Zhromaždenie delegátov
Dňa 19.5.2007 sa konalo v zasadačke Zdravcentra Zhromaždenie delegátov (ZD) Stavebného bytového družstva Komárno.
ZD sa zúčastnilo 84 delegátov, ktorí zastupovali všetkých členov družstva z celého okresu Komárno. ZD sa zúčastnili ako hostia
aj zástupcovia vlastníkov bytov z nových bytových domov, ktorým družstvo začalo vykonávať len nedávno správu bytov.
ZD viedol Ing. Piterka, člen predstavenstva družstva. Ako každý rok aj teraz boli odovzdané ocenenia zaslúžilým členom družstva za ich záslužnú činnosť v prospech členov družstva. Výročnú správu o činnosti Stavebného bytového družstva Komárno za
rok 2006 predniesol Ing. Seemann, riaditeľ a predseda predstavenstva družstva. Výročná správa bude zverejnená na internetovej
stránke družstva. Správu o činnosti kontrolnej komisie predniesol p. Vrábel predseda Kontrolnej komisie. Delegáti schválili ročnú
účtovnú závierku družstva za rok 2006, rozdelenie hospodárskeho výsledku, nové Stanovy družstva.
Uznesenia zo Zhromaždenia delegátov sú v ďalšej časti tohto Informačného spravodaja.

Uznesenia zo Zhromaždenia delegátov SBD Komárno
Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Komárno:
vzalo na vedomie:
1) správu mandátovej komisie v ktorej konštatuje, že Zhromaždenie delegátov pre rok 2007 je uznášania schopné
2/ rozpočet SBD Komárno na rok 2007
schválilo:
1/ výročnú správu o činnosti SBD Komárno a Predstavenstva
SBD Komárno za rok 2006 a vyhodnotenie plnenia uznesení
zo ZD 2006
2/ ročnú účtovnú závierku za rok 2006
3/ správu o činnosti Kontrolnej komisie za rok 2006
4/ hospodársky výsledok SBD Komárno za rok 2006 vo výške
4 236 249,14 Sk po zdanení
5/ rozdelenie hospodárskeho výsledku SBD Komárno za rok
2006 podľa predloženého návrhu takto:
5.1 bytovým domom v správe SBD Komárno prideliť 30% z HV
za rok 2006 do fondu prevádzky, údržby a opráv t.j. sumu vo
výške 1 270 875,00 Sk podľa počtu bytov
(podiel na jeden byt je 231,00 Sk)
5.2. správe družstva prideliť 70% z HV za rok 2006 t.j. sumu vo
výške 2 965 374,14 Sk v zmysle Zásad schválených na Zhromaždení delegátov dňa 18.5.2005 do fondov družstva (štatutárny fond, sociálny fond, investície a odvody)
6/ zhromaždenie delegátov schvaľuje návrh Stanov SBD Komárno s platnosťou od 1.7.2007

uložilo predstavenstvu:
1/ prerokovať návrhy a pripomienky delegátov ZD na najbližšom
rokovaní Predstavenstva SBD Komárno
2/ vykonať do 30.6.2007 zaúčtovanie a rozdelenie schváleného
hospodárskeho výsledku za rok 2006
3/ predložiť k registrácii schválené Stanovy SBD do 30.6.2007 na
registrový súd do Nitry
4/ uverejniť uznesenia zo ZD 2007 v Informačnom spravodaji
SBD č. 2/2007
5/ v priebehu roku 2007 prijať opatrenia na zníženie stavu neobrátkových zásob a to predajom za stanovenú cenu, informačnou kampaňou v IS SBD a podľa doporučenia audítorky aj odpisom
6/ zabezpečiť v priebehu roku 2007 v rámci inventarizácie hmotného investičného majetku družstva vecnú a dokladovú likvidáciu predmetov navrhnutých vyraďovacou komisiou a to:
predajom za stanovenú cenu, fyzickou likvidáciou a účtovným
odpisom
7/ v priebehu roku 2007 prijať opatrenia na skvalitnenie programového vybavenia v učtárni – programy účtovníctva, sieťové
prepojenia na fakturáciu
8/ v priebehu roku 2007 prijať opatrenia na archiváciu účtovných
dokladov pre bytové domy formou nových archivačných miestností

