bytovému domu a teda svojim
susedom. Tento vzťah bol jasne citeľný do r.
2008, keď celková dlžoba užívateľov bytov
klesala aj napriek zvyšovaniu sa počtu bytov
v správe družstva a aj zvyšovaniu sa platby za
užívanie bytu.
Ku dňu 31.12. 2008 bola dlžoba vo výške
145 874,– € (najnižšia za posledné roky)
Ku dňu 31.12. 2009 bola dlžoba vo výške
270 983,– €
Ku dňu 30.10.2010 je dlžoba vo výške
294 047,– €

Počty osôb a
odovzdávanie tlačív
Užívatelia vyplňujú tlačivo na počty
osôb bývajúcich v bytoch za rok 2010 a pre
rok 2011. Počty osôb za rok 2010 sa vyplňujú podľa jednotlivých mesiacov! V prenajatých bytoch môže v nejasných prípadoch
počty osôb zapísať aj zástupca vlastníkov,
ktorý vie najlepšie, koľko osôb sa v takých
bytoch skutočne zdržuje. Priemerný počet
osôb je dôležitý pre správne vyúčtovanie
nákladov za spoločnú elektrinu.
Prevzatie nových kalkulácií podpisuje
dospelý člen rodiny. Podpísané tlačivá je
povinný zástupca vlastníkov odovzdať na
družstve.
Žiadame preto zástupcov vlastníkov
a užívateľov bytov:

1. pri nezastihnuteľných bývajúcich
vhodiť kalkuláciu alebo vyúčtovanie do poštovej schránky s poznámkou - vhodené do poštovej
schránky dňa ........ a podpis zástupcu.
2. bezpodmienečne odovzdať na
družstve, alebo poslať poštou všetky vyplnené zoznamy.
3. v mimoriadnych a problémových
bytoch (napr. aj podnájmy), vrátiť
radšej doklady na družstvo, budú
doporučene zaslané vlastníkovi na
jeho náklady.
4. rozdať doklady v čo najkratšom čase v bytovom dome.
5. za účelom kvalitnejšej komunikácie prosíme zástupcov, aby uviedli
svoju mailovú adresu - na tlačive
o počte osôb do predtlačenej kolónky.

Už v roku 2009 dlžoba užívateľov bytov
stúpla, a to dvojnásobne oproti predchádzajúcemu roku. Tento trend zvyšovania celkovej
dlžoby pokračoval aj v roku 2010 napriek vykonaniu všetkých zákonných postupov družstva.

rovoľnej dražbe. Zatiaľ bolo zapísané zákonné
záložné právo v 65 prípadoch. Bolo podaných
11 návrhov na dobrovoľnú dražbu. Zatiaľ dvaja
dlžníci zaplatili celú dlžobu.

Družstvo v tomto roku v zmysle zákona
o vlastníctve bytov zatiaľ podalo 71 žalôb;
pristúpilo v 20 prípadoch k exekučnému vymáhaniu. Novinkou tohto roka, ktorú družstvo
začalo, sú zápisy zákonného záložného práva
do katastra nehnuteľnosti dlžníkov nad 500,–
€. Postupne sa táto hranica bude znižovať.
Tento zápis zákonného záložného práva dáva
možnosť vlastníkom bytov v spolupráci s družstvom realizovať predaj bytu dlžníka na dob-

Zákonné záložné právo sa v tomto roku
zapisuje družstvo už aj pri prevode bytu do
osobného vlastníctva v zmysle zákona v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome.
Je povinnosťou družstva zabezpečiť nerušené bývanie riadne platiacich užívateľov a
družstvo urobí všetko, aby si túto povinnosť
splnilo.

Fond prevádzky, údržby a opráv
Priemerná tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv k 31.10. 2010 je 0,352 €/m2. Za rok
sa zvýšila o 0,08 €/m2. Z 276 spravovaných bytových domov však 169 bytových domov má
nižšiu tvorbu, ako je priemer. 35 bytových domov má tvorbu 0,50 €/m2 a viac. Najvyššiu
tvorbu má bytový dom na Ul. Františkánov 27, 29 KN a to 0,90 €/m2 a na Ul. Hradná č. 5 KN
a to 0,81 €/m2.
13 bytových domov odsúhlasilo každoročnú valorizáciu fondu o určité percento, alebo
pevnú sumu. Tento spôsob odporúčame všetkých vlastníkom, pretože sami dobre viete,
ako ťažko sa zíde nadpolovičná väčšina vlastníkov na zvýšenie tvorby fondu, preto sa raz
právoplatne odsúhlasí výška fondu a zároveň valorizácia na niekoľko rokov. Zároveň ďakujem

