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ÚVODNÉ SLOVO

fondu prevádzky, údrby a opráv vies v banke osobitne
pre kadý bytový dom. Znamená to zaloi samostatné
úèty bytových domov v banke s negatívnymi ekonomickými dopadmi pre spravovaný dom ako i na správcu.
V jednotlivých èlánkoch tohto informaèného spravodaja vysvet¾ujeme zmeny bytového zákona a uvádzame
akým spôsobom budú realizované. Plníme týmto aj povinnos správcu informova vlastníkov, ale aj nájomcov
bytov v domoch v správe SBD Komárno. Prosíme o podrobné preèítanie tohto spravodaja a osvojenie si získaných informácií.
Veríme, e aj v zmenených podmienkach spoloèným
úsilím naïalej dosiahneme ná trvalý cie¾ - spokojnos
èlenov, majite¾ov a uívate¾ov bytov.

Váené èlenky a èlenovia, majitelia a nájomcovia bytov
Tento informaèný spravodaj venujeme podrobnej informácií o zmenách vyplývajúcich z novely bytového zákona.
Zákon è. 367/2004 Z. z., ktorým sa zásadne mení a dopåòa zákon è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov nadobudol úèinnos od 1. 7. 2004. Zákon v § 31 ukladá správcom, teda aj bytovým drustvám, ktoré vykonávajú správu bytov pod¾a doterajích predpisov, zosúladi svoju èinnos so zmenami stanovenými touto novelou do iestich
mesiacov od úèinnosti tohto zákona t. j. do 1. 1. 2005.
Spôsob správy, ako i èinnos správcu a povinnosti
vlastníkov sa menia najmä v zmysle ustanovení §§ 8,
8a, 8b, 10, 11, 14, 31 ale aj ïalích zákona. Jednu z najzásadnejích zmien prináa povinnos správcu v zmysle
ustanovení § 8 ods. 3 vies samostatné úètovníctvo osobitne za kadý dom a úhrady za plnenia ako i prostriedky
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Z NOVELY ZÁKONA O VLASTNÍCTVE BYTOV

NR SR schválila novelu zákona
è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Úplné znenie zákona
è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona è. 151/1995
Z. z., zákona è. 158/1998 Z. z., zákona
è. 173/1999 Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z.,
zákona è. 400/2002 Z. z., zákona è. 512/2003
Z. z. a zákona è. 367/2004. V priestore vyèlenenom pre tento spravodaj nie je moné citova zákon celý. Pre záujemcov o úplné znenie zákona pripomíname, e úplné znenie zákona priniesol denník Pravda dòa 30. júna t.r.
Úplné znenie zákona so zvýraznenými zmenami sa nachádza na webovskej stránke
SBD Komárno, www.sbdkn.sk
Pre informovanie naich èlenov prináame
na tomto mieste najdôleitejie výòatky z poslednej novely zákona (367/2004 Z. z.) platné
pre vzah správca - vlastník s úèinnosou od
1. 7. 2004.
§ 5 Zmluva o prevode vlastníctva bytu
a nebytového priestoru v dome
(2) Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva
bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoloèenstva vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome, e vlastník
bytu nemá iadne nedoplatky na úhradách za
plnenia spojené s uívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údrby a opráv; to neplatí, ak ide o prvý
prevod vlastníctva bytu. Ak ide o prvý prevod
vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru
povinnou prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva
nebytového priestoru je vyhlásenie prenajímate¾a o tom, e nájomca bytu alebo nebytového priestoru nemá iadne nedoplatky na

nájomnom a na úhradách za plnenia spojené
s uívaním bytu alebo nebytového priestoru.

Správca
§8
(1) Správcom môe by právnická osoba
alebo fyzická osoba podnikate¾, ktorá má
v predmete èinnosti správu a údrbu bytového fondu. Èinnos správcu môe by vykonávaná len pod¾a tohto zákona.
(2) Akáko¾vek zmena, zruenie, splynutie
alebo zlúèenie správcov nemôe by na ujmu
vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Správca je povinný o tejto skutoènosti bezodkladne informova vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
(3) Správca je povinný vies samostatné
úètovníctvo osobitne za kadý dom, ktorý
spravuje. Prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a prostriedky fondu prevádzky, údrby
a opráv (ïalej len "majetok vlastníkov") musí
správca vies oddelene od úètov správcu v
banke, a to osobitne pre kadý spravovaný
dom. Majetok vlastníkov nie je súèasou majetku správcu. Majetok vlastníkov nesmie
správca poui na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s èinnosou spojenou so správou domu. Správca nesmie vyui majetok vlastníkov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb.
(4) Majetok vlastníkov nemôe by súèasou
konkurznej podstaty správcu, ani predmetom
výkonu rozhodnutia pod¾a osobitných predpisov) ktorý smeruje proti majetku správcu.
(5) Správca zodpovedá vlastníkom bytov
a nebytových priestorov za vetky kody vznik-
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nuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatoèného plnenia svojich povinností vyplývajúcich
z tohto zákona alebo zo zmluvy o výkone správy.