–1–

Ocenenie zaslúžilých členov SBD Komárno
Predstavenstvo družstva na 4. zasadnutí dňa 24.4.2007, uznesením č. 43/2007 schválilo návrh na ocenenie zaslúžilých
členov SBD v roku 2007 za prácu vykonanú v prospech bytového družstevníctva:

Ing. Michal Laurinecz
Ing. Peter Getler
Viliam Völgyi
Magdaléna Angyalová
Tibor Bublinec
Juraj Vincze

p. č. 4098, Mederčská 65 - 71, Komárno
p. č. 4264, Biskupa Királya 43 – 45, Komárno
p. č. 4315, Selyeho 5-7, Komárno
p. č. 4110, Rábska 4-10, Kolárovo
p. č. 4119, Vozová 6/9, Komárno
zamestnanec ÚS SBD Komárno

Ocenenia si prevzali na Zhromaždení delegátov a aj touto cestou im ďakujeme za ich činnosť v prospech členov družstva.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
V máji 2007 bola schválená novela zákona č 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Novela č. 268/2007 zákona
spresňuje niektoré povinnosti vlastníkov bytov a správcov bytov.
Jednoznačne sa upravuje, že na správu jedného domu nemôže
byť zriadené aj spoločenstvo aj uzavretá zmluva o výkone správy,
alebo v jednom dome nemôžu vykonávať správu dvaja správcovia.
Zákon zavádza zástupcu vlastníkov bytov (to my už na družstve
dávno máme). Zákon jednoznačne upravuje o čom môžu hlasovať
na schôdzi vlastníkov len nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých
vlastníkov v dome a to aj hodinu po začatí schôdze. Úprava sa
netýka pri hlasovaní, kde je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov
všetkých vlastníkov. Upravuje sa aj písomné hlasovanie. Znižuje
sa termín oznámenia schôdze z desiatich dní na päť dní. Správca
je povinný do 31.5. predložiť vlastníkom správu o svojej činnosti za
predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, vyúčtovanie použitia fondu
prevádzky, údržby a opráv a vyúčtovanie služieb (vyúčtovanie služieb a fond údržby a opráv už dávno robíme) a technickú prehliadku domu inak nemá nárok až do ich predloženia na príspevok na

správu. Ak správca vypovedal zmluvu o výkone správy, nemôže
skončiť výkon správy, ak vlastníci nemajú uzavretú zmluvu o výkone správy s iným správcom alebo nie je založené spoločenstvo.
Výpovedná lehota sa skracuje zo šiestich mesiacov na tri. Vlastníci
musia platiť úhrady do fondu opráv a náklady za služby (nájomné)
na osobitný účet podľa domov založený v banke (toto už máme).
Všetci vlastníci by mali vo vlastnom záujme poznať aspoň
z časti znenie zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
aby ho vedeli aplikovať v praxi. U zástupcov vlastníkov to považujeme za normálne, veď podľa tohto zákona sú zvolávané schôdze,
riešia sa technické otázky, hlasuje sa na schôdzi atď. SBD ako
správca bytových domov a vlastníci bytov v ním spravovaných domoch majú zákonnú povinnosť zakotvenú v novele zákona prispôsobiť súčasné zmluvy s novým zákonom. Preto sa budú musieť
uskutočniť schôdze vlastníkov bytov, na ktorých sa budú zmluvy
v súlade s novelou schvaľovať. Podrobnejšie sa budeme venovať
zákonu č. 268/2007 v najbližšom Informačnom spravodaji.