Nové zálohové platby na rok 2011
Posledná novela Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 70/2010 Z. z. v § 10
jednoznačne určuje iba jediný spôsob úhrad do fondu prevádzky, údržby a opráv a stanovuje aj
úhrady za balkóny, lodžie alebo terasy.
Podľa § 10, odsek 1 vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do
fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, ak je súčasťou bytu
balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25% z podlahovej plochy balkóny, lodžie alebo terasy.
Týmto vzniká povinnosť správcu vydať nové Kalkulácie v položke FPÚO. Kalkulácie budú vydané
s platnosťou od 1.1.2011.
Bytové domy, kde vlastníci schválili 2/3 väčšinou iný spôsob tvorby fondu (napr. rovnako na
byty) musia schváliť novú tvorbu a výšku na m2. Bytovým domom (bytom), ktoré majú balkóny,
lodžie alebo terasy bude predpísaná nová samostatná položka a to FPÚO balkóny, lodžie.
V prípade, ak bude schválená vyššia sadzba DPH, ktorá sa týka príspevku na správu nebude
družstvo od 1.1.2011 výšku príspevku meniť, zostane 5,41 €/byt.

Vyúčtovanie záloh na drobné nákupy z FPÚO
Zástupcovia vlastníkov sú povinní vyúčtovať zálohy na drobný nákup za rok 2010 do
30.12.2010 a zároveň si môžu vybrať zálohu na rok 2011 v pokladni družstva. Každý z užívateľov má právo požiadať na najbližšej schôdzi vlastníkov bytov o vyúčtovanie drobného
nákupu od svojho zástupcu aj s príslušnými dokladmi. Výška vyplatenej zálohy je uvedená
vo výpise z fondu údržby a opráv (výpis za rok 2010 dostane každý užívateľ v mesiaci február/marec 2011). Odsúhlasenie výšky zálohy na nákup drobného materiálu je aj jedným
z bodov schôdze vlastníkov.
Záloha pre rok 2011 zostáva v tej istej výške ako v roku 2010, ak nedošlo alebo nedôjde
k zmene, schválenej schôdzou vlastníkov.
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HYDROIZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH
Spoločnosť absolon vznikla odlúčením od spoločnosti WATERTRAP s.r.o. po ktorej prebrala všetky povinnosti
plnenia z jej činnosti spojenej s izoláciami. Vykonávame kompletné tepelnoizolačné a hydroizolačné práce
plochých striech, základov, bazény, jazierka atď. Sme vlastníkmi osvedčení od výrobcov fólií FATRAFOL,
FIRESTONE a PENEFOL. Pri rekonštrukciach striech sa zameriavame na použitie kvalitných materiálov za
prijateľné ceny pre našich zákazníkov. Kmeňový zamestnanci spoločnosti majú viacročné skúsenosti s
realizáciami a absolvujú stále nové školenia ktoré podporujú ich kvalitu práce. Hľadáme stále nové
technológie a stavebné materiály aby sme dokázali uspokojiť aj najnáročnejšie požiadavky našich
zákazníkov. Na všetky typy materiálov ktoré sa použivajú pri aplikáciach je záručná doba 10 rokov a na
dodávané práce poskytujeme 15 ročnú záručnú dobu. Životnosť nami používaných materiálov je od 25 do 50
rokov. V roku 2010 sme zrealizovali okolo 14 000 m² izolácií. Medzi našich zákazníkov patria SBD Komárno,
Creacom , Prolog , stave bné spo ločnost i, súkromné osoby a im vestori.

