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VÁENÉ ÈLENKY A ÈLENOVIA

Pred mesiacom ste obdrali Informaèný spravodaj è.
1/2004 zameraný na ve¾mi aktuálnu obnovu bytových domov
a monosti ich financovania. Problematika obnovy a údrby
bytových domov bola prerokovaná na pracovnej porade
predsedov samospráv dòa 28. 1. 2004. Na tejto porade odzneli prednáky p. Doc. Chmúrneho a p. Ing. Kukuèku zamerané na zateplenie bytových domov, prezentácie firiem vykonávajúcich zatep¾ovanie, výmenu okien za plastové a odzneli vystúpenia zástupcov bánk o podmienkach financovania
týchto prác. V tejto súvislosti Vás opä informujeme o monosti èerpania prostriedkov z fondu obnovy bytových domov
o ktorom sme podrobne písali v dvoch posledných informaèných spravodajoch. V tomto informaènom spravodaji uvádzame na aké opravy v roku 2003 boli èerpané prostriedky z tohto fondu a aké finanèné prostriedky sú k dispozícii v roku
2004.
Tento informaèný spravodaj je predovetkým zameraný
na konanie výroèných èlenských schôdzí samospráv a
Zhromadenia delegátov.
Výroèné èlenské schôdze samospráv sú konané za úèelom zhodnotenia èinnosti a hospodárenia samospráv a na
nich sa majú prija rozhodnutia vo vetkých závaných oblastiach týkajúcich sa bytového domu a to najmä jeho údrby a
obnovy.
Na porade predsedov výborov samospráv konanej v rámci prípravy èlenských schôdzí dòa 10.3.2004 predsedovia VS
obdrali spolu s týmto informaèným spravodajom aj úètovný
výpis stavu a èerpania FOÚ v roku 2003 pre kadého èlena
majite¾a, alebo uívate¾a drustevného bytu. V samostatnom

èlánku Vás informujeme o tomto výpise a veríme, e táto forma vyúètovania tvorby a èerpania FOÚ prispeje Vaej podrobnej informácií o FOÚ za rok 2003 aj v ïalích rokoch.
Èlánok o vyúètovaní zálohových platieb u domov s lokálnym kúrením nahrádza sprievodný list k vyúètovaniu zálohových platieb u týchto domov, ktoré obdríte od predsedov VS.
Ïalie èlánky tohto IS SBD Vám poskytnú informácie o
spôsobe a vyúètovaní zálohových platieb domov s dia¾kovým
vykurovaním, o nákladoch na údrbu výahov, vymáhaní nedoplatkov, dovolenke zamestnancov SBD a ïalie, preto Vás
prosíme venujte im pozornos.
Ako u býva pravidlom v tomto úvodnom èlánku Vás informujeme, e nae SBD v minulom roku opä dobre hospodárilo, boli sme solventní, v termíne sme uhrádzali nemalé
platby za odoberané energie a sluby. V roku 2003 sme dosiahli znova kladný hospodársky výsledok o rozdelení ktorého rozhodne Zhromadenie delegátov.
Za dosiahnuté pracovné a hospodárske výsledky v mene
predstavenstva a vedenia drustva vyslovujeme poïakovanie funkcionárom, zamestnancom drustva, aktívnym samosprávam, ich predsedom, naim èlenom a prajeme im dobré
zdravie a úspechy v ïalej naej spolupráci.
Ing. Peter S e e m a n n
Predseda P-SBD

Ing. Gregor  i  o l í n
riadite¾ SBD

Vojtech V r á b e l
Predseda KK SBD

VÝROÈNÉ ÈLENSKÉ SCHÔDZE SAMOSPRÁV
Výroèné èlenské schôdze samospráv sú dôleitým medzníkom v èinnosti samospráv. V zmysle èl. 60 Stanov SBD
schôdzu zvoláva výbor samosprávy za úèelom prerokovania a
odsúhlasenia èinnosti samosprávy za uplynulý rok, prerokovania stavu hospodárenia domu, rozhodnutia o opravách spoloèných zariadení a spoloèných priestorov.
Výroèné èlenské schôdze sa konajú pred rokovaním najvyieho orgánu drustva - Zhromadenia delegátov, na ktoré
volia svojho delegáta, konajú sa preto v tomto roku v dòoch od
14. 3. do 28. 3.
Predsedovia samospráv obdrali dòa 10. 3. 2004 na porade predsedov VS zameranej predovetkým na prípravu výroèných èlenských schôdzí a konania Zhromadenia delegátov
výpisy o stave a èerpaní FOÚ v predchádzajúcom roku,
Informaèný spravodaj SBD pre èlenov a návratku pre potvrdenie delegáta na ZD. Vzh¾adom na náplò výroèných èlenských
schôdzí samospráv navrhujeme pre ich konanie nasledovný
program :

1/
2/
3/
4/
5/

Otvorenie
Vo¾ba overovate¾ov zápisnice a urèenie zapisovate¾a
Správa o èinnosti výboru samosprávy za rok 2003
Stav a èerpanie FOÚ za rok 2003
Prerokovanie a schválenie opráv spoloèných
priestorov a zariadení domu pre rok 2004
6/ Vo¾ba - potvrdenie delegáta na ZD
7/ Rôzne - aktuálne informácie
8/ Diskusia
9/ Uznesenie
10/ Záver
Zhromadenie delegátov naväzuje na výroèné èlenské
schôdze, ktoré volia delegátov na ZD, preto je nutné aby termín konania VÈS bol dodraný a predsedovia samospráv zápisnice a návratku s menom zvoleného delegáta na ZD odovzdali do 2. 4. 2004 na SBD.
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V súvislosti so schva¾ovaním opráv uvedených v bode 5. upozoròujeme ctených obyvate¾ov na ustanovenia § 14 Zákona
è. 182/1993 Z.z. (zákon o vlastníctve bytov):
(1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má
právo a povinnos zúèastòova sa na správe domu, rozhodova ako spoluvlastník o spoloèných èastiach domu a spoloèných zariadeniach domu, prísluenstve a pozemku, najmä o
spôsobe ich prevádzky, údrby a opráv.
(2) Pri hlasovaní sa rozhoduje nadpoloviènou väèinou
hlasov vetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, inak je rozhodnutie neplatné; za kadý byt a nebytový
priestor v dome má vlastník jeden hlas. Ak ide o dôleité rozhodnutie tykajúce sa spoloèných èastí domu a spoloèných zariadení domu, prísluenstva a pri¾ahlého pozemku, môu sa
prehlasovaní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome
obráti na súd, aby o vecí rozhodol.