Novela Stanov SBD Komárno
Prakticky každý rok musí naše družstvo novelizovať niektoré
časti Stanov družstva tak, aby boli v súlade so zákonmi a skutočnými potrebami družstva. Naposledy boli Stanovy novelizované
v minulom roku, kde išlo hlavne o zníženie počtu členov orgánov
družstva (predstavenstvo má v súčasnosti sedem členov, bolo deväť členov a kontrolná komisia má troch členov bolo päť členov).
Predstavenstvo družstva navrhlo úpravu celých Stanov družstva,
tak, že sú v nich zapracované všetky dodatky stanov, prispôsobili
sa ku zmluvám o výkone správy bytov v zmysle Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, museli sa zapracovať zmeny
v Obchodnom zákonníku, Občianskom zákonníku. Obsah Stanov
družstva je skrátený vzhľadom na to, že niektoré členské práva a
povinnosti prešli na Zmluvu o výkone správy (vlastnícke). V Stanovách sa nerozlišuje či niekto je vlastníkom bytu alebo nie je. Vlastníkom bytu je vždy niekto (napr. družstvo je vlastníkom nájomných
bytov a vzťahujú sa naňho vlastnícke práva a nie členské. Na nájomníkov sa vzťahujú členské práva a povinnosti a nie vlastnícke.).
Zhromaždenie delegátov predložené Stanovy družstva schválilo.
Stanovy budú vytlačené spolu s domovým poriadkom vo forme
brožúry a budú postupne distribuované všetkým členom družstva.
Stanovy bude možné po registrácii prečítať si aj na webovej stránke družstva.
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Členské schôdze
Pred Zhromaždením delegátov, v zmysle Stanov SBD
Komárno, boli zvolané členské schôdze členov družstva
a vlastníkov bytov v jednotlivých bytových domoch. Vyslať
delegátov na Zhromaždenie delegátov malo možnosť 251
domov. Schôdze sa konali len v 147 bytových domoch, čo
je veľmi málo. Navrhnutých a schválených delegátov bolo
111. Skutočne zúčastnených delegátov bolo 84. Je teda vidieť, že začína prevládať nezáujem u niektorých bytových
domoch o veci spoločné (hlavne v menších obciach). Je to
škoda, lebo tieto schôdze slúžia na odstraňovanie problémov bývania, je to miesto, kde môžu užívatelia navrhovať
riešenia, ktoré družstvo rozpracuje podľa požiadaviek členov družstva a potom následne ich aj realizuje. Je zbytočné nadávať na správcu, že nič nerobí. Podľa zákona smie
správca robiť len to, o čo ho vlastníci bytov resp. členovia
družstva požiadajú.
Ak nejde o haváriu, pravidelné revízie a výmeny vodomerov tak len to, čo schválila schôdza vlastníkov bytov a je
to aj podchytené v zápisnici z tejto schôdze.

Prevody nájomných bytov
do osobného vlastníctva

Úprava mesačných zálohových platieb
od 1. 7. 2007

Do 31.12.2006 previedlo SBD Komárno do osobného vlastníctva celkom 4 677 bytov a v samotnom roku 2006 110 bytov. Vo
vlastníctve SBD je už len 696 bytov. Postupným splácaním anuity
sa znižuje kúpna cena bytu (dokonca v niektorých je kúpna cena
nulová) a táto je už prijateľná aj pre ostatných nájomníkov. Preto
vyzývame členov družstva – nájomníkov, aby v zmysle zákona č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a jeho
noviel previedli byt, ktorý majú v nájme, do osobného vlastníctva.
Všetky informácie dostanú záujemcovia na oddelení bytovej politiky nášho družstva.

Mesačné zálohové platby za bývanie a služby spojené s bývaním upravujeme s platnosťou od 1.7.2007. Upravujeme položku príspevok na správu pre členov družstva o 5 Sk/byt/mesiac
(bez DPH) v zmysle uznesenia ZD, pre nečlenov poplatok zostáva nezmenený. Kde nedošlo k zmene iných položiek v Kalkulácií,
úpravu sme zrealizovali tak, že celková výška nájomného zostala
rovnaká, aby užívatelia nemuseli meniť trvalé príkazy! Individuálne
úpravy v zálohových platbách sme uskutočnili hlavne v položke
teplo a teplá voda, tam kde bolo záporné vyúčtovanie a v položkách anuita a daň, kde došlo k prevodu bytov do vlastníctva užívateľov.
Prípadné žiadosti o zníženie Kalkulácie bude družstvo akceptovať iba v odôvodnených a dokladovaných prípadoch (odpočty
meračov, zmena počtu osôb a pod.). Platíte si na svoje účty a celkové predpísané zálohy za bytový dom nesmú byť nižšie ako platby dodávateľom energií a médií. V opačnom prípade sa bude musieť čerpať z fondu údržby a opráv čo nie je vhodné a poškodzujú
sa tým ostatní spolubývajúci.
Zálohové predpisy dostanete prostredníctvom Vašich zástupcov a nové vyplnené poštové poukážky dostanete osobitne poštou.