Pôvodný stav

Po rekonštrukcii

Kontakty :
watertrap@watertrap.eu, absolon@absolon.sro.sk, mobil : +421 908 138 520
PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.sk
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Poklopy

1

Odpočty určených meradiel a rozdeľovačov za rok 2010
Domové vodomery
odpočet vykonajú zástupcovia vlastníkov
k 31.12.2010 a nimi odčítané údaje budú slúžiť
ako podklad pre kontrolu vyúčtovania spotreby vody za rok 2010 podľa jednotlivých dodávateľov vody.
Domové elektromery
kontrolný odpočet vykonajú zástupcovia
vlastníkov k 31.12.2010 a odpočty poslúžia
pracovníkom oddelenia energetiky pre kontrolu správnosti odpočtov dodávateľa elektrickej energie.

ich umiestnenia na obvyklom mieste v dome,
aby si v prípade záujmu mohli obyvatelia urobiť kontrolu správnosti odčítaných údajov.
Zástupca vlastníkov je povinný vyvesiť kópie
odpočtov!
Termín odovzdania odpočtov na SBD Komárno je 7. až 14. január 2011.
V prípade neodčítaných bytov je potrebné
uviesť dôvod nevykonania odpočtu:





Domové merače tepla – kalorimetre
odpočet vykonajú zástupcovia vlastníkov.
Odčítané údaje poslúžia pracovníkom oddelenia energetiky pre kontrolu správnosti odpočtov dodávateľov tepla.
Bytové vodomery teplej úžitkovej vody
odpočet vykonajú zástupcovia vlastníkov
k termínu 31.12.2010 a odčítané údaje budú
použité pre vyúčtovanie nákladov jednotlivých bytov.
Bytové vodomery studenej vody




byt, kde obyvateľ neumožnil – nedovolil
vykonať odpočet,
byt s poškodeným vodomerom,
byt dlhodobo neobývaný,
byt 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.
V prípade výskytu väčších pomerových
množstiev vo vyúčtovaní predchádzajúceho
roka odporúčame vykonanie vizuálnej kontroly tečenia WC a ventilov.

odpočet vykonajú zástupcovia vlastníkov
k termínu 31.12.2010 a odčítané údaje budú
použité pre vyúčtovanie nákladov jednotlivých bytov.

Pokiaľ sa v závere roka 2010 a na začiatku
roka 2011 nebudete dlhodobo zdržiavať vo
svojich bytoch, dohodnite si so zástupcom
vlastníkov mimoriadny termín odpočtu!

Povinnosťou každého zástupcu vlastníkov
alebo vchodového dôverníka je preveriť funkčnosť vodomerov a vykonať odpočet bytových
vodomerov osobne, priamo v príslušnom byte. Odpočet vykonaný deťmi, alebo pomocou
lístkov vhadzovaných do poštových schránok
môže mať za následok chyby v rozúčtovaní.
29. Skúsenosti
10. 2010 z 10:59
minulýchPage
rokov1 to dosvedčujú.
Vykonanie odpočtu a súhlas s odpočítaným
stavom na bytovom vodomere užívateľ potvrdí podpisom. Odpočet bude 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

Odpočty odparovacích pomerových
rozdeľovačov tepla plánuje správca začať
13.12.2010 a ich ukončenie do 9.1.2011.
V prípade, že byt nebude odčítaný v prvom termíne, určite dostanete do schránky
oznam o náhradnom termíne odpočtu. Po
nesprístupnení bytu v oboch termínoch bude
spotreba tepla vypočítaná 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. 2011.
Odpočty elektronických pomerových rozdeľovačov tepla budú vykonané od 3.1.2011,

nakoľko pre vypracovanie vyúčtovania sa použije údaj zaznamenaný v pamäti rozdeľovača
k polnoci 31.12.2010.
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 3.1.2011,
pričom kontrola bude vykonaná 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 spravodlivého rozpočítania nákladov na teplo.
V prípade nejasností alebo problémov
súvisiacich s odpočtami pomerových rozdeľovačov sa prednostne obráťte na pobočku
spoločnosti Techem v Nových Zámkoch (č. tel.
6420 424).
UPOZORNENIE
Upozorňujeme, že zástupcovia vlastníkov,
resp. všetky osoby vykonávajúce odpočty sú
oprávnenými osobami v súlade s ustanoveniami
zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 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 vykonania
obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí
sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo 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.“

HĽADÁME MAKLÉROV
RE/MAX - najúspešnejšia sieť
realitných kancelárií
hľadá maklérov
do kancelárie v Komárne

RealtyCenter 1
Každá realitná kancelária je
nezávisle vlastnená a riadená

Henrieta Šipčiaková
Certiﬁkovaný realitný maklér

+421 905 610 660
email: realtycenter@remax-slovakia.sk
www.remax-slovakia.sk/realtycenter 1
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Fond obnovy bytových domov a úvery