ZHROMADENIE DELEGÁTOV

Zhromadenie delegátov v zmysle èl. 51 stanov zvoláva
Predstavenstvo SBD na 16.00 hod. dòa 19. 5. 2004 (streda)
do ve¾kej zasadaèky Zdravcentra v Komárne, Senný trh 6 s
navrhovaným programom :
1/ Správa o èinnosti Predstavenstva SBD a plnenie
uznesení za rok 2003
2/ Správa o èinnosti SBD za rok 2003
3/ Roèná úètovná závierka a správa o èinnosti Kontrolnej
komisie SBD
4/ Návrh zmien vnútro drustevných predpisov a zásad
5/ HV SBD za rok 2003 a návrh jeho rozdelenia
6/ Rozpoèet SBD na rok 2004
7/ Diskusia
8/ Uznesenie
Výroènými èlenskými schôdzami zvolení delegáti obdria
pozvánky a materiály k bodom programu Zhromadenia delegátov v zmysle ods. 4 èl. 51 Stanov SBD najmenej v osem
dòovom predstihu.

V prípade, e SBD neobdrí v tomto termíne návratku zvoleného delegáta, budeme ma za to, e výroèná èlenská schôdza nenavrhla delegáta.

VYÚÈTOVANIE ZÁLOHOVÝCH PLATIEB ZA ROK 2003
VYÚÈTOVANIE BYTOVÝCH DOMOV
S LOKÁLNYM KÚRENÍM

9 / Daïová voda - je vyúètovaná pod¾a faktúry od dodávate¾a za prísluné obdobie pod¾a m2 úitkovej plochy bytu, prièom kritérium je majetková spoluúèas na odvádzanej ploche.
11./ Daò zo stavieb - je vyúètovaná vo výke skutoène zaplatenej dane pod¾a m2 úitkovej plochy bytu pod¾a daòového
priznania SBD resp. platobných výmerov od prísluných
miest a obcí.
12./Ostatné - v nákladoch obytných domov sa ete objavujú aj
také poloky ako napr. deratizácia, dezinsekcia, kominársky poplatok, rôzne kolky za geometrické plány, za evidenciu súpisného èísla, poplatky za opakované posielanie poty prípadne iné náklady.
Tieto poloky sú vyúètované vo výke skutoèných nákladov. U niektorých uívate¾ov sa objavujú aj neuhradené faktúry a súdne trovy k 31. 12. 2003.
Vo vyúètovaní sa ïalej uvádzajú stav osobného úètu a poplatky z omekania, ktoré vyplývajú z rozdielov platieb voèi
predpisu. V prípade nedoplatku je úètované zákonné penále
vo výke 0,25 % za kadý deò omekania. Penále vo vyúètovaní sú vykázané ku dòu 31.12. 2003 a upravené v zmysle
Smernice SBD o odpustení penále u tých, ktorí splnili stanovené podmienky. Upozoròujeme, e v prípade nedoplatku na
zálohových platbách výka penále narastá a do doby uhradenia nedoplatku.
Tento èlánok dáva podrobnú informáciu o spôsobe vyúètovania Vaich zálohových platieb. Vetky prípadné reklamácie
alebo dopyty iadame zasiela písomne s konkrétnym uvedením poloky, resp. príèiny. Reklamácie prijíma drustvo do 30
dní od obdrania vyúètovania, maximálne vak do 16. 4. 2003.
Pri reklamácii vdy uvádzajte èíselné oznaèenie Váho bytu
pod¾a kódov SBD.
Termín na prípadné reklamácie iadame bezpodmieneène
dodra, nako¾ko po tomto termíne pristupuje SBD k vyplateniu
preplatkov uvedených vo vyúètovaní. Prípadné nedoplatky iadame uhradi do termínu uvedeného vo vyúètovaní.

Vyúètovanie zálohových platieb bytových domov s lokálnym kúrením rozdalo drustvo na porade predsedov výborov
samospráv dòa 10. 3. 2004 predsedom samospráv, resp. v
prípade ich neprítomnosti drustvo zale potou za úèelom
odovzdania spolubývajúcim oproti podpisu.
Tento èlánok nahradzuje obvyklý sprievodný list a podrobne vysvet¾uje spôsob vyúètovania jednotlivých poloiek uvedených v kalkulácii zálohových platieb.
1./ Anuita - záloha je vyúètovaná pod¾a skutoèných nákladov
úverovej zmluvy na prísluný bytový dom pod¾a m2 úitkovej plochy bytu.
2./ Fond opráv a údrby / FOÚ/ - poloka sa evidenène vyúètováva, tvorí dlhodobé preddavky pre obytný dom, náklad
za rok 2003 sa uvádza v rovnakej výke ako predpis / záloha / . Uvedený evidenèný náklad neznamená skutoèné èerpanie na Vá byt, skutoèné náklady sa uvádzajú na obytný
dom / výpis z FOÚ prvýkrát obdrí kadý èlen - viï osobitný èlánok.
3./ Príspevok na správu - je evidenène vyúètovaný - záloha
ako náklad 1:1.
4./ Príspevok na SZBD - je evidenène vyúètovaný - záloha ako
náklad 1:1.
5./ Samospráva - odmeny predsedom - sú evidenène vyúètované - záloha ako náklad 1:1. Skutoèné vyplatenie odmien
je v zmysle platných uznesení ZD.
6./ Poistenie - náklady sú rozpoèítané v skutoènej výke, zaplatenej príslunej poisovni pod¾a m2 úitkovej plochy bytu. Opätovne iadame predsedov samospráv a èlenov, aby
zváili monos poistenia na nové trhové ceny obytných domov. V prípade schválenia èlenskou schôdzou formou
uznesenia, poistíme obytné domy vdy od 1.1. nasledujúceho roku.
7./ Spoloèná elektrická energia - náklady sú rozpoèítané v zmysle skutoèných faktúr od ZEZ pod¾a m2 úitkovej plochy bytu,
resp. pod¾a rozhodnutia èlenskej schôdze samosprávy.
8./ Vodné a stoèné - je vyúètované v zmysle Prílohy è. 2
Podmienky regulácie cien pitnej a úitkovej vody pre domácnosti /pod¾a poloky è. 2/A/I/ v platnom znení k Výmeru
MF SR è. R-1/1996 z 12. marca 1996, ktorým sa urèuje obsah tovaru s regulovanými cenami. Ak sa èlenská schôdza
dohodla na odlinom spôsobe vyúètovania repektujeme
dohodu z èlenskej schôdze. V domoch, ktoré majú viacero
odberných miest /domových vodomerov/, k odbernému
miestu sa vzahujú prináleiace bytové vodomery. V domoch, v ktorých nie sú namontované vodomery dodávate¾a
vody /Hurbanovo/, spotreba vody je urèená pomocou normatívov v zmysle Vyhl. MLVH SSR è. 154/1978 Z. b..