Správa bytov sa rozširuje
o ďalšie bytové domy
V roku 2006 vykonávalo SBD Komárno na základe zmluvy
o výkone správy správu v 5 697 bytoch, 264 bytových domov.
K dnešnému dňu spravuje družstvo už 5824 bytov v 271 bytových domov. SBD Komárno vedie už ďalšie rokovania a už
teraz je pripravených niekoľko zmlúv o výkone správy pre ďalšie bytové domy.

Nedoplatky z vyúčtovania 2006
Nežiadajte od družstva splácanie nedoplatkov z vyúčtovania na splátky. Družstvo nemôže bez súhlasu ostatných vlastníkov
dovoliť splátky, lebo ide o domový účet v banke a aj preplatky sa vyplácajú z tohto účtu. Ako ústretový krok rozhodlo družstvo
nedoplatky z vyúčtovania nepenalizovať 60 dní, t.j. od 1.6.2007 do 31.7.2007 a týka sa len domov s diaľkovým kúrením.
Preplatky boli vo výške 24,0 mil. a nedoplatky vo výške 2,7 mil. Sk.
Upozornenie: Niektoré bytové domy nemajú dostatok finančných prostriedkov v hotovosti na vrátenie preplatkov z VÚ/2006!
Také domy budeme riešiť individuálne so zástupcami vlastníkov.
K 1.7.2007 bolo prijatých 30 písomných individuálnych reklamácií na VÚ/2006. Zatiaľ najviac reklamácií je na studenú vodu
a to pre chybné odpočty, omyly a pomerové množstvo. Sú aj reklamácie, hlavne ústne na penále, žiadosti o splácanie nedoplatku
na splátky a zaujímavé reklamácie typu „minulý rok bol väčší preplatok ako teraz“ a „sused dostal viac, ako ja“ alebo, „nebýval
som celý rok a mám vysokú spotrebu“. Najvážnejšie boli dve domové reklamácie na množstvo studenej vody a to na ulici Pávia
2-6 a na ulici Eötvösa 66-72, vchod č. 72. (túto reklamáciu dňa 14.6.2007 Komvak písomne uznal a dobropisoval 973 m3).
Reklamácie riešila na družstve komisia a oprávnené reklamácie boli vyriešené do 22.7.2007 s príslušnou písomnou odpoveďou a finančným vysporiadaním.

Neobývané byty, prenájmy
V poslednom čase sa zvyšuje počet majiteľov bytov, ktorí sú
často a dlhšie mimo bydliska. V zmysle zákona o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov sa majitelia bytov musia o svoj majetok
aj v prípade ich neprítomnosti starať a musia zabezpečiť inú osobu, alebo riešiť spôsob komunikácie s inými subjektami. Nejedná
sa totiž iba o korešpondenciu, oveľa dôležitejšia je bezpečnosť
a ochrana bytu a domu v prípade havárie, požiaru, úniku vody
a pod. Ďalej je tu povinnosť správcu zabezpečiť odpočty a výmenu
určených meradiel na TÚV a SV v byte. V prípade, že družstvo nezabezpečí výmenu určených meradiel v presne daných termínoch
hrozí mu zo strany Štátnej energetickej inšpekcie vysoká pokuta.
V prípade, že niekto nesprístupní byt, bude družstvo žiadať od užívateľa, ktorý nesprístupnil byt, aby túto pokutu uhradil. Tak isto je
družstvo povinné dodržiavať termíny revízií vyhradených zariadení
(elektro a plyno revízie). Družstvo musí zabezpečiť aj mimoriadne
opravy a havárie v bytoch, tak aby nedošlo k poškodeniu zdravia
a majetku susedov. Za všetky takto vzniknuté škody vždy zodpovedá užívateľ bytu. Najhoršie sú z pohľadu družstva neobývané
byty a byty v podnájme kde je problémom sa dostať.
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Nahlasovanie zmien
V zmysle zákona o vlastníctve bytov a zmluvy o výkone
správy sú všetci užívatelia povinní nahlasovať všetky zmeny, ktoré u nich nastali. napr. dedenie, rozvod a následné
vysporiadanie BSM, zmeny adresy a iné. Zároveň upozorňujeme všetkých, ktorí prevádzajú členské práva alebo kupujú byt do osobného vlastníctva, aby sa pred týmito úkonmi informovali na SBD na prípadné nedoplatky osôb, od
ktorých byt kupujú. Vyhnete sa zbytočným prekvapeniam
a problémom.
Upozornenie: Znovu dôrazne pripomíname, že pri prevode bytu si nový a starý vlastník musia dohodnúť aj spôsob
vysporiadania vyúčtovania zálohových platieb za predchádzajúci rok, vyúčtovanie dostáva vždy nový vlastník spolu
s pomocným VÚ pre starého vlastníka. Finančné vysporiadanie je vecou vlastníkov a nie družstva.

