Vážení vlastníci bytov, členovia bytového družstva
V roku 2011 sa končí volebné obdobie orgánov družstva. Na výročných členských schôdzach v bytových domoch majú členovia družstva
právo navrhnúť kandidátov do orgánov družstva a to do predstavenstva a kontrolnej komisie družstva. Na májovom Zhromaždení delegátov družstva sa následne uskutoční voľba do sedem členného predstavenstva a trojčlennej komisie.
Na činnosť družstva má každý jeho člen iný pohľad. Iný má ten komu chce exekútor predať byt nad hlavou lebo neplatí nájomné, iný ten
komu družstvo vychádza v ústrety lebo sa s ním dá viesť rozumná diskusia a výsledok je spokojnosť užívateľov bytov. Iný pohľad majú naše
partnerské družstvá, ktoré tvrdia, že sme jedno z najlepších na Slovensku.

stvo naďalej prosperovať a napredovať. Všetci členovia nášho družstva
musia zabezpečovať rozvoj družstva a tým aj z toho odvodenú vlastnú
spokojnosť a spokojnosť ostatných členov - užívateľov bytov. Pristupujte preto k voľbe kandidátov zodpovedne a navrhujte len takých, ktorí
už pre naše družstvo alebo bytový dom niečo kladné vykonali a ktorí
sú po odbornej a morálnej stránke zodpovedajúci a budú vedieť využiť
svoje schopnosti v záujme všetkých členov družstva a majú primerané
vzdelanie na to, aby mohli zodpovedne prijímať rozhodnutia v našej
každodennej práci. Aj kandidáti si musia rozmyslieť svoju kandidatúru lebo noví členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sú povinní
podpísať zmluvu o výkone funkcie, v ktorej je aj bod, že ručia svojim
majetkom za prípadné škody vzniknuté chybným rozhodnutím.

Preto pri výbere kandidátov do orgánov družstva je dôležité navrhovať takých, u ktorých je predpoklad, že pod ich vedením bude druž-

Ing. Peter Seemann
predseda predstavenstva SBD

Hospodárenie bytových domov a družstva v roku 2010
Opäť sa začínajú pravidelné výročné domové schôdze
vlastníkov bytov. Na nich sa vlastníci bytov dozvedia ako hospodáril ich bytový dom v minulom roku a čo sa v ich dome
opravilo alebo zmodernizovalo, či boli vykonané revízie, atď.
Dozvedia sa aký je stav ﬁnančných prostriedkov na účte bytového domu, koľko je z toho fond opráv. Dozvedia sa kto má
nejakú dlžobu voči vlastníkom bytov a čo vykonal správca aby
boli dlžoby uhradené.
Hospodársky výsledok nášho bytového družstva za rok
2010 pred zdanením je podľa predbežných výsledkov vo výške 124 000,– €. Je vyšší ako v roku 2009 o 18 000,– €. Vede-

nie družstva zabezpečilo v rámci schválených investícií na rok
2010 dokončenie výmeny okien v budove správy, zateplenie
budovy a strechy družstva, rekonštrukciu troch kancelárií (maľovanie a výmena podláh) a nákup jedného auta pre údržbárske stredisko.
Zhromaždenie delegátov schvaľuje Výročnú správu družstva a rozhoduje o rozdelení hospodárskeho výsledku družstva. Je predpoklad, že 30% pôjde na bytové domy do fondu
prevádzky, údržby a opráv a 70% bude rozdelených do ďalších
fondov družstva tak ako v minulých rokoch.

DOVOLENKA 2011
Celozávodná dovolenka zamestnancov SBD Komárno je od 25.7.2011 do 5.8.2011. V týchto dňoch bude zabezpečená havarijná služba SBD.
Posledným pracovným dňom pred dovolenkou bude piatok, 22.7.2011, prvým pracovným dňom po dovolenke bude pondelok, 8.8.2011.
Pokladňa bude k dispozícii od utorka, 9.8.2011.
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Správa bytov sa rozširuje o ďalšie bytové domy
Od 1.1.2011 vykonáva SBD Komárno na základe zmluvy o výkone správy správu v ďalších bytových domoch. Jedná sa o nasledovné bytové domy: ul. Gazdovská č. 12, 14, 16, 18 v Komárne (35 bytov) a v Okoličnej na Ostrove (4 byty). Celkový počet spravovaných domov je 278
a spravovaných bytov a nebytových priestorov je 6024.