VYÚÈTOVANIE DOMOV S DIA¼KOVÝM KÚRENÍM
Vyúètovanie zálohových platieb domov s dia¾kovým kúrením predpokladáme spracova a zasla predsedom samospráv
najneskorie do konca mája 2004, v zmysle platných Stanov
SBD a Zásad SBD Komárno na rozpoèítanie nákladov na ÚK
a TÚV za rok , schválených Predstavenstvom SBD . V èase písania tohto èlánku ete neboli známe ani koneèné výsledky
nákladov za kúrenie a teplú vodu za rok 2003 od dodávate¾ov
TE, prièom náklady na kúrenie na jednotlivé byty ete ïalej
rozpoèítava firma TECHEM.
Pri vyúètovaní jednotlivých poloiek kalkulácie u domov s
dia¾kovým kúrením budeme postupova obdobne ako u domov
s lokálnym kúrením.
Vyúètovanie bude podrobne vysvetlené v sprievodnom liste pripojenom k vyúètovaniu.
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SPÔSOBY PLATENIA NÁJOMNÉHO - VÝHODY, NEVÝHODY

DÔLEITÉ UPOZORNENIE:
V súlade s ustanoveniami § 10 zákona è. 182/1993 Z.z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích
predpisov sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome
povinní prispieva na náklady spojené s prevádzkou, údrbou
a opravami spoloèných èastí domu, spoloèných zariadení, prísluenstva, prípadne pozemku a to tak, e poukazujú preddavky mesaène vopred do fondu prevádzky, údrby a opráv.
Výku týchto preddavkov si vlastníci urèia spravidla na jeden rok dopredu a taktie si urèia spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu. Z uvedeného vyplýva, e je na
rozhodnutí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
akú výku preddavkov budú plati a ako budú s peòanými
prostriedkami naklada. Ustanovenia, ktoré ukladajú povinnos
vlastníkov vytvori fond prevádzky, údrba a opráv a povinnos
poukazova do neho preddavky mesaène vopred má kogentný
charakter a nemono ich dohodnú inak. Splatnos termínu
preddavkov je na dohode správcu a majite¾ov bytov v naom
prípade je to zatia¾ do 20. dòa mesiaca. Môu sa vak dohodnú na akýko¾vek deò v mesiaci, ktorá predchádza mesiacu,
ktorý sa uhrádza. Tento princíp nae SBD zatia¾ neuplatnilo. V
zmysle ustanovení pripravovanej novely zákona o vlastníctve
bytov vak tak budeme musie urobi.
Váení majitelia, z týchto citácií Zákona vyplýva, e drustvo bude nútené poadova od vlastníkov bytov v roku 2003
jednu mesaènú predpísanú platbu preddavkov navye, ako
platbu mesaène predom. Najhodnejí termín sa nám zatia¾ javí v máji - júni pri prípadných preplatkov z vyúètovania.
O poplatkoch za platenie v pokladni a cez potové poukáky a o spôsobe uhradenia platby predom Vás budeme informova po schválení orgánmi drustva.

Majitelia a nájomníci bytov v správe a majetku drustva,
platia tzv. "nájomné" èo sú preddavky do fondu prevádzky, údrby a opráv rôznymi spôsobmi. Na drustve evidujeme tieto
spôsoby platenia :
-platby v hotovosti v pokladni drustva
-platby cez sporoírové úèty
-platby prostredníctvom potových poukáok
-platby z osobných úètov èlenov
1. Platby v hotovosti predstavujú asi 16 % z celkových platieb,
sú pre èlena èasovo nároèné, ale z h¾adiska nákladov výhodné,
neplatí iaden poplatok a dostáva potvrdenie o platbe. Pre SBD
ako správcu je to vak nákladný spôsob platenia, peniaze musia
by poistené, musí by zabezpeèená pokladòa, poistená preprava
peòazí do banky, sú náklady na auto a reijné náklady na zamestnanca - alikvótna èas miezd a odvodov, odpisy, reijný materiál a médiá, èo predstavuje okolo 13 Sk,- za jednu platbu.
Celkový náklad za rok predstavuje okolo 137 000 Sk,2. Platby cez sporoírový úèet predstavujú asi 58 % z celkových platieb, sú pre èlena ïalím výhodným spôsobom platenia, i keï sú spojené s meními poplatkami. Pre drustvo je
to najmenej nákladný a zároveò najvýhodnejí spôsob platenia. Súbor vetkých platieb cez sporoírové úèty sa prenesú
cez internet za chví¾u a automaticky sa zaúètujú. Roèné náklady drustva sú nízke.
3. Platby cez potové poukáky predstavujú asi 20 % z celkových platieb, sú pre èlena nákladné finanène aj èasovo. Za podanie poukáky je poplatok vo výke 5 Sk,- ako inkasný poplatok pre
potu a poplatok za slubu pod¾a cenníka od 10 Sk vyie.
Pre drustvo je tento spôsob tie nákladný, tlaè, vyplnenie
a rozoslanie poukáky stojí asi 6 Sk,- za jednu poukáku, a
kadú jednu poloku je nutné samostatne zaúètova a prekontrolova v uètárni pod¾a výpisov z banky. Túto agendu u drustvo znaène urýchlilo prostredníctvom internetu a Tatra banky,
ale aj tak kontrolná a úètovacie èinnos je nákladná. Za kadú
platbu platí drustvo bankové poplatky. Roèné náklady na bankové poplatky sú vo výke 100 000 Sk,-. Náklad drustva za
kompletné spracovanie jednej potovej poukáky je okolo 12
Sk,- plus 6 Sk,- za tlaè. Celkový náklad za jeden rok predstavuje okolo 237 000 Sk,4. Platby z osobných úètov èlenov predstavujú asi 6 % z
celkových platieb, pre èlena sú nákladné bankové poplatky a
pre drustvo sú nákladné ako v prípade potových poukáok v
úètovaní, a kontrolnej èinnosti a poplatkov za bankové sluby
Náklad drustva je okolo 12 Sk,- za jednu platbu. Celkový náklad za jeden rok predstavuje okolo 47 500 Sk,Vetky poplatky za drustvo sú hradené z príspevku na
správu, prièom z preh¾adu je jasne vidie nákladovos jednotlivých spôsobov platenia. Pre èlenov drustva je najvýhodnejou platbou platba na sporoírový úèet. Aby èlenovia drustva
nedoplácali jeden na druhého a aby drustvo zníilo najnákladnejie spôsoby platenia, uvaujeme v krátkej budúcnosti s
spoplatnením platieb cez pokladòu a platieb prostredníctvom
potových poukáok.