Bytové vodomery
na studenú vodu

Skontrolujte si
vodovodné batérie

Aj v roku 2006 sme zistili veľký počet bytov bez bytového vodomeru na studenú vodu. V týchto bytoch nikto nevie určiť presne
skutočnú spotrebu studenej vody a väčšinou to ide na úkor ostatných. A tu je aj najviac reklamácií a nespokojnosti užívateľov. Výpočet nemeraného množstva vody je vždy iba hra čísiel (počtu dní,
počtu osôb), čo je ďaleko od skutočnosti. Ten, kto nemeria svoju
spotrebu overeným meradlom, klame seba, ale hlavne spolubývajúcich. Žiadame preto všetkých vlastníkov, aby si vo vlastnom záujme urýchlene objednali montáž týchto vodomerov na družstve.
Ostatných vlastníkov žiadame, aby „donútili“ nezodpovedných
spolubývajúcich k montáži prijatím takého platného uznesenia na
schôdzi vlastníkov, aby všetku ostatnú nemeranú spotrebu studenej vody v dome uhradili tí, ktorí nemajú namontované vodomery
na studenú vodu.

V posledných týždňoch sme zaznamenali viacero sťažností obyvateľov na to, že aj keď nepúšťajú teplú vodu, vodomer teplej vody sa točí. Od iných obyvateľov v tých istých
domoch sme zaznamenali sťažnosti, že z potrubia studenej
vody tečie voda teplá až horúca. Oba typy zaznamenaných
sťažností sú zapríčinené tým, že tlak v rozvodoch teplej
vody je mierne vyšší ako tlak v rozvodoch studenej vody
a nevhodnými, resp. opotrebovanými pákovými vodovodnými batériami.
Upozorňujeme preto všetkých obyvateľov bytov napojených na centrálne zdroje tepla, aby si vo vlastnom záujme
skontrolovali tesnosť vodovodných batérií (drez, umývadlo,
vaňa, pračka – najmä tie typy, ktoré sú pripojené na teplú
aj studenú vodu).

Bytové vodomery
na teplú vodu

Informácia o novom
poistení bytových domov

Pri vyúčtovaní za rok 2006 sme vychádzali z vyhlášky č. 630/
2005 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Znenie § 9 ods. 2.
Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov
rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania, ak je v byte alebo nebytovom priestore zabezpečená
dodávka teplej úžitkovej vody. Základná zložka je 10 % z celkových nákladov na dodávku teplej vody na dom. Ostatných 90 % sa
rozpočítava podľa vodomerov. Ak má niekto bojler a má ešte stále
namontovaný vodomer na teplú vodu musí zaplatiť tých 10 %. Je
možné požiadať písomne družstvo o odbornú demontáž vodomeru
s patričnou dokladovou evidenciou.