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov
a členov SBD v bytových domoch
SBD Komárno v zmysle Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Zmluvy o
výkone správy a Stanov SBD Komárno zvoláva
od 4. 4. 2011 do 21. 4. 2011 členské schôdze
a schôdze vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v bytových domoch v správe SBD
Komárno s týmto odporúčaným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Správa o činnosti samosprávy domu v roku 2010
4. Stav a čerpanie fondu prevádzky, opráv
a údržby v roku 2010
5. Informácia o technickom stave domu a odsúhlasenie opráv spoločných častí a zariadení domu v roku 2010
6. Návrh člena družstva za kandidáta do orgánov družstva
7. Voľba delegáta na Zhromaždenie delegátov 2011
8. Vyúčtovanie a odsúhlasenie ﬁnančnej hotovosti pre drobné nákupy

9. Diskusia
a) Zvýšenie preddavkov do fondu prevádzky,
údržby a opráv
b) Odsúhlasenie prípadnej pôžičky z FOBD,
resp. z nejakej vybranej banky
c) Odsúhlasenie odmien pre samosprávu
a kuričov
d) Odsúhlasenie poistenia za zodpovednosť
vlastníkov
e) Riešenie upratovania
10. Záver
Zástupcovia vlastníkov bytov na poradách
organizovaných družstvom v dňoch: 21.3.2010
v Kolárove, 22.3.2010 v Hurbanove a 23.3.2010
v Komárne dostali:







pozvánky na schôdze vlastníkov a členov
SBD s doporučeným programom schôdze
vzor zápisnice
účtovný výpis stavu a čerpania prostriedkov z FPÚO bytového domu za rok 2010
výkaz o stave platenia zálohových platieb
k 28.2.2011

Zhromaždenie delegátov
Predstavenstvo SBD Komárno zvoláva v zmysle čl. 43 Stanov
SBD Komárno na deň 21.5.2011 (sobota) o 9.00 hod. do jedálne Univerzity J. Selyeho v Komárne Zhromaždenie delegátov
Stavebného bytového družstva Komárno s týmto predbežným
programom:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie a schválenie programu ZD
Voľba komisií
Ocenenie zaslúžilých členov družstva
Výročná správa o činnosti SBD a predstavenstva SBD a vyhodnotenie plnenia uznesení ZD za rok 2010
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a správa
o činnosti Kontrolnej komisie SBD za rok 2010
6. Hospodársky výsledok SBD za rok 2010 a návrh jeho rozdelenia
7. Voľby do predstavenstva a kontrolnej komisie SBD Komárno
8. Informácia o rozpočte SBD na rok 2011
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
12. Obed

Zhromaždenie delegátov je najvyšší orgán SBD Komárno,
prerokováva zásadné dokumenty a prijíma tiež dôležité rozhodnutia, ktoré majú vplyv na ďalšiu činnosť družstva. Z tohto dôvodu je účasť každého zvoleného delegáta alebo náhradníka na
Zhromaždení delegátov mimoriadne dôležitá.









stav FPÚO a stav skutočných ﬁnančných
prostriedkov na účte k aktuálnemu termínu 2011
záznam z technických prehliadok bytových domov
ďalšie doklady a informácie pre schôdzu
vlastníkov a členov družstva.
Informačný spravodaj
SBD Komárno
č. 1/2011

Účasť vlastníkov bytov a členov družstva
na schôdzi vlastníkov bytov je vo vlastnom záujme a zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov povinná a nevyhnutná.
Zápisnice z členských schôdzí je nutné
odovzdať na družstve do 27.4.2011. V ten deň
sa uzavrú návrhy kandidátov do predstavenstva a kontrolnej komisie (Rozhoduje dátumová pečiatka odovzdania na sekretariáte družstva alebo na poštová pečiatka).

Dobrovoľné dražby bytov
Platobná disciplína užívateľov bytov sa aj v roku 2010 zhoršila. Už
v roku 2009 došlo k nárastu dlžôb a upozorňovali sme na možnosť
dobrovoľných dražieb. Keďže sa platobná disciplína nezlepšila začali
sa prípravy k výkonu dobrovoľných dražieb. Prvá dobrovoľná dražba sa
uskutočnila 22.2.2011 v zasadačke bytového družstva. Dražobná spoločnosť IURIDIS a.s. z Veľkého Krtíša vydražila trojizbový byt dlžníka na
ulici Odborárov za 22 600 €.
Príprava celého procesu je časovo náročná a začína zápisom zákonného záložného práva na byt dlžníka v prospech vlastníkov bytov
v bytovom. Zrušenie zákonného záložného práva v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome následne už neprichádza do úvahy! Nie je
totiž prekážkou pri vybavovaní úverov. Naďalej budeme pokračovať v
dobrovoľných dražbách a už teraz sú pripravované ďalšie dražby. Po
novele zákona o bankách sa pri dobrovoľných dražbách opäť postupuje podľa poradia podania exekučného záložného práva a už nemá
prednosť zákonné záložné právo. Zákonné záložné právo v prospech
vlastníkov bytov bytové družstvo podáva už pri prevode bytu do osobného vlastníctva a pri dlžobe nad 500,– € (postupne sa táto hranica
bude znižovať.