HYDRAULICKÉ
VYREGULOVANIE DOMOV

V súlade s platnou energetickou legislatívou zabezpeèilo
SBD vyregulovanie vykurovacích sústav v bytových domoch.
Realizácia hydraulického vyregulovania a rozpoèítanie spotreby tepla pomocou pomerových rozde¾ovaèov vykurovacích nákladov priniesli bytovým domom výrazné úspory energie na
vykurovanie. V podmienkach celého SBD je v súèasnosti spotreba tepla na vykurovanie - pri zoh¾adnení teploty vo vykurovacom období v úrovni cca 74% spotreby roku 1994. Platný
zákon o energetike nám ako priamemu odberate¾ovi ukladá
"Udriava hydraulicky vyregulovanú sústavu tepelných zariadení za odberným miestom." Ide o novú priebene zabezpeèovanú èinnos.
Udriavanie vyregulovania vykurovacích sústav schválilo P
- SBD uznesením è. 30/2003 z 28. 1. 2003 v materiáli "Návrh na
vykonávanie udriavania hydraulicky vyregulovanej sústavy".
Priebená kontrola udriavania hydraulicky vyregulovanej
sústavy tepelných zariadení za odberným miestom bude vykonávaná na základe objednávky bytového domu, spravidla pracovníkmi SBD Komárno vykolenými firmou ktorá bola zhotovite¾om hydraulického vyregulovania.

ZÁSADY NA ROZPOÈÍTAVANIE
NÁKLADOV NA ÚK A TÚV
ZA ROK 2003
Z dôvodu zavedenia tzv. dvojzlokovej ceny tepla Úradom pre reguláciu sieových odvetví - URSO, SBD Komárno
vypracovalo "Zásady SBD Komárno na rozpoèítavanie nákladov na ÚK a TÚV za rok 2003", ktoré boli schválené
uznesením P - SBD Komárno è. 44/2004 zo dòa 24. 2. 2004.
V zmysle tohoto návrhu zásad celkové náklady na vykurovanie a TÚV v meste Komárno za rok 2003 sú súètom nákladov dvoch výrobcov: od 1. 1. do 31. 8. 2003 MPCR
Komárno a od 1. 9. do 31. 12. 2003 COM - therm Komárno.
V Kolárove a Hurbanove sa výrobca tepla poèas roka 2003
a platila jedna cena.
Celkový náklad na dodávku tepla na vykurovanie pozostáva zo súèinu skutoène nameraného tepla v odbernom
mieste a URSO urèenej variabilnej zloky ceny tepla a podielu domov v správe SBD na fixných nákladoch jednotlivých
dodávate¾ov. Náklady na teplú úitkovú vodu budú rozdelené obdobne.
Doteraz platný princíp rozpoèítavania nákladov v domoch medzi koneèných uívate¾ov, èi u s pomerovými rozde¾ovaèmi vykurovacích nákladov (PRVN), alebo bez PRVN
zostávajú zachované.

KÚPA PREDAJ
A PRENÁJOM NEHNUTE¼NOSTÍ

0904 180 781
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VYMÁHANIE NEDOPLATKOV ZA ROK 2003

Neplatenie nájomného je dlhodobý problém. A nie len náho drustva, ale aj iných správcovských spoloèností.
SBD Komárno je v zmysle Obchodného zákonníka právnická osoba, obchodná spoloènos, ktorá sa zaoberá správou
a prevádzkou bytov. Drustvo na základe uzatvorených zmlúv
s dodávate¾mi musí plati za dodané energie, sluby a zabezpeèova vetky èinnosti nutné k riadnemu a bezpeènému bývaniu svojich èlenov. A plati ich musí aj za neplatièov.
Z tohto dôvodu sa vedenie drustva v maximálnej miere
snaí zabezpeèi vymoenie nedoplatkov od uívate¾ov bytov.
Predstavenstvo SBD prijalo v r. 2003 Smernicu o postupe vymáhania nedoplatkov. V tejto smernici sa kadý neplatiè nájde
a môe si by istý, e sa na neho nezabudne.
Predstavenstvo SBD dòa 28.10.2003 prijalo ïalie opatrenie na zníenie nedoplatkov a to zníením penále o 50 % ak
dlník uhradí celú dlnú sumu do 31.12.2003. Toto opatrenie
mimoriadne zníilo výku nedoplatku na nájomnom. V r. 2004
predstavenstvo SBD nebude odpúa penále aj s oh¾adom na
riadne platiacich uívate¾ov bytov. Preto je zbytoèné si podáva iados o odpustenie penále resp. ich èasti.
Ku dòu 31.12.2003 máme z 5 397 bytov v správe drustva
174 dlníkov nad 6 000.- Sk a z toho 80 dlníkov nad 14 000.Sk. Nad túto sumu sa dávajú neplatièi na súdne vymáhanie alebo sa dáva neplatièom výpoveï z nájmu.
V r. 2003 bolo zaslaných 510 výziev na uhradenie nedoplatku tým uívate¾om, ktorých dlh presiahol 6 000,- Sk. Èas
uívate¾ov dlh uhradila. Bolo uzatvorených 135 dohôd o postupnom splácaní dlhu.
Na uívate¾ov, ktorí dlh nezaplatili boli podané aloby.
Podaných bolo celkom 74 alôb. Ak ani po rozhodnutí súdu uívatelia svoj dlh neuhradili, bolo podaných 31 exekuèných návrhov. V troch prípadoch bol realizovaný exekuèný predaj bytu. A to na Svätojánskej ul., Eötvösovej ul. dva byty. V exekuèných predajoch bytov budeme aj naïalej pokraèova.