Družstvo dohodlo s poisťovňou Allianz a. s. niektoré novinky v poistení bytových domov. Napr. do poistnej
udalosti „požiar“ pribudlo aj poistenie proti úmyselnému
založeniu požiaru, pribudlo „rozbitie skla“ napr. sklenené
výplne vo vchodových dverách, pivničných oknách a spoločných oknách na chodbách, výťahoch a pod. Toto poistné riziko je poistené na max. plnenie do výšky 100 000,- Sk
pre všetky domy v správe družstva za rok. Nové je aj pripoistenie pre „stavebné súčasti budovy“. Jedná sa o poistenie proti krádeži hasiacich prístrojov, požiarnych hadíc,
hydrantov, kovových častí výťahov, železných častí dverí,
spoločných osvetlení a pod. Aj tu je plnenie max. do výšky
100 000,- Sk za rok. To znamená, že ak nastanú poistné
udalosti na týchto predmetoch poistenia prevyšujúce sumu
200 000,- Sk za rok, poisťovňa viac v tom roku nepreplatí.
Tieto nové podmienky platia od 1.7.2007 a nezvýšia výšku
platenia poistného!
Od 1.7.2007 budú platiť aj nové hodnoty bytových
domov (prepočítané indexom stavebných prác). Hodnota poisteného majetku (bytových domov), ktoré spravuje
družstvo sa týmto zvýši na 6,2 miliardy Sk. Tento prepočet však znamená nepatrné zvýšenie poistného, čo však
v Kalkuláciách nie je potrebné uplatniť. Nové hodnoty bytových domom oznámime zástupcom vlastníkov na najbližšej porade.
Úplnou novinkou je však „zodpovednosť za škodu,
spôsobenú prevádzkovou činnosťou konkrétneho majiteľa.“ Sú to hlavne prípady prasknutých radiátorov a následného vytopenia susedov, tečúce sanitárne zariadenia,
proste vytekajúca voda zo všetkých vývodov vody v byte
z viny užívateľa! Ďalej je to zodpovednosť za škodu, ktorá
vznikne napr. pádom predmetu z bytu na iný balkón, alebo
ulicu a následné poranenie, a rôzne iné poškodenia, ktoré
vzniknú inej osobe z neopatrnej činnosti vlastníkov v byte
a v bytovom dome. Táto novinka je plne v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a zodpovednosti vlastníka aj za
škody, ktoré spôsobí neopatrnosťou alebo nedbanlivosťou.
Poisťovňa už bude podrobne skúmať ako došlo k poistnej
udalosti a kto je zodpovedný. Toto poistenie stojí 5 Sk/byt/
mesiac. O tomto poistení bude družstvo ešte jednať a o výsledku budete informovaní v najbližšom spravodaji.

Financovanie obnovy
bytových domov
S potešením môžeme konštatovať, že každý rok pribúda čoraz viac zateplených domov, výmeny spoločných
okien a dverí, opravy balkónov, výmeny stúpačiek a ďalšie
väčšie opravy. Do konca roku 2006 sa tieto opravy financovali väčšinou z fondu obnovy bytových domov z družstva
(dva úvery boli z Prvej stavebnej sporiteľne). K júnu 2007
už máme 6 žiadostí o úver z PSS vo výške 13,9 mil. Sk,
z toho tri už sú vyriešené. Z Fondu obnovy bytových domov
bolo k 1.7.2007 požiadaných o sedem väčších pôžičiek vo
výške 2,15 mil. Sk a niekoľko individuálnych pôžičiek, hlavne na bytové okná. To, že naši užívatelia majú skutočný záujem o obnovu svojho bývania dokazuje aj skutočnosť, že
na výročných schôdzach vlastníkov bolo schválených veľa
uznesení o zvýšení tvorby fondu údržby a opráv. Za tieto
rozhodnutia vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým
užívateľom, vytvorili si tým základ pre budúcu obnovu
svojho domu. Vyslovujeme poďakovanie aj všetkým aktívnym zástupcom vlastníkov, bez ktorých by sa väčšie opravy a rekonštrukcie neuskutočnili. Samozrejme základom
pre obnovu zostáva naďalej vlastný fond údržby a opráv.
Celkové prostriedky vo fondoch údržby k 31.4.2007 boli
vo výške 63 mil. Sk. Stav prostriedkov vo Fonde obnovy
k 31.5.2007 bol 3,79 mil. Sk.
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Odborné prehliadky a skúšky
Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) plynových
zariadení, tlakové skúšky plynu, elektrických zariadení a požiarne kontroly vykonáva a naďalej bude vykonávať jedine družstvo
(správca) vlastnými zamestnancami. O každej vykonanej revízii
sa vedie podrobná evidencia, tak aby bol stopercentný prehľad
o vykonaní revízií a dodržiavania termínov revízií. Družstvo má už
zabehnutý systém revízií a každý revízny technik presne vie kedy
a kde má vykonať revíziu. Družstvo nebude povoľovať vykonávanie revízií žiadnym iným subjektom, pretože zodpovednosť za bezpečnosť bytového domu a užívateľov má družstvo a jeho štatutárni zástupcovia, teda členovia Predstavenstva v zmysle platných
zákonov (a ich výkon funkcie je dobrovoľný, a sú to zástupcovia
vlastníkov bytov a je zbytočné im robiť problémy pre ješitnosť
niektorých iných zástupcov vlastníkov bytov). Výnimka je povolená
len u tlakových nádob. Preto nežiadajte vykonať revízie inými. Ak
sa vyskytne mimoriadna udalosť, vyšetrovaní nebudú zástupcovia
vlastníkov bytov, ale SBD ako správca bytov.

