Vážení vlastníci bytov, členovia bytového družstva!
Toto číslo spravodaja sa trochu líši od ostatných. Začiatkom februára sa v aule Selyeho univerzity uskutočnila pracovná porada na tému obnovy bytových domov. O tejto veľmi úspešnej akcii sa dočítate v ďalšom článku. Zúčastnené firmy dostali možnosť
uverejniť v Spravodaji svoje reklamy.
Chcem sa poďakovať zástupcom vlastníkov bytov, ktorí v zimných mesiacoch pripravovali zatepľovanie svojich domov. V spolupráci s naším SBD sú pripravené na zateplenie domy s finančnou pôžičkou zo Štátneho fondu rozvoja bývania, s pôžičkou zo stavebných sporiteľní a z Fondu obnovy bytového družstva. Dúfam, že ďalšie žiadosti na spoluprácu pri obnove bytových domov podajú vlastníci bytov po výročných členských schôdzach.
Podrobnejšie Vás budeme o hospodárskych výsledkoch informovať Spravodaji hneď po zasadnutí Zhromaždenia delegátov,
ktoré musí schváliť hospodársky výsledok družstva. Predbežný hospodársky výsledok družstva pred zdanením je prebytok okolo
105 000,– €
V minulom roku SBD vypracovalo novú zmluvu o výkone správy. K 29. februáru 2012 bolo schválených a podpísaných 174
zmlúv z celkového počtu 278 bytových domov. Nové zmluvy o výkone správy sú pre vlastníkov bytov oveľa výhodnejšie ako predošlé, preto ich odporúčam schváliť a podpísať.
Rovnako v minulom roku sme začali akciu na zníženie nákladov za spoločnú elektrinu. O podmienkach boli informovaní zástupcovia vlastníkov. Akcia je administratívne náročná, ale výsledkom je, že tí, ktorí tieto podmienky už splnili, dostali za december od
ČEZ a.s. dobropisy za elektrinu v spoločných priestoroch.
Preto by bolo žiaduce, aby sa vlastníci bytov na schôdzach pýtali na obidve tieto dôležité činnosti družstva zástupcov vlastníkov, ktorí sú o nich informovaní.
Ing. Peter Seemann, predseda predstavenstva SBD

Zhromaždenie delegátov
Predstavenstvo SBD Komárno zvoláva
v zmysle čl. 43 Stanov SBD Komárno na deň
16. 5. 2012 (streda) o 16.00 hod. do jedálne
Univerzity J. Selyeho v Komárne Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva
Komárno s týmto predbežným programom:

7. Návrh zmeny zásad odmeňovania členov orgánov, komisií družstva, predsedov
samospráv (zástupcov vlastníkov) a zamestnancov družstva
8. Hospodársky výsledok SBD za rok 2011 a
návrh jeho rozdelenia
9. Informácia o rozpočte SBD na rok 2012

1. Otvorenie a schválenie programu ZD

Zmeny v zložení
Kontrolnej komisie
Oznamujem vám, že v dôsledku odstúpenia p. Františka Kántora z funkcie
predsedu Kontrolnej komisie SBD dňom
16. 12. 2011 z osobných dôvodov, bola v
zmysle podľa čl. 47, bod 5 Stanov SBD do
komisie povolaná Ing. Erika Vörös.

2. Voľba komisií

10. Schválenie štatútu Fondu obnovy bytových domov

3. Správa mandátovej komisie

11. Diskusia

Kontrolná komisia po hlasovaní na
svojom zasadnutí má počnúc 08. 2. 2012
zloženie:

4. Doplňujúce voľby do Kontrolnej komisie

12. Uznesenie

l

5. Výročná správa o činnosti SBD a predstavenstva SBD a vyhodnotenie plnenia
uznesení ZD za rok 2011

13. Záver

6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a správa o činnosti Kontrolnej komisie SBD za rok 2011

l

Zhromaždenie delegátov je najvyšší orgán SBD Komárno a preto je účasť každého zvoleného delegáta alebo náhradníka na
Zhromaždení delegátov povinná.
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predseda Kontrolnej komisie:
p. Vojtech Vrábel
podpredseda:		
Ing. Ladislav Čavojský
člen:			
Ing. Erika Vörös.