V zmysle § 711 ods. 1. Obèianskeho zákonníka bolo daných 30 výpovedí nájmu bytu nájomcom, ktorí neplatili nájomné dlhie ako tri mesiace. V zmysle § 16 zákona 182/1993 boli predané tyri byty vo vlastníctve drustva tretím osobám. A
to na Vnútornej okrunej, Èeskej, Rákocziho a na ul. Biskupa
Királya. V predaji bytov budeme aj naïalej pokraèova.
Celková dloba na nájomnom na konci roka 2002 bola 5
933 116.-Sk . Na konci roka 2003 bola dloba na nájomnom 4
877 773.- Sk. Dloba v roku 2003 klesla o 1 055 343.-Sk
V posledných Informaèných spravodajoch SBD Komárno
sme Vás informovali ako neplatenie za uívanie bytu predrauje bývanie ( vysoké penále, súdne a exekuèné poplatky).
Niektorí z dlníkov tieto upozornenia pochopili a dloby vyrovnali alebo aspoò zníili. Nae drustvo bude pokraèova vo
vetkých zákonných formách vo vymáhaní nedoplatkov.
Vo väèom rozsahu ako doposia¾ bude dôraz kladený na
uplatòovaní najmä výpovedí nájmu bytu a následnom odpredaji bytu a v exekuènom odpredaji bytov vo vlastníctve uívate¾ov. Preto opätovne vyzývame vetkých dlníkov na uhradenie
svojich nedoplatkov, ktoré majú voèi námu drustvu, aby sa
vyhli voèi vánejím dôsledkom ohrozujúcich ich bývanie.
Doporuèujeme naim èlenom aby v prípade núdze prenajali byt, alebo jeho èas /tudentom, mladým rodinám, slobodným atï. /
Ak je byt vo vlastníctve drustva prevodom èlenských práv
a povinností vymenili väèí byt za mení, tak aby uívate¾ vedel plati nájomné. Ak je byt vo vlastníctve uívate¾a a má inú
monos bývania preda byt, prenaja ho alebo vymeni. Vo
vetkých prípadoch nae drustvo vie pomôc pri realizácii
týchto odporúèaní. Nemali by sme v dnenej dobe by a tak
konzervatívny a dra sa bytu, ktorý nevieme finanène utiahnu
za kadú cenu, aj za cenu jeho úplnej straty.

Stavebný úver do 500.000 Sk bez ruèite¾a a zisovania príjmu
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VÝPIS O STAVE TVORBY A ÈERPANIA FONDU OPRÁV A ÚDRBY

Za úèelom plnenia zákonného predpisu a to predloi majite¾om bytov správu o èinnosti a hlavne predloi vyúètovanie finanèných prostriedkov z fondu
opráv a údrby, zasielame prvýkrát za
rok 2003 majite¾om a aj nájomníkom bytov v správe a majetku drustva vyúètovanie finanèných prostriedkov z FOÚ
formou priameho výpisu z prísluného
úètu z úètovníctva. Tento výpis slúi aj
ako forma správy o èinnosti v tom-ktorom bytovom dome, sú tam adresne uvedené vetky opravy, vykonané údrbou drustva a opravy vykonané dodávate¾ským spôsobom v príslunom dome, dodriavanie pravidelných revíznych prehliadok / plyn, elektrika, výahy,
hasiace prístroje a pod. /, prenájmy spoloèných èastí, zabezpeèenie havarijnej
sluby, splácanie jednotlivých pôièiek,
èi u z drustva, alebo z fondu / napr.
poráky, plastové okná, a pod. / a èerpanie na jednotlivé byty pod¾a rozhodnutia èlenskej schôdze a pod.
Tento výpis slúi aj ako podklad pre
predloenie transparentného èerpania a
tvorby fondu, bytové drustvo úètuje len
také poloky do fondu a z fondu opráv,
ktoré sú podloené rozhodnutiami a súhlasom majite¾ov a nájomníkov a rozhodnutiami výborov a predsedov samospráv.
Vetky opravy sú podloené objednávkou
výboru samosprávy, okrem prác na odborné prehliadky a pauálnych opráv na výahy. Týmto výpisom dávame zároveò podrobnú informáciu vetkým èlenom, ktorí
sa mnohokrát obracajú na drustvo so
sanosou alebo dopytom v naom bytovom dome sa niè neurobilo a prostriedky
na FOÚ aj tak nemáme. Veríme, e po
obdraní výpisu sa u kadý majite¾ a nájomník presvedèí, ko¾ko financií stoja bené opravy a ko¾ko zostáva financií a zistí,
e na realizáciu väèích opráv je potrebný
ove¾a zodpovednejí prístup k tvorbe fondu a zodpovednejí prístup pri hlasovaní o
èerpaní fondu.
Výpis z fondu opráv a údrby je pre
naich èlenov novinkou a preto sa pokúsime o vysvetlenie :
1. èíslo a názov úètu je dlhodobé prijaté preddavky è. ú. 475 - to je fond
opráv a údrby pod tým je uvedené
obdobie a stredisko è. 4..., èo znamená evidenèné oznaèenie domu.