Teplo na vykurovanie
Platná vyhláška URSO stanovuje, že z celkových nákladov na dodávku tepla na vykurovanie pre bytový dom
sa 30 až 50 % rozpočítava podľa podlahovej plochy bytov
a ostatných 70 až 50% podľa pomerových rozdeľovačov
na radiátoroch. Na schôdzi vlastníkov sa vlastníci musia
rozhodnúť pre nejaký pomer, ktorý považujú pre ich potreby za výhodný. V prípade, že SBD nedostane od vlastníkov
bytov zápisnične podchytenú dohodu, vyúčtovanie kúrenia
firma Techem automaticky v zmysle tejto vyhlášky prevedie
v pomere 40:60 (predtým bol pomer 30:70).
Zápisnicu z týchto schôdzí je nutné doručiť najneskôr
do 28.2.2008 tak aby sa podľa toho mohlo vykonať vyúčtovanie za rok 2007.

Ochrana pred požiarom
Pri vykonávaní ročnej protipožiarnej kontroly technikom
požiarnej ochrany SBD Komárno bolo zistené, že užívatelia
bytov skladujú množstvo nepotrebného materiálu vo vlastných pivniciach (zamurovaných miestnostiach, latkových
pivniciach), ako i v spoločných pivničných priestoroch,
schodištiach, ktoré slúžia ako únikové cesty v objektoch
v zmysle platných predpisov. Jedná sa väčšinou o ľahko
horľavý materiál (starý nábytok, papier do zberu ako aj
šatstvo a pneumatiky na osobné autá). V prípade požiaru
horeuvedeného materiálu môžu vzniknúť veľké škody na
životoch ako i na majetku obyvateľov. Preto upozorňujeme
užívateľov bytov na riziká skladovania ľahko horľavých materiálov v spoločných priestoroch. Je nutné všetky ľahko
horľavé materiály zo spoločných priestorov odstrániť. Ďalej
upozorňujeme užívateľov bytov na nutnosť chrániť požiarne
technické zariadenia, t.j. prenosné hasiace prístroje a požiarne vodovody /nástenné hydranty/ vo Vašich domoch
pred poškodzovaním a krádežami.Obstarávacia cena tých
zariadení je príliš vysoká a úspešné zdolávanie prípadného
požiaru môžeme dosiahnuť len kompletizovanými požiarnymi technickými zariadeniami.

zateplenie Ul. biskupa Királya 43 - 45 Komárno
realizácia 2006

Dovolenka zamestnancov
SBD Komárno
Celozávodná dovolenka zamestnancov
SBD Komárno:

Pondelok, 23. 7. 2006
až piatok, 3. 8. 2007.
V týchto dňoch bude zabezpečená
havarijná služba SBD.
Posledným pracovným dňom pred dovolenkou
bude piatok, 20.7.2007, prvým pracovným dňom
bude pondelok, 6.8.2007. Pokladňa bude k dispozícii od utorka, 7.8.2007.