Prevody bytov do osobného vlastníctva
K 1.1.2011 je v správe družstva už 6024 bytov. Bytové družstvo vlastní ešte 388 bytov, ktoré sa postupne prevádzajú do osobného vlastníctva. V roku 2010 bolo prevedených do osobného vlastníctva 55 bytov.
Opätovne žiadame všetkých tých nájomníkov, ktorí už nesplácajú
anuitu (majú zaplatený celý úver na byt) a nemajú dlžobu, aby požiadali
družstvo o prevedenie bytu do osobného vlastníctva.
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Nedoplatky užívateľov
bytov v roku 2010
Dlžoba užívateľov ku koncu roka:
2007
2008
2009
2010

165 056 €
145 874 €
270 983 €
295 352 €

V roku 2010 bolo podaných 90 žalôb na Okresný súd (o 12 viac ako v roku
2009) a 20 exekúcií (o 3 menej ako v roku
2009). V roku 2010 boli realizované dva
exekučné predaje bytu.

Vyúčtovanie za rok 2010 a výpisy z FPÚO
Vyúčtovanie zálohových úhrad za rok 2010 za plnenia spojené s užívaním bytu a preddavkov
do FPÚO v bytových domoch s lokálnym kúrením dostanú užívatelia prostredníctvom zástupcov
vlastníkov koncom marca 2011. Celkové výsledky vyúčtovania v domoch s lokálnym kúrením sú
preplatky vo výške cca 61 000,– €.
Vyúčtovanie bytových domov s diaľkovým vykurovaním bude zaslané vlastníkom do zákonného termínu, najneskôr do 31.5.2011.
Dôležité upozornenie: reklamácie z vyúčtovania prijíma družstvo v zmysle reklamačného poriadku, ktorý je k dispozícií na družstve.

SBD vypovedalo zmluvu s SPP
SBD Komárno vypovedalo zmluvu o dodávkach plynu do prevádzkových budov družstva a kotolní domov v správe družstva. Novým dodávateľom plynu bude ČEZ Slovensko, a
to pravdepodobne od 1. 7. 2011. Počítame so znížením nákladov za dodávky plynu, nakoľko
ČEZ Slovensko má nižšie ceny plynu ako súčasný dodávateľ plynu – SPP. Poplatky za distribúciu plynu sa nemenia.

Pri tak vysokej dlžobe užívateľov bytov
je už problém uhrádzať faktúry za energie
a služby v bytovom dome (napríklad neboli ﬁnancie na splácanie pôžičky v bytovom dome na ul. K. Nagya 2, 4, 6, 8).

Dobrý rozbeh v obnove bytových domov v správe SBD
Už teraz začiatkom roka je vidieť podstatnú zmenu v prístupe našich užívateľov bytov k
obnove bytových domov. A to v tom, že požiadavky vlastníkov bytov družstvo začalo realizovať v zimných mesiacoch. Veď len vybavenie
pôžičky trvá dva mesiace. Takto vyzerá bilancia
pripravených prác:






Brnenské nám. č. 11, Kolárovo - v januári bola zateplená strecha z vlastných
prostriedkov
Františkánov č. 27 - výmena sedlovej azbestovej strechy, práce začnú v I. polroku,
ﬁnancie sú na účte domu z PSS, dodávateľ
vybraný
Damjanichova č. 8,10,12 - plochá strecha
sa prerobí sedlovú, práce sa začínajú tohto











času, ﬁnancie z PSS na účte domu, dodávateľ vybraný
Gazdovská č. 36 - práce na zatepľovaní
domu už začali, ﬁnancie z ČSOB sú na účte
domu
Gen. Klapku č. 11,13 - strecha je zateplená,
výberové konanie na zateplenie fasády, ﬁnancie z PSS sú na účte domu
Rákocziho č.1,3,5,7 - zateplenie bočnej
steny z vlastných prostriedkov, GO strechy,
práce začaté
Svätojánska č. 3, 5 - výberové konanie na
dodávateľa zateplenia domu, predpoklad
prác na jeseň
Komenského č. 1 - žiadosť o pôžičku na zateplenie domu, predpoklad prác na jeseň

Fondy prevádzky údržby a opráv
Aj v roku 2010 si užívatelia zvýšili preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv (FPÚO)
bytových domov. Vlastníci bytov sa zodpovedne rozhodli na schôdzach vlastníkov bytov o
budúcej výške FPÚO a spočítali si, koľko tvoria
za rok a hlavne na aké opravy, údržbu a rekonštrukciu táto tvorba postačí. Odporúčaná minimálna výška tvorba fondu 0,35 €/m2 je len
základom pri uvažovaní o pôžičke z FOBD a o
úvere. Zo skúsenosti však môžeme jednoznačne povedať, že na kompletné zateplenie stien
a strechy, výmenu spoločných okien, dverí
a balkónov, výmenu rozvodov je potrebná
tvorba okolo 0,60 €/m2, podľa veľkosti domu.
Nebojte sa úverov, splátky úveru sa platia z položky fond prevádzky, údržby a opráv, preto je
dôležité mať dostatočnú tvorbu fondu.