2. v tabu¾ke je postupne v ståpcov uvedený dátum, krátky text, èíslo analytického úètu, obraty MD - má da, èo
znamená èerpanie, úbytok a D - dal,
èo znamená tvorba, príjem a zostatok, ktorý sa uvádza kumulatívne
3. Na analytických úètov 300 a vyie
sa úètujú príjmy do fondu
- na analytickom úète 300 sú uvedené
úètovné operácie pri kadoroènom
otváraní úètovníctva, ve¾mi dôleité je
pre Vás riadok súèet za AU 300 v
ståpci zostatok, to je toti poèiatoèný
stav fondu a udáva, ko¾ko financií bolo k 1. 1. 2003.
- na analytickom úète 301 sa úètuje
predpis, teda tvorba pod¾a jednotlivých mesiacov a pod¾a výky predpísanej v Kalkulácií úhrad za celý bytový dom, okrem základného fondu je
tu tvorba aj do doplnkového fondu
opráv, splácanie pôièiek jednotlivcov do fondu / pozor pôièka na zateplenie sa spláca do fondu obnovy
bytových domov, nie do fondu opráv
/, a súèet za AU 301 v ståpci zostatok
znamená celoroènú tvorbu fondu domu
- na analytickom úète 304 sa úètuje
tvorba z ostatných príjmov, napr. príjmy z úrokov pod¾a rozhodnutia ZD,
príjmy za prenájmy spoloèných èasti
domu, jednorázové platby èlenov do
fondu a pod. Súèet za tento úèet je uvedený v ståpci zostatok
4. Na analytických úètoch 400 a vyie
sa úètujú výdaje, èerpanie fondu
- na analytickom úète 401 sa úètuje
ostatné èerpanie, napr. nákup materiálu pre dom cez pokladòu drustva
a pod.
- na analytickom úète 402 sa úètujú
práce údrby drustva. Vo výpise sa
uvádzajú ako pracovné listy v jednotlivých mesiacoch. V jednom mesiaci
môe by napr. iba jedna práca, ale
môe by aj viac prác a v úètovníctve
evidujeme vetky práce v mesiaci
jednou sumou. Kópie pracovných listov sú u predsedov samospráv, ktorí
Vám podrobné informácie poskytnú
na èlenských schôdzach. Väèina
prác bola schválená èlenskou schôdzou

- na analytickom úète 403 sa úètuje
èerpanie nákladov na revízne èinnosti, napr. elektrina, plyn a pod.
- na analytickom úète 404 sa úètuje ininierska èinnos drustva
- na analitickom úète 405 sa úètuje
èerpanie dodávate¾ských prác a
opráv a opravy výahov / mimo pauálu /. Sú tu uvedené vetky náklady
uhradené z fondu za práce vykonané
dodávate¾mi, potvrdené a odsúhlasené èlenskou schôdzou, resp. výborom samosprávy
- na analytickom úète 406 sa úètujú
náklady na pauálne opravy výahov.
Náklady na pauálne opravy sú uvedené v samostatnom èlánku
- na analytickom úète 407 sa úètujú
náklady na havarijnú slubu. Pohotovos, alebo havarijnú slubu zabezpeèuje drustvo po pracovnej dobe
vlastnými zamestnancami.
- na analytickom úète 408 sa úètujú
náklady za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a zariadení zamestnancom drustva
5. na analytickom úète 500 sa úètujú
náklady èerpané na stavebné sporenie domu
Kadý analytický úèet má na konci uvedený súèet za AU a na konci výpisu je
uvedený celkový súèet analytík za úèet
475 - fond opráv a údrby, kde v ståpci
obrat MD je uvedené celkové èerpanie v
roku 2003, v ståpci D je celkový súèet
poèiatoèného stavu a tvorba za rok 2003
a v ståpci zostatok je uvedený rozdiel
medzi MD a D a tento zostatok je hodnota, ktorú má prísluný bytový dom k
31. 12. 2003 na svojom úètu. Toto èíslo
je pre Vás najdôleitejie.
Upozoròujeme, e tento stav je úètovný, do tvorby sa úètujú predpísané
platby a nie skutoène zaplatené, take
fyzicky pouite¾né peniaze závisia od
stavu platenia v bytovom dome.
Váení èlenovia, veríme e týmto výpisom prispejeme k zodpovednejiemu
prístupu k Vaim peniazom, a sme presvedèení, e na výroèných èlenských
schôdzach spoloène navrhnete rieenia
na takú tvorbu fondu, ktorá umoní realizova u tak ve¾mi nutné opravy a údrbu v bytových domoch.

INFORMÁCIA O STAVE A ÈERPANÍ FONDU OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV
Z fondu obnovy bytových domov boli v roku 2003 poskytnuté nasledovné pôièky:
-

P.
P.
P.
P.

è.
è.
è.
è.

4013,
4015,
4192,
4319,

ul. Zimná è. 1 vo výke
385 856 Sk,- na zateplenie
ul. Komenského è. 36 - 40 vo výke 805 322 Sk,- na zateplenie
ul. Svätojánska 7 - 9 vo výke 210 000 Sk,- na zateplenie
Radvaò nad Dunajom è. 137 54 496 Sk,- na plynofikáciu

Celkovo bolo k 31. 12. 2003 èerpaných z fondu obnovy 1 455 674 Sk,-.
Poèiatoèný vklad do fondu bol 3 mil. Sk a splátky z pôièky boli vo výke 201 307 Sk,-.
Stav finanèných prostriedkov vo fonde k 31. 12. 2003 bol vo výke 1 754 633 Sk,-.
V roku 2004 v zmysle uznesenia ZD bola vloená do fondu suma 2 mil. Sk.
K 1. 1. 2004 je na èerpanie z fondu obnovy bytových domov k dispozícií suma 3 754 633 Sk,6