Zateplenie Jazerná 8 - 10 - 12 Komárno, realizácia 2006
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Podpora obnovy bytov prostredníctvom SZRB
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s (ďalej len „SZRB“)
už niekoľko rokov pomáha pri oživovaní obnovy bytového fondu.
Ponúka predovšetkým možnosť poskytnutia bankovej záruky za
úvery prostredníctvom programu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, pod názvom „Program štátnej podpory obnovy
bytového fondu formou poskytovania bankových záruk za úvery“.
Záruka je určená na úvery na opravu, modernizáciu a rekonštrukciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcom
bytových domov. Úverové prostriedky môže poskytnúť ktorákoľvek
komerčná banka alebo stavebná sporiteľňa. Pri využití tejto formy
zabezpečenia úveru vlastníci bytov sú predovšetkým oslobodení
od ručenia vlastnými bytmi formou záložných zmlúv, notárskej zápisnice, respektíve od iného spôsobu zabezpečenia úveru.
Banková záruka sa poskytuje vo výške 100 % istiny úveru, ktorý nepresiahne cenu investičnej akcie. Bankovú záruku na bytový
dom na jeden účel je možné poskytnúť iba raz, ale na rôzne účely
viackrát. Maximálna doba platnosti záruky je 15 rokov pri energetických projektoch, kde sa preukáže zníženie spotreby tepelnej
energie pri jeho vykurovaní minimálne o 20 % oproti výpočtovo
určenej potrebe tepla. Výška úveru v tomto prípade nesmie byť
menšia ako 7 000,- Sk alebo vyššia ako 400 000,- Sk na jeden
byt. . Pri ostatných rekonštrukčných prácach, pri ktorých nedôjde
k zníženiu energetickej náročnosti domu (napr. rekonštrukcia, výmena výťahov), alebo banková záruka na energetický projekt sa
žiada na obdobie menej ako 11 – 15 rokov, záruka môže byť
poskytnutá do 7 rokov, ak výška úveru na jeden byt je v rozpätí
7.000,-Sk - 30.000,- Sk a pri výške úveru na jeden byt v rozpätí
medzi 30.001,- Sk - 300.000,- Sk max. na 10 rokov.
Žiadosť o bankovú záruku sa podáva naďalej prostredníctvom
úverujúcej banky spolu s potrebnou dokumentáciou, čo je v súlade
aj s požiadavkami spolupracujúcich úverujúcich bánk. Za poskytnutie bankovej záruky klient zaplatí iba jednorázový poplatok, ktorý
sa pohybuje od 0,5 do 1,4 percenta v závislosti od dĺžky trvania
záruky v rokoch a od výšky poskytnutej záruky.

Bankovú záruku SZRB, a. s. môže poskytnúť aj za úvery od
Štátneho fondu rozvoja bývania, a to do výšky 100 % istiny úveru
s dobou platnosti záruky na celú dobu trvania úverového vzťahu,
t. j. na 20 rokov. V takomto prípade je však potrebné aj zabezpečenie záruky, spravidla záložným právom na tvorbu fondu údržby
a opráv, prípadne vinkuláciou niekoľko splátok či poistného plnenia. Poplatok za záruku je stanovený tiež ako jednorázový podľa
jej výšky a trvania a to od 0,5 do 1,7 percenta.
Okrem bankových záruk SZRB, a. s. sa ďalej podieľa na podpore obnovy bytového fondu aj formou poskytovania priamych
úverov. Úver je účelovo určený na financovanie investičnej akcie
na obnovu, najmä na opravy, modernizácie a rekonštrukcie spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytových domov.











Podmienky poskytnutia úveru:
financovanie až 100 % projektových nákladov investičnej akcie
minimálna výška 500 000,- Sk na bytový dom,
maximálna výška 400 000,- Sk na bytovú jednotku
splatnosť úveru do 15 rokov
úroková sadzba variabilná (BRIBOR + prirážka)
splácanie postupné: mesačné splátky
zabezpečenie úveru: spravidla fondom opráv, vinkuláciou niekoľko splátok či poistného plnenia
jednorázový poplatok: 0,8 % z objemu úveru
účet vedený v akejkoľvek banke bez potreby založenie nového
účtu

Informácie o produktoch, formuláre žiadostí a sadzobník poplatkov sa nachádzajú na internetovej stránke banky: www.szrb.
sk, alebo osobne ich môžete získať na regionálnom zastúpení banky v Komárne, Tržničné námestie 3.

Havarijná služba
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 ..............................................................0907 617 879

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 ..............................................................0850 111 727

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

MBPaĽP, s.r.o. Hurbanovo ...........................................760 2547, 0908 696 942

Vrátnica SBD Zimná 16

SBD Komárno, pracovné dni .......................................7700 175, 7700 176
v čase 7.00 – 18.00 hod. ............................................7700 177

Havarijná služba SBD - výlučne tel. číslo 0908 539 682
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