Opravy, postup
pri objednávaní,
oprávnenia

Družstvo poskytuje ﬁnančnú výpomoc z FOBD na opravy stredného rozsahu vo výške 20,–
€/m2 obytnej plochy bytového domu, maximálne na 5 rokov, pri zateplení na 6 rokov. Úroková
sadzba je 4,5% ročne, minimálna tvorba fondu údržby a opráv 0,35 €/m2, podmienkou je 30%
vlastných zdrojov (z FPÚO domu) z predpokladaných nákladov na opravu.
Finančnú výpomoc môže získať aj priamo užívateľ – člen družstva za podobných podmienok, ale iba na výmenu kotlov, okien a dverí v byte. 30% z celkových nákladov hradí sám. Informácie o FOBD získate aj na webovej stránke družstva www.sbdkn.sk.
Rozhodovanie o veľkých opravách a o úvere (zhotoviteľ, banka, spôsob ﬁnancovania) je výlučne v rukách vlastníkov bytov v bytovom dome v súlade s ustanoveniami zákona o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov.
Úvery na veľké opravy zabezpečuje družstvo cez Prvú stavebnú sporiteľňu a v roku 2010 sa
začala spolupráca aj s ČSOB – stavebná sporiteľňa. Rozhodovanie o veľkých opravách a o úvere
odporúčame vlastníkom cez zimné mesiace, pretože technické a ekonomické vybavenie potrebných dokladov trvá 2 – 3 mesiace. Dôležité sú predovšetkým správne a platné zápisnice zo
schôdzí vlastníkov.

Zamestnanci správcu sa často dostávajú do konﬂiktov s vlastníkmi bytov alebo so zástupcami vlastníkov, pokiaľ ide
o opravy v bytoch, opravy spoločných
častí domu, objednávanie a rozsah opráv,
zhotoviteľa.
Preto chceme touto cestou upozorniť
na nasledovné skutočnosti:


Prvé informácie a ďalší postup Vám radi poskytneme a poradíme na ekonomickom a technickom úseku. Na schôdze vlastníkov poskytujeme zasadačku družstva, v prípade požiadania aj
za prítomnosti zamestnancov družstva a zástupcov bánk.

Zateplenie a väčšie opravy bytových domov
v roku 2010
Mederčská 36, Komárno
Madácha 8 – 12, Komárno
Selyeho 13 – 17, Komárno

Obrancov mieru 5 – 7, Kolárovo

K. Nagya 2 – 4, Komárno

K. Nagya 6 – 8, Komárno

Pražské námestie 39, 41
Vodná 23 – 27, Komárno
Brnenské námestie 14, Kolárovo
Ul. gen. Klapku 11 – 13, Komárno
Ul. gen. Klapku 16 – 22, Komárno
Hviezdna 24 – 26, Komárno
Meštianska 2 – 4, Komárno

zateplenie fasády, oprava podláh balkónov,
zateplenie strechy, izolácia zváranou PVC fóliou,
zateplenie fasády včítane zateplenia a výmeny výplní
otvorov vo vystupujúcich schodištiach a výťahových
šachtách, izolácia strechy zváranou PVC fóliou,
zateplenie fasády včítane zateplenia a výmeny výplní
otvorov vo vystupujúcich schodištiach a výťahových
šachtách, zateplenie strechy, izolácia zváranou
PVC fóliou,
zateplenie štítových stien domu, výmena výplní otvorov,
omietanie fasády, oprava balkónov, zateplenie strechy,
izolácia zváranou PVC fóliou
zateplenie celej fasády domu, výmena výplní otvorov,
oprava balkónov, zateplenie strechy, izolácia zváranou
PVC fóliou,
zateplenie štítových stien,
zateplenie a výmena výplní otvorov vo vystupujúcich
schodištiach a výťahových šachtách,
plastové okná na presvetlení schodišťa, zateplenie
strechy, izolácia zváranou PVC fóliou,
zateplenie strechy, izolácia zváranou PVC fóliou,
zateplenie strechy, izolácia zváranou PVC fóliou,
zateplenie fasády, zateplenie strechy, izolácia Elastobit,
nátery balkónov,
zateplenie fasády, nátery balkónov.