POISTENIE MAJETKU

Ako postupova v prípade kody.
Ak sa vám u stala koda na poistenom
majetku, mali by ste ju poisovni oznámi
najneskôr do pätnástich dní od jej vzniku.
Oznámi kodu môete priamo v poboèke
poisovne, prípadne telefonicky. V kadom
prípade vak musíte písomne vyplni formulár poisovne o kode. V òom by ste pravdivo mali vysvetli vznik neèakanej kody a
rozsah jej následkov. Mali by ste predloi
aj vetky doklady, na základe ktorých by
poisovòa mohla posúdi kodu a stanovi
jej výku.
Poistite si aj zodpovednos.
Èastým prípadom v bytoch je napríklad vytopenie susedov. Ide o takzvané
zodpovednostné poistenie èlenov domácnosti, ktoré základný súbor poistenia
domácnosti môe, ale nemusí obsahova. Môe sa sta, e "vïaka" vaej starej
práèke vytopíte susedov a znièíte im novú ma¾ovku. Ak zodpovednostné poistenie vaa poistka obsahuje, kodu zaplatí

poisovòa. Toto poistenie sa vak vzahuje na vetkých èlenov domácnosti, teda
aj pre vae deti. Preto sa z takejto poistky dá zaplati napríklad i rozbité okno u
susedov, ktoré má "na svedomí" lopta
váho syna.
Aký je rozdiel medzi poistkou na
novú a èasovú hodnotu?
Pri poistení na novú hodnotu bude
poistné plnenie v prípade kody napríklad
vo výke nákladov na opravu pokodenej
veci. V prípade, e sa u nedá opravi,
poistné plnenie bude vychádza z výky
nákladov nutných na získanie novej veci
rovnakých parametrov.
Naopak, pri poistení na èasovú hodnotu sa ráta s opotrebovaním veci v priebehu poistenia. Poisovòa sa bude zaujíma, ko¾ko pokodená vec stála a ako dlho ste ju pouívali. Následne pod¾a svojich tabuliek urèí výku opotrebenia a náhrada bude vychádza z ceny zníenej o
opotrebenie.

OBJEDNÁVANIE
OPRÁV
UPOZORNENIE
SBD touto cestou upozoròuje vetkých váených obyvate¾ov a predsedov samospráv, e samosprávy nemajú
právnu subjektivitu. To znamená, e iadny vlastník bytu,
ani predseda samosprávy nemôe objednáva materiály,
práce a sluby, ktoré by potom SBD muselo preplati.
Faktúry za materiál, práce
a sluby neobjednané poverenými pracovníkmi SBD nebudú uhradené.

VÝAHY

ELEKTRONICKÉ POMEROVÉ
ROZDE¼OVAÈE
VYKUROVACÍCH NÁKLADOV

Výahy tvoria neodmyslite¾nú súèas naich panelákov.
Zabezpeèenie bezporuchovej prevádzky výahov stojí obyvate¾ov nemalé finanèné prostriedky. Jednotlivé èasti výahov
starnú , postupne je nutná ich výmena.
Najèastejie opotrebenými èasami sú spravidla trakèné
kolá a laná. Najdrahia poloka pri väèích opravách je výmena rozvádzaèa, nako¾ko staré typy rozvádzaèov sa nevyrábajú.

Aj v tomto IS si dovo¾ujeme upriami Vau pozornos na
výhodnos zámeny existujúcich odparovacích PRVN na radiátoroch za progresívnejie elektronické prístroje.
Firma Techem spol. s r.o. Bratislava, pokraèujúc v osvedèenej a úspenej spolupráci s naím drustvom, naïalej ponúka monos výmeny radiátorových prístrojov aj na splátky
pod¾a dohody s maximálnym päroèným (60 mesiacov) odloením platby. To znamená , e pod¾a moností a Vaich potrieb je moné platbu za výmenu prístrojov realizova práve v
takej forme a s takým rozpisom aký dovo¾uje výka disponibilného zostatku na fonde opráv a údrby Váho bytového domu.
Je moná dohoda na jednorázovej úhrade do výky 25%,
50%, 75% nákladov z fondu opráv a údrby a zostatok vykry
splátkami od uívate¾ov do fondu. Dohoda pod¾a prís¾ubu zo
strany dodávate¾a je moná vdy !
Výhody elektronických pomerových rozde¾ovaèov voèi odparovacím sú:
 Registráciu odberu tepla riadi mikroprocesor (vysoká precíznos)
 Snímanie tepla je dvojèidlové (presnejie)
 Jednoduchí a komfortnejí odpoèet údajov
 Vylúèenie straty údajov (vyliatie ampuliek pri odparovacích
prístrojov)

Náklady na výahy pozostávajú
z pauálnych platieb - pohybujú sa okolo 660,- Sk/výah/tvrrok,
z mazania a èistenia: 99,-Sk + 301,-Sk,
z odborných prehliadok a odborných skúok 390,- Sk a
555,- Sk/výah/tvrrok.
Súèasou tzv. pauálov je aj vyprosovanie osôb zaseknutých
vo výahu poèas 24 hodín. V Kolárove a Hurbanove sú ete
úètované dopravné náklady.
Osobitnou kategóriou sú výahy v tzv. veových domoch,
preto sa na tom to mieste o cenách nezmieòujeme. Ceny platia pre rok 2004 a do 30. 6. 2005.
Predsedovia výborov samospráv bytových domov dostali
podrobný rozpis cien za servis výahov.
Servis výahov v správe SBD zabezpeèuje firma ELVY.
V prípade poruchy výahu vo Vaom bytovom dome sa s
dôverou obráte na tel. è 0905 600 639.

URÈENÉ MAXIMÁLNE CENY POD¼A ROZHODNUTÍ URSO
NA ROK 2004 PRE JEDNOTLIVÝCH DODÁVATE¼OV
Ceny tepla
- variabilnej zloky nákladov Sk/GJ
- fixnej zloky nákladov Sk/GJ
- plus DPH 19 %
Ceny vody
- za výrobu a dod. pitnej vody pre domácnosti
- za odvedenie a èist. odpad. vody pre dom.
- plus DPH 19 %

COM-therm
Komárno
318,30
132,10

TS
Hurbanovo
277,70
172,50

Kolbyt
Kolárovo
315,20
153,10

KOMVaK
Komárno
14,69
10,80

TS
Hurbanovo
14,04
9,81

ZVS
Nitra
19,00
11,60

DOVOLENKA ZAMESTNANCOV SBD

Zamestnanci SBD Komárno majú dovolenku v dòoch
19. 7. a 30. 7. 2004 a 31. 12. 2004
V týchto dòoch bude zabezpeèená havarijná sluba na
mobilnom telefónnom èísle 0907617879 denne od 17.00 hod.
do 21. 00 hod. vèítane soboty a nedele.