Úvery a ﬁnančná výpomoc
z FOBD
K 1.1.2011 si už 27 bytových domov zobralo ﬁnančnú výpomoc z FOBD na obnovu
svojho bývania v celkovej výške 409 603,– €.

Individuálne výpomoci boli poskytnuté 51
užívateľom v celkovej výške 38 621,– €. Podmienky ﬁnančnej výpomoci z FOBD nájdete
na webovej stránke družstva.
Pre úvery z Prvej stavebnej sporiteľni sa
rozhodlo 29 bytových domov v hodnote 2 346
563,– € a pre úvery z ČSOB sporiteľni 6 bytových domov v hodnote 428 500,– €.
Mesačne pravidelne sporí 14 bytových domov do PSS spolu 1 347,68 €.
Informácie pre užívateľov:
Stav FPÚO k 1. 2. 2010: 372 499,83 m2 plochy bytov, mesačná tvorba 122 685,61 €,
priemerná tvorba fondu 0,329 €/m2
(9,911 Sk m2).
Stav FPÚO k 1. 2. 2011: 374 886,68 m2
plochy bytov, mesačná tvorba 131 126,24 €
priemerná tvorba fondu 0,350 €/m2 (10,5441
Sk/m2). Od 1. 1. 2011 pribudla plocha a tvorba
FPÚO na balkóny a lodžie, plocha je 18 434,10
m2 a mesačná tvorba je 1 594,87 €.
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Budovateľská 1,3,5 - výmena sedlovej strechy, ﬁnancovanie z FOBD, dodávateľ vybraný
Dunajské nábrežie 40-46 - zateplenie domu, ﬁnancie z PSS na účte domu a žiadosť
o dotáciu, dodávateľ vybraný
Mederčská 14-20 - obnova fasády, žiadosť
o úver zo ŠFRB
Nesvady, Ul. Turecká č.6 - GO strechy, práce
v I. polroku, ﬁnancovanie z FOBD

Ďalšie požiadavky na zatepľovanie domov
postupne prichádzajú.

Prenájom nebytových
priestorov v Hurbanove
SBD Komárno ponúka do prenájmu nebytové priestory – kancelárie a sklady, nachádzajúce sa v administratívno–prevádzkovej
budove patriacej SBD Komárno na ul. 1. mája
č. 6 v Hurbanove. Objekt sa nachádza cca. 300
m od železničnej stanice Hurbanovo, smerom
k hlavnej ceste.
Kancelárie sa nachádzajú na poschodí administratívnej budovy, sklady v prízemí budovy. V súčasnosti sú voľné kancelárie o výmere
27 m2, 13,81 m2 a 30,81 m2 na poschodí a sklady na prízemí o výmere cca. 50 m2.
Budova má vlastný zdroj vody, plynovú kotolňu a aj telefónnu prípojku.
Možné je parkovanie osobných aj nákladných vozidiel.
Úpravy priestorov budú možné po dohovore s vlastníkom.
Bližšie informácie: 035/77 00175, Ing. Seemann, Ing. Piterka, alebo web stránka SBD
Komárno: www.sbdkn.sk.
Prehliadka je možná po predchádzajúcom
osobnom alebo telefonickom dohovore.

SIGNUM Slovakia s.r.o.
P. PázmaÀa 2020/30
927 01 ·aºa
info@signumslovakia.sk
www.signumslovakia.sk

3,69 %
Kedy už budeme

Zase nejde

výťah!

zatepľovať?

Prečo máme

staré okná?

���
od 1. februára do 31. júla 2011

Bližšie informácie o aktuálnej ponuke vám poskytneme
v kanceláriách obchodných zástupcov PSS, a. s., v Komárne
• Župná 14 (budova Allianz), p. Gondová, t. č.: 0915 813 275
• M. R. Štefánika 11, p. Janovský, t. č.: 0915 740 148

Názov spolo�nosti: Prolog mkm s.r.o
Rok vzniku
: 1993
Rozsah �innosti : vykonávanie bytových, ob�ianskych, inžinierskych
a priemyselných stavieb.
obchodná �innos� a sprostredkovanie obchodu
Výber realizácií : zateplenie bytového domu Meštianska Komárno
zateplenie bytového domu Mederská Komárno
zateplenie bytového domu Bo�ná Kolárovo
zateplenie bytového domu Partizánska Kolárovo
zateplenie bytového domu Hviezdoslavova Komárno
zateplenie bytového domu Biskupa Királya Komárno
zateplenie bytového domu Jazerná Komárno
zateplenie bytového domu Hradná Komárno
zateplenie bytového domu Rákocziho Komárno
zateplenie bytového domu Košická Komárno
výstavba RD komplet Trstinová-Slne�ná Komárno
výstavba RD komplet ul. Práce Komárno
realizácia interierov rod. domov, bytových jadier
rekonštrukcia kostola v Bake
rekonštrukcia obilného sila fy. Chemstar V. Meder
rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia Gab�íkovo
Ing. Jozef Má�ik - konate�
adresa: Lodná 10/3 945 01 Komárno
e-mail: prologmkm@stonline.sk
tel/fax: 035 / 7 701 492
mobil: 0905 / 324 089
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www.pss.sk

Bezplatnú obhliadku, konzultáciu a poradenstvo si dohodnite na
telefónnom ãísle 0911 742 473.
Te‰íme sa na spoluprácu!