Obnova bytových domov v roku 2012
Rok 2011 bol z hľadiska počtu obnovy bytových domov najúspešnejší.
Na základe rozhodnutí vlastníkov boli vymenené desiatky zvislých a ležatých rozvodov v bytových jadrách (voda, teplá voda, plyn, kanalizácia). Bolo zateplených 8 bytových domov, zateplená strecha a komplexne obnovená/omietnutá fasáda jedného bytového domu, zateplené desiatky štítových
stien a striech bytových domov. Pred rokom
sme mohli s radosťou konštatovať podstatnú
zmenu v prístupe našich užívateľov bytov k
obnove bytových domov v tom, že požiadavky vlastníkov bytov družstvo mohlo začať realizovať v zimných mesiacoch. Predpokladom k
tomu boli včas a dobre uskutočnené schôdze
vlastníkov, dostatočná účasť vlastníkov na
schôdzach a schválenie potrebných uznesení ohľadom tvorby fondu prevádzky, údržby
a opráv, ako i splnomocnenie správcu konať v
mene a na účet vlastníkov.
Nie je možné na tomto mieste vymenovať zástupcov a zástupkyne vlastníkov, ktorí
pri príprave a realizácii schôdzí, úverov, výberu zhotoviteľov a spolupráci pri realizácii prác
odviedli skvelú prácu. Možno aj ich výsledky
motivovali ďalších, a tak aj rok 2012 je z pohľadu obnovy veľmi dobre rozbehnutý. Máme za
sebou prvé výmeny zvislých a ležatých rozvodov.

Finančne a zmluvne sú zabezpečené nasledovné bytové domy:
l
Komenského 5 – 11 Komárno, zateplenie, financovanie ŠFRB/vládny program zatepľovania,
l
Eötvösa 58 – 60 Komárno, zateplenie financovanie ŠFRB/obnova,
l
Gazdovská 40 – 42 Komárno, zateplenie financovanie ŠFRB/obnova,
l
Rákocziho 26 – 30 Komárno, zateplenie, financovanie stavebná sporiteľňa, v čase prípravy spravodaja začaté práce,
l
Brnenské námestie 5 Kolárovo, zateplenie, financovanie stavebná sporiteľňa.
Podaná je žiadosť na bytový dom
Meštianska 22 – 24, zateplenie financovanie ŠFRB/obnova, resp. vládny
program zatepľovania.
Schválené na schôdzi vlastníkov
je zateplenie bytového domu Eötvösa 30 – 32 Komárno, financovanie
ŠFRB, v súčasnosti prebiehajú práce
na projekte.
Dňa 11. 2. 2012 sme v spolupráci
so spoločnosťou Alternatíva Komárno uskutočnili pracovnú poradu zástupcov vlastníkov. Na porade bolo spolu viac ako 210 účastníkov, zástupcovia ŠFRB, stavebných sporiteľ-

ní, výrobcov stavebných materiálov realizačných firiem a projektantov. Zástupcovia vlastníkov mali možnosť konzultovať svoje úmysly
v obnove s kvalifikovanými odborníkmi na obnovu z radov správcov a firiem.
Aj touto cestou vyslovujeme zúčastneným
zástupcom vlastníkov poďakovanie za ich čas
strávený na pracovnej porade. Dúfame, že na
schôdzach vlastníkov nájdu dostatočnú podporu myšlienky obnovy domov.
V prípade záujmu sme ako správca pripravení poskytnúť ďalšie potrebné informácie pre
prijatie správnych rozhodnutí o obnove bytových domov.

Baumit
StarTrack
Revolučné
kotvenie
Objavte revolučný
Baumit StarTrack

STARTRACK
LEPIACA
L
E PI AC A KOTVA
K O T VA

Baumit Info: 02/59 30 33 33, 041/507 66 51

Baumit využil výsledky vývoja z oblasti vesmírnych
letov a dosiahol tak revolúciu v kotvení tepelnoizolačných systémov. V súčasnosti sa už 90 % spojov
neskrutkuje a nenituje – novodobé spoje sa lepia!
Nespornou výhodou je, že materiál sa pritom
nepoškodzuje a lepené spoje držia vďaka kvalite
lepiacich hmôt výrazne lepšie ako mechanické.

bez tepelných mostov
žiadne obrysy klasických
hmoždiniek na fasáde
úspora času a nákladov
ideálne pre
nízkoenergetické
budovy

Myšlienky s budúcnosťou.
M
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ÚVERY
NA BÝVANIE

Bližšie informácie vám radi
poskytneme v kancelárii
obchodných zástupcov
PSS, a. s., v Komárne:
Eva Gondová
Župná 14 (budova Allianz)
mobil 0915 813 275