Fotograﬁe z niektorých vyššie uvedených realizácií nájdete na web stránke SBD Komárno.





zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení hovorí
o tvorbe fondu prevádzky údržby
a opráv len na opravy spoločných častí a zariadení bytových
domov. Z toho vyplýva, že dožadovanie sa opráv v bytoch na náklady FPÚO je v rozpore s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov.
zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení hovorí o tom,
že o opravách spoločných častí
a zariadení bytových domov sa
rozhoduje na schôdzi vlastníkov.
To okrem iného znamená, že ak
vlastníci bytov na schôdzi dajú
mandát zástupcovi vlastníkov
(alebo viacerým vlastníkov – výboru), môžu títo v rozsahu mandátu objednávať potrebné práce.
správca musí a bude rozhodnutie
vlastníkov rešpektovať. Tu však
upozorňujeme, že správca môže
objednávať práce len ak sú kryté
ﬁnančne.
správca nesmie objednávať práce u zhotoviteľa, ktorý nemá na
ponúkané práce oprávnenie vydané príslušným živnostenským
úradom (viď ustanovenia zákona
o živnostenskom podnikaní č.
455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra
1991).

Technické prehliadky bytových domov v roku 2010
V nadväznosti na ustanovenia zákona o vlastníctve bytov, časť pojednávajúcu o povinnostiach správcu, SBD Komárno zabezpečovalo aj
v roku 2010 technické prehliadky bytových domov s dôrazom na spoločné časti a zariadenia.
Z technických prehliadok vyplynuli odporúčania na realizáciu opráv a údržby spoločných častí bytových domov. Protokol z technickej
prehliadky dostal každý zástupca vlastníkov bytov spolu s vysvetlením a žiadosťou o prerokovanie jeho obsahu na schôdzi vlastníkov. V
tom prípade, keď vlastníci bytov odporúčania správcu neakceptujú, správca nenesie za ďalší 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).
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október
68,07
45,19

február
163,55
91,83
0,00
40,82

Úspora v %

ČSOB Stavebnej sporiteľne: 0800 111 303. Vo všetkých
pobočkách ČSOB získate nielen podrobné informácie, ale
môžete priamo podať žiadosť o úver.

Rozdiel spotreby tepla v GJ a %
november december
január
144,53
206,77
208,37
86,97
121,21
113,67
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�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Pri všetkých svojich produktoch a službách ponúka ČSOB
Finančná skupina svojim klientom dlhoročné skúsenosti,
poradenstvo na vysokej úrovni, individuálne posúdenie každej
žiadosti a samozrejme rýchlu dobu spracovania žiadosti o úver.
Viac informácií o produktoch a službách získate na www.csob.sk,
na nonstop ČSOB Linke 24: 0850 111 777, alebo infolinke

Pred rekonštrukciou
Po rekonštrukcii

Bytový dom

Spotreba
v GJ
791,29
458,87

ZÍSKAJTE ÚVER S NAJLEPŠÍMI PODMIENKAMI!
�����������������������������������������������������������
lebo si môžete zvoliť nízke splátky a váš úver môžete
u nás splácať až do 25 rokov
��������������������������������������až do výšky 100 %
nákladov
������������ ���� stabilnú úrokovú sadzbu a to na také
obdobie, ktoré si sami vyberiete
���nemusíte zakladať nehnuteľnosť
���pri úvere do 10 000,- EUR na 1 bytovú jednotku vám
tento úver poskytneme bez zabezpečenia
������������������������������������������������������������
vášho bytového domu
��prefinancujeme váš menej výhodný úver v inej banke
�����������������aj pre novozaložené SVB
���podpora štátu – štátna prémia pre SVB
������������������������������������������������������
��������������výhodné poistenie vášho bytového domu
– všetko vybavíte u nás na jednom mieste

resp. bytových družstiev. Parametre produktov sú výhodne
nastavené, aj preto poskytuje ČSOB v súčasnosti najlepšie
riešenia na finančnom trhu. Klient má možnosť vybrať si
zo špecializovaných produktov a služieb to, čo mu najviac
vyhovuje.

UŠETRITE REKONŠTRUKCIOU!
Porovnajte náklady a úsporu tepla na vykurovanie bytového domu pred rekonštrukciou a po nej:

ČSOB Finančná skupina, popredný líder v segmente, ponúka
úvery na obnovu bytového fondu pre spoločenstvá vlastníkov
bytov i bytové domy v správe správcovských spoločností

PRÍNOSY REKONŠTRUKCIE BYTOVÉHO DOMU PRE
JEHO OBYVATEĽOV
������������ ���������� ������ ➞ úspora energii ➞ výrazná
úspora nákladov pre užívateľov bytov
�����������������������������������������������
������������� �������� ����������� ������� ������� �� �������
z okolitého prostredia)
���������������������������������������
�������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������������������

V súčasnosti, keď otázka úspory energií vystupuje do popredia
viac ako kedykoľvek predtým, obnova bytových domov
sa stáva v podstate nutnosťou. Jednou z alternatív je aj
rekonštrukcia formou zateplenia, ktorou sa môže dosiahnuť
výrazná, až 40 %-ná úspora energie.Príjemným „vedľajším
produktom“ je i estetická stránka rekonštrukcie, akou je
bezpochyby obnova fasády – bývať krajšie túži totiž takmer
každý z nás. Mať preto spoľahlivého partnera, ktorý vám
umožní prostredníctvom svojich úverových programov
zámery v tejto oblasti realizovať, je nesmierne dôležité.

ČSOB SP VÁM PROSTREDNÍCTVOM PROGRAMU OBNOVA
POMÔŽE S REKONŠTRUKCIOU VÁŠHO BYTOVÉHO DOMU

Americká trieda (Košice)

Alexyho ul. (Bratislava)

KONTAKT
DKB - stav, s.r.o., Rastislavova 4, 951 41 Nitra - Lužianky
e-mail: nitra@dkbstav.sk, mobil: +421 918 827 012 (Milan Fridrich)
www.dkbstav.sk

PONÚKAME
• vypracovanie projektovej dokumentácie a odborných posudkov
• vypracovanie samotnej cenovej ponuky
• zabezpe�enie úveru - kompletizácia podkladov s možnos�ou vybavenia dokumentov zo strany nan�ných inštitúcií
• komplexná revitalizácia bytového fondu - zateplenie obvodového pláš�a, výmena okien, rekonštrukcia balkónov
a lodžií, rekonštrukcia plochých a šikmých striech, vyregulovanie vykurovacej sústavy
• zabezpe�enie inžinierskej �innosti, napr. stavebné povolenie a podklady s tým súvisiace, technický dozor
• záru�ný a pozáru�ný servis

Firma DKB-stav, s.r.o. je certikovaným realizátorom zatep�ovacích systémov Weber Terranova a vonkajších
a vnútorných strojných omietok a držite�om licencie na vykonávanie prác pri zhotovovaní tepelnoizola�ných systémov,
ktorú ude�uje Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS).

Seleziánov (Michalovce)

ZATEPLENIE A ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVÝCH PORÚCH
PANELOVÝCH DOMOV

Náklady na distribúciu elektrickej energie v roku 2011
Pozitívnou správou pre vlastníkov spravovaných bytových domov je, že dňa 23. 6.2010 vydal
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví výnos č. 02/2010 ktorým sa mení a dopĺňa výnos ÚRSO z 28.
júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších
predpisov. Týmto výnosom sa okrem iného upravuje zaradenie odberných miest – spoločných
priestorov bytových domov a distribučné poplatky by nemali byť účtované, ak budú dodržané
podmienky výnosu – citujeme ustanovenia § 5a ods.2: “Ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov dodávateľovi elektriny alebo prevádzkovateľovi
distribučnej sústavy preukáže, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu
je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení iba domácnosťami, distribúcia elektriny a dodávka elektriny do odberných miest spoločných
častí a spoločných zariadení bytového domu sa považuje za distribúciu elektriny pre domácnosti a
dodávku elektriny pre domácnosti.“

ZMENY V ROZPOČÍTANÍ NÁKLADOV NA
VYKUROVANIE A TEPLÚ VODU ZA ROK 2011
Dňa 20. augusta 2009 vyšla v zbierke zákonov Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 358/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania
množstva dodaného tepla. Vyhláška priniesla viacero významných zmien najmä v oblasti rozpočítania nákladov na vykurovanie. Vzhľadom na zmeny ktoré novelizovaná vyhláška priniesla pre
rok 2010 sme boli nútení upraviť výšku zálohových platieb na vykurovanie v tých bytoch, v ktorých boli náklady účtované v podpriemerných výškach, pokaľ ide o spotrebnú zložku nákladov
na vykurovanie. Dopady vyhlášky na zmeny v prerozdelení vykurovacích nákladov na jednotlivé
byty sme analyzovali a zástupcom vlastníkov opakovane odporučili dodržať ustanovenia/odporúčania novelizovanej vyhlášky, t. j. pomer základnej a spotrebnej zložky 60/40 (60 % nákladov
podľa plochy bytov, 40 % nákladov podľa údajov rozdeľovačov tepla).
Dôsledky rozhodnutí vlastníkov v bytovom dome odlišných od ustanovení vyhlášky, pokiaľ
sa jedná o základnú a spotrebnú zložku nákladov, budú znášať vlastníci bytov v tom ktorom bytovom dome. Správca je povinný rozhodnutie vlastníkov rešpektovať!