Pridajte sa aj Vy k mnoÏstvu na‰ich spokojn˘ch zákazníkov!
O na‰ej kompetencii svedãí vy‰e 10.000 m2 zrealizovan˘ch striech len
v Komárne a v blízkom okolí.

SpoloãnosÈ SIGNUM Slovakia s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca stavebná
spoloãnosÈ ‰pecializovaná na hydroizolácie a tepelné izolácie ploch˘ch
striech.

HYDROIZOLÁCIE
PLOCH¯CH STRIECH

Úver pre váš bytový dom len za

K VA L I TA V KAÎDOM DETAILE

Page 1

2:14 PM

2/28/11

SIGNUM A5

To sa naozaj oplatí!

��������������������������������������
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Tel.: +421 917 734 190
atila.kocsis@caparol.sk
w w w. c a p a ro l. s k

Attila Kocsis

Regionálny obchodný poradca
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Cenotvorba a vyúčtovanie tepla v roku 2010
V čase vydania tohto spravodaja pripravuje správca vyúčtovanie nákladov na jednotlivé
domy. V roku 2010 nedošlo v porovnaní s rokom 2009 ku zmene predpisov regulujúcich
cenotvorbu.
Cenotvorbe tepla sme sa vyčerpávajúco
venovali v IS 1/2010, tam zverejnené informácie nebudem na tomto mieste opakovať.
Pripomíname len zásadnú zmenu, a to skutočnosť, že do cenotvorby bol zavedený pojem
regulačný príkon (kW), ktorý slúži na fakturáciu ﬁxnej zložky maximálnej ceny tepla (€/kW),
v ocenení variabilnej zložky bola jednotka GJ
nahradená kilowatthodinou (kWh; €/kWh).
V zmysle uvádzaných pojmov boli vydané
rozhodnutia ÚRSO o cenách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla nasledovne:


variabilná zložka maximálnej ceny tepla
pre domácnosti (€/kWh),
Informácie o cenách vody pre domácnosť (bez DPH)

variabilná zložka maximálnej ceny tepla
pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácností (€/kWh),

ﬁxná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom (€/kW).
Zálohy ktoré platil správca výrobcom za
rok 2010 sa teda skladali vyššie uvedených
položiek. Cenotvorba tak, ako bola naznačená
nemala priamy dopad na platby záloh vlastníkov/nájomcov správcovi.
Výnosom č. 6/2009 však úrad umožnil rozdeliť oprávnené ﬁxné náklady a primeraný zisk
na dodávku tepla podľa skutočne dodaného
tepla. SBD toto ustanovenie uvítalo ako spravodlivejšie a objektívne zohľadňujúce zateplenie, alebo vykonanie iných opatrení vedúcich
k zníženiu spotreby tepla. So všetkými tromi
výrobcami tepla (COM – therm Komárno, Kolbyt Kolárovo a Bytkomfort Nové Zámky) sme
dosiahli dohodu o prerozdelení oprávnených
ﬁxných nákladov a primeraného zisku na do-

dávku tepla podľa skutočne dodaného tepla
v roku 2010.
Rozpočítanie nákladov na jednotlivé
byty bude vykonané podľa Vyhlášky ÚRSO
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,
v znení Vyhlášky ÚRSO č. 358/2009 Z. z.
Podľa tejto novely vyhlášky základná zložka nákladov na teplo, ktorá sa rozpočíta podľa
plochy bytov v dome predstavuje 60 %. Spotrebná zložka nákladov na teplo, ktorá sa rozpočíta podľa pomerových rozdeľovačov tepla
predstavuje 40 %.
Vo vyúčtovaní sa už neobjavia GJ, GJ/m2
ani GJ/m3, ale kWh, kWh/m2 a kWh/m3, tak
ako to bolo už vo vyúčtovaní nákladov za rok
2009.

Informácie o cenách tepla pre domácnosť (bez DPH)

Informácie o cenách plynu kategóriu M2_SPP (bez DPH)



Cena v kategórii M1: ﬁxný poplatok 2,86 €/mes. bez DPH za
odobratý plyn 0,0617 €/kWh bez DPH.
Cena v kategórii M3: ﬁxný poplatok 7,93 €/mes. bez DPH za
odobratý plyn 0,0459 €/kWh bez DPH.