DO 31. MARCA
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REKONŠTRUKCIE A ZATEPĽOVANIE BUDOV
HYDROIZOLÁCIE STRIECH
VÝMENA ROZVODOV SV, TÚV, ÚK
VÝMENA OKIEN A DVERÍ
PORADENSTVO PRI FINANCOVANÍ
(ŠFRB, štátna dotácia na systémové závady, výhodný komerčný úver)

Panelový dom
A. Trajana, Piešťany

Panelový dom
Podzámska, Hlohovec

Panelový dom
Gejzu Dusíka, Trnava

STAVHIT s.r.o., M. Bela 2, 920 01 Hlohovec,
tel.: 0902 662 266, 0904 399 475, mail: stavhit@stavhit.sk, www.stavhit.sk
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REKOFOND – Oblečte svoj bytový dom

MIMORIADNA pONuKA
zvýhodnená
úroková
sadzba
na obnovu vášho
bytového domu

1,69 %
p. a.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
Alena Išpoldová
tel.: +421 905 444 842
e-mail: aispoldova@wustenrot.sk
www.wustenrot.sk
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SVOJHO

SÚČASNÝ

Komplexná obnova bytových
domov.
Hromadná bytová výstavba na
Slovensku prebiehala od 50-tych
do 90-tych rokov minulého storočia a drvivá väčšina bytov z
celkového dnešného bytového
fondu bola postavená v tejto
dobe. Je len prirodzené že tieto
objekty si dnes vyžadujú obnovu a to nielen exteriéru, ale aj
interiéru a technického vybavenia objektov. Trendom dnešnej
doby je riešenie komplexnej obnovy naraz. Správcovia a vlastníci už zriedka používajú formu
postupnej čiastkovej rekonštrukcie objektu, ktorá nakoniec
prinesie vyššie náklady.
V rámci obnovy objektu Vám
vieme ponúknuť:
• zateplenie bytového domu
prinášajúce úspory na nákladoch za vykurovanie, riešiace
problém zatekania cez škáry
medzi panelmi a zároveň
prinášajúce nový vzhľad objektu. Prirodzene sa zvyšuje
atraktivita a hodnota bytov
• opravu balkónov a loggií zahŕňajúcu výmenu podlahových
vrstiev vrátane zateplenia a hydroizolácie, ako aj opravu

zábradlí, prípadne ich výmenu
• nové schodiskové zasklenia,
ktorými nahradíme jestvujúce
kopilitové alebo oceľové zasklené steny
• výmenu okien a vstupných
brán vrátane nového systému
otvárania, prípadne i s osadením schránok
• rekonštrukciu a zateplenie
striech, spravidla realizovanú
PVC fóliami Sika a Fatrafol
• vyregulovanie a meranie vykurovacích sústav, ktoré je
nutnosťou pre dosiahnutie
úspory nákladov na teplo
• výmenu stúpacích a ležatých
rozvodov ZTI, odstraňujúcu
často až havarijný stav týchto
rozvodov
• výmenu elektroinštalácii, hlavne spoločných rozvodov a
svietidiel s použitím pohybových senzorov
• výmenu výťahov, mnohokrát
aj so zväčšením rozmerov a
únosnosti kabín
• rekonštrukciu spoločných priestorov, najmä výmenu dlažieb, zateplenie stropov, obnovu malieb a náterov, zhotovenie
kazetových alebo sadrokartónových podhľadov a podobne

Zateplenie a obnova bytového
domu je finančne a hlavne organizačne veľmi náročný projekt
vyžadujúci si mnoho času a skúseností všetkých zúčastnených.
Vieme, že väčšina vlastníkov bytov sú odborníci v iných odvetviach a preto Vám ako realizátor
s dlhoročnými skúsenosťami v
tejto oblasti ponúkame pomoc.
Pomôžeme Vám:
• s identifikovaním potrieb obnovy Vášho objektu ako aj so
zistením Vašich možností financovania tejto obnovy
• s výberom skúseného projektanta, ktorý Vám vyhotoví
projekt vhodný pre realizáciu
požadovanej obnovy objektu s
prihliadnutím na Vami vybraný
spôsob financovania obnovy
bytového domu
• s výberom úveru z komerčnej
banky vrátane možnosti financovania pomocou programu
SLOVSEFF, prípadne cez stavebné sporenie
• pri príprave a podaní žiadosti
o úver zo ŠFRB
• pri príprave a podaní žiadosti o
dotáciu na odstránenie systémových porúch bytových domov