H AVA R I J N Á

Dodávateľ elektrickej
energie sa nemenÍ
Každý odberateľ elektriny má možnosť zmeniť svojho dodávateľa v súlade
s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a s prevádzkovým
poriadkom prevádzkovateľa distribučnej
sústavy.
SBD Komárno vykonalo analýzu cien
silovej elektriny a po posúdení možností
úspor sme od 1.1.2010 zmenili dodávateľa silovej elektriny do spoločných priestorov spravovaných bytových domov, ktorým sa stala spoločnosť ČEZ Slovensko,
s.r.o. Bratislava. Po posúdení cien silovej
elektriny pre roky 2011 – 2012 zostáva naďalej dodávateľom ﬁrma ČEZ Slovensko,
s.r.o. Bratislava.
Vo vyúčtovaní nákladov elektrickej
energie za rok 2010 dominovali negatívnym spôsobom náklady na distribúciu
elektrickej energie a vznikli obrovské
nedoplatky z titulu platieb za distribúciu. Počas roka 2010 došlo v mnohých
domoch k zníženiu počtu elektromerov,
ističov alebo ich kapacity. Boli prípady
keď nesúhlasili hodnoty ističov s fakturovanými. Reklamácie boli uznané. To všetko by sa malo prejaviť v miernom poklese
nákladov vo vyúčtovaní za rok 2010.

S L U Ž B A

SBD Komárno ako vlastník a správca zabezpečuje havarijnú službu na rozvodoch vody, plynu, kanalizácii, TÚV a ÚK v mimopracovnom čase
v pracovných dňoch, sobotu, nedeľu a počas sviatkov.
Upozorňujeme, že za haváriu považujeme len tie prípady, keď porucha na rozvodoch ohrozuje prevádzku v časti domu, alebo hrozí škoda na
majetku. Zapchatý odtok v byte z WC, umývadla alebo kuchynského drezu teda haváriou nie je.
Touto cestou si dovoľujeme požiadať obyvateľov, aby nahlasovali len skutočné havárie a nenechávali ich odstránenie na piatok a sobotu.

Sviatky, soboty, nedele: 7.00 – 21.00 hod.
Pracovné dni: 15.00 – 21.00 hod.
Druh havarijnej služby
Voda, kanalizácia
Plynové zariadenia v domoch
Výťahy
Elektrická energia
Plyn
Voda - Komárno

Voda - Hurbanovo
Voda – ostatné lokality
Teplo a TÚV Komárno
Teplo a TÚV Kolárovo
Teplo a TÚV Hurbanovo
Vrátnica SBD Zimná 16

Službu zabezpečuje
Telefón
SBD Komárno......................................................................................7700 175
SBD Komárno......................................................................................7700 175
ELVY, s.r.o. Komárno ..........................................................................0905 600 639
ZSE Komárno ......................................................................................0850 111 555
SPP Distribúcia ..................................................................................0850 777 727
7.00-18.00 – KOMVAK Komárno ...................................................7704 485, 486, 487
mimopracovný čas: ČOV .................................................................7704 435, 0905 354 549
vodáreň .................................................................................................7732 418
MVaK, s.r.o. Hurbanovo ...................................................................7602 277, 0905 400 412
ZVS Komárno ......................................................................................7700 592, 93, 94
COM – therm, s.r.o. Komárno ........................................................0908 617 825, 0908 616 019
KOLBYT, s.r.o. Kolárovo ....................................................................7771 687, 7771 503
Bytkomfort Nové Zámky ................................................................6426 307 - Velín, 0902 965 020
SBD Komárno, pracovné dni (od 7.00–18.00 hod.) ..............7700 175, 7700 176, 7700 177

Havarijná služba SBD - výlučne tel. číslo 0908 539 682
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ SBD KOMÁRNO ©
Vydáva SBD Komárno

Tlač: PRINT-K Komárno

Len pre vnútrodružstevnú potrebu.

Nepredajné!

Kopírovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti spravodaja sa povoľuje výhradne so súhlasom SBD Komárno!
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