Bankové poplatky spojené s úhradami
Bankové poplatky a s tým spojené služby sú jednou z položiek, ktoré sa každému užívateľovi objavia v koncoročnom vyúčtovaní a predstavujú
príslušné náklady bytového domu prerozdelené na jednotlivé byty. Sem patria pravidelné mesačné poplatky za balík služieb Tatra banky, transakcie nad rámec balíka, daň z úrokov, poplatky za tlač, distribúciu a spracovanie šekov, ako aj niektoré iné ojedinelé bankové služby. Tieto náklady
znižujú úroky pripisované bankou, samozrejme podľa výšky zostatku ﬁnančných prostriedkov na účte toho ktorého domu.
Začiatkom roka 2010 vedenie bytového družstva rokovalo s vedením Tatra banky o zmene poplatkov za vedenie účtov bytových domov.
Výsledky tohto jednania sa odzrkadlili vo výraznom poklese bankových poplatkov, ktoré za uplynulý rok dosiahli výšku 11 014,– € za všetky domy
a oproti nákladom z roku 2009 znamenali zníženie o 5 743,– €. Zníženie nákladov nastalo u všetkých bytových domoch, aj keď nie v rovnakej miere.
Ďalším faktorom výšky nákladov bytového domu je forma úhrad akú si užívatelia zvolia.
Užívatelia majú možnosť úhrady spojené s užívaním bytu hradiť štyrmi spôsobmi, a to: bankovým prevodom, platbou šekom, platbou v
pokladni družstva alebo vkladom hotovosti v banke. Pri každej forme platenia vznikajú náklady, ktoré v rôznych výškach zaťažujú bytový dom
a súčasne aj platcu. Pre názornosť uvádzame tabuľku jednotlivých nákladov pri rozličných formách platenia a ich početnosť v roku 2010:
Poplatky za platbu

Užívateľ

Bytový dom

Počet platieb

bankovým prevodom

poplatok podľa užívateľa platieb

0,12 - poplatok banky

41264

0,17 - poplatok pošty +

0,12 - tlač a distrib. šeku +

0,30-0,40 - poplatok pošty

0,12 - poplatok banky

v pokladni SBD

0,40 - poplatok družstva

-

8506

vklad v hotovosti v banke

-

1,33 - poplatok banky

1109

predtlačeným šekom

spolu platieb

15848

66727

Najdrahší pre bytový dom je poplatok za vklad v hotovosti v banke, ktorý v minulom roku takmer výlučne využívalo cca. 70 užívateľov a ak sa
ich v jednom dome zíde viac, výrazne zvýšia náklady bytového domu. Odporúčame užívateľom realizovať úhrady najmä bankovým prevodom.
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Zmeny v odmeňovaní zástupcov vlastníkov
Od 1.1.2011 nadobudli účinnosť tieto zákony: Zákon č. 580/2004 Z. z. o sociálnom poistení,
zákon č. 461/2003 Z. z. o zdravotnom poistení, a zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Zmeny sa týkajú odmien orgánov družstva, zástupcov vlastníkov, upratovačiek v domoch
a kuričov v bytových kotolniach. Od 1.1.2011 sa platia nové odvody do zdravotných poisťovni
a sociálnej poisťovni. Výšku odvodov uvádzame v nasledujúcich tabuľkách:
1. Príkazná zmluva s pravidelným príjmom: (upratova�ky a kuri�i)
Zamestnanec
Zamestnávate�
Odmena v
Odvody
%
%
€
�iastka
�iastka
1000 btto
ZP
10
100
4
40
DS
14
140
4
40
NP
1,4
14
1,4
14
IP
3
30
3
30
PvN
1
10
1
10
UP
0,8
8
GP
0,25
2,50
RFS
4,75
47,50
Celkom
352
134
32,5%
13,4%
2. Príkazná zmluva s nepravidelným príjmom: (zástupcovia vlastníkov)
Zamestnanec
Zamestnávate�
Odmena v
Odvody
%
%
€
�iastka
�iastka
1000 btto
ZP
10
100
4
40
DS
14
140
4
40
NP
IP
PvN
UP
GP
RFS
4,75
47,50
Celkom
287,50
80
28,75%
8%
3. Dohoda o pracovnej �innosti: (DoP�)
Zamestnávate�
Odmena v
Odvody
%
€
�iastka
1000 btto
ZP
DS
NP
IP
PvN
UP
0,8
8
GP
0,25
2,50
RFS
Celkom
10,50
1,05 %

Zamestnanec
%
�iastka
-

N. organiz.
Celkom
1352,00

Desatoro práv
a povinností
vlastníka bytu
1. Vlastník má právo svoj byt užívať a s ním
užívať aj všetky spoločné časti domu, spoločné zariadenia, príslušenstvo a pozemok,
na ktorom je dom postavený, ako aj priľahlý pozemok.
2. Vlastník má právo prenechať byt do užívania inej osobe, resp. osobám.
3. Kto byt prenajme, je povinný do 30 dní po
uplynutí mesiaca, v ktorom tak urobil, požiadať miestne príslušného správcu dane
o registráciu a príjem zdaniť v súlade s daňovými predpismi.