www.zateplenie.sk
obchod@montypro.sk 02/5363 5045
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• s inžinierskou činnosťou pre
realizáciu stavby (od stavebného povolenia až po kolaudáciu)
Každá stavba je jedinečná a
preto k nej aj tak pristupujeme.
Venujeme individuálnu pozornosť Vašim potrebám a snažíme
sa využiť naše skúsenosti vo Váš
prospech. Výsledkom tejto činnosti je ponuka riešenia navrhnutého presne pre Vás.
V prospech našej spoločnosti
hovorí najme:
• schopnosť poradiť vo všet-kých fázach obnovy budov
• viac než 100 000 m2 zrealizovaného zateplenia ročne čo je
cca 35 bytových domov
• bohaté skúsenosti a zvládnuté detaily na základe viac ako
12 ročnej praxi v zatepľovaní a
obnove budov o čom svedčia aj
stovky realizácií
• realizácia prác na základe licencií vydaných TSUS
• odborne spôsobilí a vyškolení
pracovníci
• používanie len kvalitných a
certifikovaných materiálov
• odborné vedenie celého procesu realizácie obnovy budov

Ponúkame Vám: •
•
•
•
•
•
•
•
J. Šimora 5/7940,
940 01 Nové Zámky

zateplenie bytových a rodinných domov
rekonštrukciu a zateplenie plochých striech
rekonštrukciu balkónov
zateplenie suterénov a vestibulov
výmenu strešných krytín
likvidáciu nebezpečného odpadu azbest
inžiniering obnovy bytových domov
vizualizáciu bytových a rodinných domov
tel.: 035 644 8119
0911 175 242
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fax.: 035 644 8119
mail:btbsro@gmail.com

tel.: 0904 611 334

info@mpm-stav.sk
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Kontakt :
Office : Hadovská cesta 6, ( v areáli vedľa JOHN DEERE ), Komárno
www.absolon.sro.sk, absolon@absolon.sro.sk, mobil : + 421 908 138 520

Poklopy

Hlavnou činnosťou spoločnosti Absolon, s.r.o. je izolácia plochých striech a spodných stavieb. Ročne
zabezpečujeme 10 až 15 000 m² izolácií. Spoločnosť je držiteľom osvedčení od renomovaných výrobcov
hydroizolačných systémov ako FATRAFOL alebo FIRESTONE. Pri izolácií plochých striech sa zameriavame
na použitie kvalitných materiálov a na kvalitu prevedenia prác. Životnosť týchto materiálov je v rozpätí 25 – 35
rokov. Naši zamestnanci každoročne absolvujú školenia ktoré posúvajú hranice ich vedomostí a zručností vpred.
Ako jediná spoločnosť na slovensku sme aplikovali tepelnoizolačný systém STYRCON. Jedná sa o tepelnú
izoláciu ktorej najdôležitejšími faktormi použitia sú nehorľavosť a priedušnosť. Ako jediná spoločnosť
dodávame poklopy s tepnou izoláciou z celokovovej konštrukcie a odľahčeným otváraním ktoré boli vyvinuté
v spolupráci s technickým oddelením SBD Komárno. Tieto poklopy sú vyrábané na mieru vo vlastnej réžií.
Medzi našich zákazníkov patria SBD Komárno, Creacom s.r.o., Prolog mkm, FORA-STAV s.r.o., mnoho
stavebných a izolatérskych spoločností ako aj súkromné osoby a investori.

Vybrané ekonomické
informácie za rok 2011

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov
a členov SBD v bytových domoch

l Hospodársky výsledok družstva za
rok 2011 pred zdanením je vo výške
105 000,– €, je nižší o cca. 19 000,– € oproti roku 2010.
l Priemerný mesačný predpis nájomného za
rok 2011 bol 691 118,– € (v roku rok 2010
bol 673 002,– €) priemerný predpis za byt/
mesiac bol 114,38 € (v roku rok 2010 bol
112,26 € ) priemerný nedoplatok na byt
bol 51,55 € ( v roku 2010 bol 50,20 € ).
l Príjem z prenájmov a reklám do FPÚO bytových domov za rok 2011 po zdanení bol
vo výške 33 153,– €.
l Príjem z úrokov z omeškania do FPÚO bytových domov za omeškané platby bol vo
výške 10 714,– €.
l Pripoistenie zodpovednosti vlastníkov za
škody spôsobené tretím osobám a krížové
poistenie si schválilo 57 bytových domov
(1 812 bytov ).
l Úvery
35 bytových domov z Prvej stavebnej sporiteľni (PSS)
30 bytových domov z družstevného Fondu obnovy bytových domov
11 bytových domov z Stavebnej sporiteľni
ČSOB
4 bytové domy zo Štátneho fondu rozvoja
bývania
Stavebné sporenie má 14 bytových domov v PSS, formou pravidelných mesačných vkladov
l Spravujeme 278 bytových domov, počet bytov 6 033, celková bytová plocha aj
s balkónmi je 393 279 m2, mesačná tvorba FÚO aj s balkónmi je 143 586,– €, priemerná mesačná tvorba FÚO je 0,378 €/m2.