Poèas dovolenky zamestnancov SBD v pracovných
dòoch bude zabezpeèená aj stála sluba na telefónnych èíslach 7 700 175 a 177 od 17. 00 hod. do 18. 00 hod. okrem
soboty a nedele.
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OBNOVA s ISTROBANKOU

ISTROBANKA, a.s., èlen skupiny BAWAG, je univerzálnou komerènou bankou, ktorá v rámci svojej stratégie monitoruje
aj situáciu v oblasti bytového fondu na Slovensku a zároveò vyvíja svoje aktivity na podporu financovania tohto segmentu trhu.
Okrem vetkých tandardných bankových produktov ponúka aj program financovania obnovy bytového fondu a poskytuje
1. finanèné zdroje pre zatep¾ovanie bytových domov a ich rekontrukcie,
2. financovanie programu odstraòovania systémových porúch na panelových bytových domoch,
3. spolufinancovanie na programe odstraòovania systémových porúch, kde nenávratnou dotáciou prispieva Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (na kadý druh systémovej poruchy do výky 50 %
oprávnených nákladov stavby, najviac vak vo výke 415 Sk na m2 podlahovej plochy bytov v bytovom
dome, jeho ucelenej sekcii alebo vstupu).
ISTROBANKA, a.s. má záujem podpori svojou novou finanènou aktivitou predovetkým
 bytové drustvá
 spoloèenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 správcovské spoloènosti
 neziskové organizácie
 obce a mestá, ktoré spravujú bytový fond.
Výhoda pre iadate¾ov o takýto druh úveru spoèíva hlavne v tom, e na jeho zabezpeèenie banka nepoaduje nehnute¾nos. Keïe ISTROBANKA, a.s. má dobrú spoluprácu so Slovenskou záruènou a rozvojou bankou, a.s., vyuíva jej programové monosti. Nako¾ko sa vak jedná o ve¾mi pecifickú cie¾ovú skupinu, ku kadému iadate¾ovi o takýto druh financovania sa
pristupuje individuálne a taktie pre tento program sú stanovené aj osobitné podmienky.
Úroková sadzba je zaloená na variabilnom systéme úroèenia, alebo stanovená ako úroková sadzba fixovaná na obdobie 5 rokov.
Splátky istiny úveru si iadate¾ môe dopredu naplánova, take následne si vie naplánova aj prípadné ïalie opravy, ktoré bude realizova z Fondu opráv (napr. oprava výahov, rozvodov a pod.).
Minimálna výka úveru je 200 tis. Sk a maximálna výka nie je ohranièená. Doba splatnosti úveru je maximálne 15 rokov.
Podmienkou poskytnutia úveru je kumulácia peòaných prostriedkov urèených na Fond opráv na benom úète zriadenom v ISTROBANKE, a.s.
Poplatková politika je jednou z mnohých predností ISTROBANKY, a.s., nako¾ko je jednou z bánk, ktoré majú najniie poplatky v
oblasti vetkých poskytovaných bankových sluieb. Taktie rozsah spoplatòovaných sluieb je oproti iným bankám uí.
ISTROBANKA, a.s. chce by dobrým a spo¾ahlivým finanèným partnerom èi u pri financovaní obnovy a rekontrukcie Váho
bytového fondu, alebo Vaich finanèných transakciách v kadodennom ivote.

HAVARIJNÁ
SBD Komárno ako vlastník a správca zabezpeèuje havarijnú slubu na rozvody vodovodné, plynové, kanalizaèné, TÚV
a ÚK v mimopracovnom èase v pracovných dòoch, sobotu, nede¾u a poèas sviatkov. V zmysle uznesenia P-SBD Komárno è.
59/2001 zo dòa 9. 8. 2001 je táto sluba od septembra r. 2001
spoplatnená vo výke 1 Sk /byt /mesiac.
V súvislosti s havarijnou slubou vak máme poznatok,
ktorý chceme na tomto mieste zverejni.
Je pravidlom, e poèas prvých dní týdòa je havarijná sluba pokojná a takmer bez práce. V piatok popoludní a v sobotu
potom obyvatelia nahlasujú poruchy kanalizácie s odôvodnením,
e o tom síce vedeli, ale nemali èas nahlási haváriu.

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

Èasto nahlasovanou poruchou v piatok poobede je upchatá kanalizácia v kúpe¾ni alebo v kuchyni.
Upozoròujeme, e za haváriu povaujeme len tie prípady,
keï porucha na rozvodoch ohrozuje prevádzku v èasti domu,
alebo hrozí koda na majetku. Zapchatý odtok z umývadla alebo kuchynského drezu teda haváriou nie je.
Touto cestou si dovo¾ujeme poiada obyvate¾ov, aby haváriu nahlasovali vèas a nenechávali ich odstránenie na piatok
a sobotu.
Sviatky, soboty, nedele: 7:00 - 21:00 hod.
Pracovné dni:
15:00 - 21:00 hod.

SLUBU ZABEZPEÈUJE
SBD Komárno
SBD Komárno
ELVY, s.r.o. Komárno
ZEZ Komárno
SPP Komárno
KOMVAK Komárno 7:00-18:00
mimopracovný èas: ÈOV
vodáreò
Technické sluby Hurbanovo
ZVS Komárno
COM - therm, s.r.o. Komárno
KOLBYT, s.r.o. Kolárovo
Technické sluby Hurbanovo
SBD Komárno, pracovné dni
v èase 6:30 - 19:00 hod.

TELEFÓN
0907 617 879
7700 175
0905 600 639
085 111 555
7720 278,7720 615
7704 485, 486, 487
7704 435, 0905 354 549
7732 418
7602 277,0905 400 412
7700 592,93,94
0908 617 825, 0908 616 019
7771 687, 7771 503
760 2547, 0908 696 942
7700 175, 7700 176,
7700 177

Havarijná sluba SBD - výluène tel. èíslo 0907 617 879
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Informaèný spravodaj SBD Komárno,
vydáva SBD Komárno,
Tlaè: LLSA Kamenièná.
Len pre vnútrodrustevnú potrebu.
Nepredajné!

DRUH HAVARIJNEJ SLUBY
Voda, kanalizácia
Plynové zariadenia v domoch
Výahy
Elektrická energia
Plyn
Voda - Komárno

SLUBA