N. organiz.
Celkom
1287,50

N. organiz.
Celkom
1010,50

4. Má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, či právo
a zároveň aj povinnosť zúčastňovať sa na
správe domu a hlasovaním rozhodovať
o spoločných častiach a zariadeniach domu, spoločných nebytových priestoroch,
príslušenstve a pozemku.
5. Ako záväzné musí rešpektovať rozhodnutia väčšiny vlastníkov v dome. Ak je
vlastník prehlasovaný, má právo obrátiť
sa s príslušnou otázkou v lehote 15 dní
od oznámenia o výsledku hlasovania na
súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo
zaniká. Ak sa vlastník bytu na hlasovaní
nemohol zúčastniť, lebo sa o ňom riadne
nedozvedel, má právo obrátiť sa na súd do
troch mesiacov, inak jeho právo zaniká.
6. Vlastník bytu je povinný riadne a včas
uhrádzať poplatky spojené s jeho užívaním, prispievať do fondu prevádzky, údržby a opráv.
7. Musí udržiavať byt v stave spôsobilom na
riadne užívanie (najmä včas zabezpečovať
údržbu a opravy).

8. Musí konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní,
zmenách či prenajatí bytu nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastnícTieto
zmeny
vyžadujú
povinnosti
prepre
správcu
a pre
dotknuté
osoby.
Tieto
zmeny
vyžadujúnové
nové
povinnosti
správcu
a pre
dotknuté
osoby.
Družstvo bolo povinné nahlási� všetky dotknuté osoby do Sociálnej pois�ovne (SP) do 31.1.2011 kych, spoluvlastníckych a spolu užívacích
Družstvo bolo povinné nahlásiť všetky dotknuté osoby do Sociálnej poisťovne (SP) do
a každý mesiac bude zasiela� výkazy do SP. Za nedodržanie nahlasovacej a odhlasovacej práv.
31.1.2011
a každý
bude vysoké
zasielať výkazy
Za nedodržanie
nahlasovacej
a odhlasopovinnosti
do 8 mesiac
dní hrozia
pokuty. do
DoSP.zdravotných
pois�ovni
je povinnos�
nahlási�
vacej
povinnosti
do 8 dní
vysoké
pokuty.
Do zdravotných
poisťovni je povinnosť
nahlásiť
9. Má povinnosť odstrániť závady a poškodeskoro
300 osôb.
v mesiaci,
v ktorom
sa hrozia
odmena
vypláca.
Družstvo
sa stalo zamestnávate�om
v Dotknuté
mesiaci, vosoby
ktorom
sa odmena vypláca.
Družstvo
sa stalo
zamestnávateľom
skoro 300 pois�ov�u,
osôb.
nia, ktoré spôsobil na iných bytoch alebo
(zamestnanci)
sú povinní
�o najskôr
nahlási�
na družstvo zdravotnú
Dotknuté
osoby
(zamestnanci)
sú povinní
čo najskôr
nahlásiť
na družstvo
zdravotnú
poisťovňu,
v ktorej sú
poistení
a doplni� osobné
údaje
do zmlúv,
bez oh�adu
na formu
zmluvy.
Pripravujú sa nebytových priestoroch v dome, alebo na
v totiž
ktorejajsúzmeny
poistení
a doplniť
osobné
údaje
do zmlúv,
bezdo
ohľadu
na formu zmluvy. Pripravujú sa
ktorých
sa tiež
dotknú
odvody
SP a ZP.
o DoP�,
spoločných častiach domu alebo spoločZmeny
sa dotknú
aj ktorých
vlastníkov
bytov.
Ak vlastníci
chcú
odmeny pre dotknuté osoby ných zariadeniach domu, alebo príslušentotiž
aj zmeny
o DoPČ,
sa tiež
dotknú
odvody do
SP aponecha�
ZP.
v rovnakej výške, ako v roku 2010, je potrebné zvýši� položku v predpise odmeny zástupcom stve, či už sám alebo osoby, ktoré jeho byt
Zmeny sa dotknú aj vlastníkov bytov. Ak vlastníci chcú ponechať odmeny pre dotknuté osovlastníkov vo výške odvodov na ZP a SP a zvýši� odmeny pre kuri�ov.
užívajú.
by v rovnakej výške, ako v roku 2010, je potrebné zvýšiť položku v predpise odmeny zástupcom
V sú�asnosti ešte nevieme, akou zmluvou budú riešené dotknuté osoby. V každom prípade
vlastníkov
vo
výške
odvodov
na
ZP
a
SP
a
zvýšiť
odmeny
pre
kuričov.
odporú�ame na schôdzach vlastníkov schváli� jeden osobitný bod programu a to odmeny
10. Je povinný umožniť na požiadanie na
V súčasnosti
ešte nevieme,
akou zmluvou
riešené
dotknuté
osoby.
V každom
prípav znení:budú
vlastníci
schva�ujú
úpravu
odmeny
pre samosprávu
zástupcom
vlastníkov
(resp. kuri�om)
nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere
výške 1,00 €/byt/mesiac
€/byt/mesiac
13 b.j.),
o výšku
platných
odvodov do vstup do svojho bytu zástupcovi správdevoodporúčame
na schôdzach(0,80
vlastníkov
schváliťnad
jeden
osobitný
bodaktuálne
programu
a to odmeny
SP a ZP svlastníkov
platnos�ou(resp.
od 1.7.2011
a poverujú
uzatvorenie
príslušnej
zmluvy.
zástupcom
kuričom)
v znení: správcu
vlastnícina
schvaľujú
úpravu
odmeny
pre samocu a osobe oprávnenej vykonávať opravu
správu vo výške 1,00 €/byt/mesiac (0,80 €/byt/mesiac nad 13 b.j.), o výšku aktuálne platných
a údržbu za účelom vykonania obhliadky
odvodov do SP a ZP s platnosťou od 1.7.2011 a poverujú správcu na uzatvorenie príslušnej
alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám,
zmluvy.
alebo ak ide o opravu spoločných častí
alebo zariadení domu prístupných z jeho
Zároveň odporúčame všetkým vlastníkom zhodnotiť prácu zástupcu, resp. samosprávy v
bytu, montáž a údržbu zariadení na merakonkrétnom bytovom dome a navrhnúť zvýšenie základnej odmeny za byt a mesiac. Odmeny
nie spotreby tepla a vody v byte a odpočet
neboli zvýšené od roku 2006. Od 1.4.2011 rušíme všetky zmluvy na upratovanie cez družstvo,
nameraných hodnôt. Inak zodpovedá za
pretože upratovanie je vecou a povinnosťou vlastníkov. Odporúčame v problémových domoch
škody.
schváliť vykonávanie upratovania ﬁrmou zaoberajúcou sa takou činnosťou.
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Digitálne vysielanie