SBD Komárno v zmysle Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Zmluvy o
výkone správy a Stanov SBD Komárno zvoláva
od 26. 3. 2012 do 20. 4. 2012 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 2011
4. Stav a čerpanie fondu prevádzky, opráv
a údržby v roku 2011
5. Informácia o technickom stave domu a odsúhlasenie opráv spoločných častí a zariadení domu v roku 2012
6. Voľba delegáta na Zhromaždenie delegátov 2012
7. Vyúčtovanie a odsúhlasenie finančnej hotovosti pre drobné nákupy
8. Nové Zmluvy o výkone správy, odsúhlasenie odmien pre zástupcov, pripoistenie vlastníkov za zodpovednosť voči tretím osobám (kde ešte neboli prerokované
a schválené)
9. Diskusia
10. Záver

Zástupcovia vlastníkov bytov na poradách organizovaných družstvom v dňoch:
19. 3. 2012 v Kolárove, 20. 3. 2012 v Hurbanove a
21. 3. 2012 v Komárne dostali:
l pozvánky na schôdze vlastníkov a členov
SBD s doporučeným programom schôdze
l vzor zápisnice
l účtovný výpis stavu a čerpania prostriedkov z FPÚO bytového domu za rok 2011
l výkaz o stave platenia zálohových platieb
k 28. 2. 2012
l stav FPÚO a stav skutočných finančných
prostriedkov na účte bytového domu
l ďalšie doklady a informácie potrebné
pre schôdzu vlastníkov a členov družstva.
l Informačný spravodaj
č. 1/2012

SBD Komárno

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.
Zástupcovia vlastníkov sú povinní v zmysle príkazných zmlúv odovzdať zápisnice
na družstvo do 27. 4. 2012.

DOVOLENKA 2012

Celozávodná dovolenka zamestnancov SBD Komárno je od 23. 7. 2012 do 3. 8.
2012. V týchto dňoch bude zabezpečená havarijná služba SBD. Posledným pracovným dňom pred dovolenkou bude piatok, 20. 7. 2012, prvým pracovným
dňom po dovolenke bude pondelok, 6. 8. 2012. Pokladňa bude k dispozícii od
utorka, 7. 8. 2012.

Nedoplatky užívateľov bytov v roku 2011
Celkové dlžoby užívateľov bytov ku koncu roka:
2007

165 056,– €

2008

145 874,– €

2009

270 983,– €

2010

295 352,– €

2011

311 515,– €

dených 243 zákonných záložných práv v prospech vlastníkov bytov. Predstavenstvo SBD
schválilo výpovede z nájmu v 8 prípadoch a
podalo návrh na okresný súd na vypratanie
bytu v dvoch prípadoch. Predstavenstvo zrušilo výpovede z nájmu v 10 prípadoch s tým, že
nájomcovia si byt previedli do osobného vlastníctva.

V roku 2011 bolo podaných 80 žalôb na
Okresný súd (o 10 menej ako v roku 2010) a 26
exekúcií (o 6 viac ako v roku 2010). Bolo zria-

Predstavenstvo vylúčilo 12 členov družstva z členstva v družstve v zmysle Stanov
družstva z dôvodu vysokých nedoplatkov a

neplatenia tzv. nájomného. Pri tak vysokej dlžobe je už problém uhrádzať v niektorých domoch zálohové faktúry za energie a služby čím
môže dôjsť k ohrozovaniu riadneho bývania.
V majetku družstva ku dňu 31. 12. 2011 zostalo ešte 357 bytov. Vlani bolo prevedených
30 bytov do osobného vlastníctva. Žiadam
všetkých členov družstva, nájomníkov, aby si
podali žiadosť o prevod bytov do osobného
vlastníctva, aby sme už konečne ukončili prevody bytov do osobného vlastníctva.

HAVARIJNÁ SLUŽBA
Sviatky, soboty, nedele: 7.00 – 21.00 hod. | Pracovné dni: 15.00 – 21.00 hod.
Havarijná služba SBD - výlučne tel. číslo 0908 539 682
Vydáva 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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