Niektoré ekonomické informácie
za rok 2010














SBD Komárno touto cestou upozorňuje
vlastníkov bytov, že ako správca bytových
domov nemá v súvislosti s prechodom na digitálne vysielanie televízie žiadne „povinnosti zo zákona“ ohľadom zabezpečenia televízneho signálu. Ak si vlastníci objednajú u SBD
ako správcu rekonštrukciu televíznych rozvodov na príjem digitálneho signálu, SBD je povinné toto zabezpečiť, na základe písomnej
objednávky schválenej a vystavenej v súlade
so zákonom o vlastníctve bytov.

Znížili sa náklady na spoločnú elektrinu v bytových domoch o 36 735,– €, znížili sa náklady na energiu v budovách
družstva o 1 116,– € - (2009/2010).
Znížili sa náklady za bankové poplatky v bytových domoch
o 5 743,– € - (2009/2010).
Hospodársky výsledok družstva pred zdanením je vo výške
124 817,– €, je vyšší o 18 355,– € oproti roku 2009, predpokladaná daň z príjmov 23 000,– €.
Výdavky družstva sú nižšie o 39 766,– € oproti plánu (94 %),
príjmy družstva sú o 85 051,– € vyššie oproti plánu (112 %),
mzdové náklady neboli prekročené, o 4 410,– € menej ( 98
% ).
Priemerný mesačný predpis nájomného za rok 2010 bol
673 002,– €, priemerný predpis za byt/mesiac 112,26 €,
priemerný nedoplatok na byt 50,20 €. Príjem z penále za
omeškané platby 85 043,– €. Evidujeme 193 neobývaných
bytov.
Príjmy pre bytové domy zo zisku z roku 2009 boli zaúčtované v máji 2010 do FPÚO vo výške 25 685,– €, príjem z prenájmov pre bytové domy za rok 2010 po zdanení vo výške
33 814,– €, príjem z úrokov z omeškania za omeškané platby pre bytové domy do FPÚO 9 628,– €. Spolu príjem do
fondov údržby a opráv bytových domov 69 127,– €.
Stav fondov opráv a údržby bytových domom: k 1.1.2010
- 2 450 tis. €, príjem 2 547 tis. € výdaj 2 356 tis. €, stav k
1.1.2011 - 2 641 tis €. V roku 2010 boli vykonané práce na
údržbe, oprave, obnove a modernizácií bytových domov
za 2 356 000,– € (71 000 000,– Sk).

Z ekonomického hľadiska však dávame do pozornosti vlastníkov:




H AVA R I J N Á

individuálne riešenie televízneho príjmu v malých domoch,
v domoch s káblovou televíziou percento bytov
zostávajúcich na spoločnej anténe (napr. ak z 50
bytov v dome je na spoločnú anténu napojených 10 a menej bytov, nevidíme dôvod rekonštruovať a prevádzkovať spoločnú anténu na
náklady všetkých vlastníkov).

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 Komárno .....................................................................................7720 278
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 177

Havarijná služba SBD - výlučne tel. číslo 0908 539 682
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ SBD KOMÁRNO ©
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Len pre vnútrodružstevnú potrebu.

Nepredajné!

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