§ 8a
(1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov
v dome uzatvoria so správcom písomnú
zmluvu o výkone správy. Zmluva o výkone
správy obsahuje najmä
a) vzájomné práva a povinnosti správcu
a vlastníkov bytov a nebytových priestorov
pri zabezpeèovaní prevádzky, údrby
a opráv domu,
b) spôsob výkonu správy spoloèných èastí
domu, spoloèných zariadení domu, spoloèných nebytových priestorov, prísluenstva a pozemku,
c) zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údrby a opráv, vrátane
rozsahu oprávnenia disponova s nimi,
d) zásady platenia úhrad za plnenia a hospodárenie s nimi,
e) zásady urèenia výky platieb za správu,
f) rozsah a obsah správy o èinnosti správcu
pod¾a odseku 2.
(2) Správca je povinný najneskôr do 31.
mája nasledujúceho roka predloi vlastníkom bytov a nebytových priestorov správu
o svojej èinnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finanènom hospodárení domu, o stave spoloèných èastí domu
a spoloèných zariadení domu, ako aj o iných
významných skutoènostiach, ktoré súvisia so
správou domu. Zároveò je povinný vykona
vyúètovanie pouitia fondu prevádzky, údrby
a opráv, úhrad za plnenia, rozúètované na
jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.
Ak správca konèí svoju èinnos, je povinný 30
dní pred jej skonèením, najneskôr v deò

skonèenia èinnosti predloi vlastníkom bytov
a nebytových priestorov správu o svojej èinnosti týkajúcej sa tohto domu a odovzda
vetky písomné materiály, ktoré súvisia so
správou domu, vrátane vyúètovania pouitia
fondu prevádzky, údrby a opráv a úhrad za
plnenia. Zároveò je povinný previes zostatok
majetku vlastníkov na úètoch v banke na úèty nového správcu alebo spoloèenstva.
(3) Zmluva o výkone správy sa uzatvára so
správcom písomne na neurèitý èas. Vlastníci
bytov a nebytových priestorov môu vypoveda zmluvu o výkone správy len na základe
rozhodnutia pod¾a § 14. Výpovedná lehota je
es mesiacov, ak sa zmluvné strany v zmluve o výkone správy nedohodnú inak.
Výpovedná lehota zaèína plynú od prvého
dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doruèení výpovede.
(4) Kadý nový vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný pristúpi k zmluve o výkone správy. Prevodom alebo prechodom bytu alebo nebytového priestoru na nového vlastníka odstupuje doterají vlastník od
zmluvy o výkone správy; záväzky vyplývajúce
z tejto zmluvy zanikajú a ich usporiadaním.
§ 8b
(1) Správca je povinný vykonáva správu
majetku vlastníkov samostatne, vo svojom
mene a na úèet vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
(2) Pri správe majetku vlastníkov bytov
a nebytových priestorov je správca povinný najmä
a) hospodári s ním s odbornou starostlivosou v súlade s podmienkami zmluvy o výkone správy,
b) dba na ochranu práv vlastníkov bytov
a nebytových priestorov a uprednostòova
ich záujmy pred vlastnými,
c) zastupova vlastníkov bytov a nebytových
priestorov pri vymáhaní kody, ktorá im
vznikla èinnosou tretích osôb,
d) vykonáva práva k majetku vlastníkov len
v záujme vlastníkov bytov a nebytových
priestorov,
e) sledova úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údrby a opráv
od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vymáha vzniknuté nedoplatky,
f) umoni vlastníkovi bytu alebo nebytového
priestoru na poiadanie nahliadnu do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo
èerpania fondu prevádzky, údrby a opráv,
g) zvola schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov pod¾a potreby, najmenej
raz za rok, alebo keï o to poiada najmenej tvrtina vlastníkov bytov a nebytových
priestorov.
(3) Pri obstarávaní sluieb a tovarov je
správca povinný dojedna èo najvýhodnejie
podmienky, aké bolo moné dojedna v prospech vlastníkov. Správca je povinný riadi sa
rozhodnutím nadpoloviènej väèiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov o výbere
dodávate¾a.
(4) Správca zodpovedá za záväzky vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vzniknuté
pri výkone správy, a do výky splatených
úhrad za plnenia alebo do výky zostatku
fondu prevádzky, údrby a opráv v príslunom dome. Zodpovednos za úhradu záväzkov voèi dodávate¾om sluieb a tovarov, ktoré obstaráva správca v rámci zmluvy o výkone správy, nesie vlastník bytu alebo nebytového priestoru, len ak nie sú kryté úhradami
za plnenia alebo úhradami preddavkov do
fondu prevádzky, údrby a opráv správcovi.
Spoloèné ustanovenia k správe domu
§ 10
(1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov
v dome sú povinní v súlade so zmluvou
o spoloèenstve alebo so zmluvou o výkone
správy poukazova preddavky mesaène vopred do fondu prevádzky, údrby a opráv, a to
od prvého dòa mesiaca nasledujúceho po
vklade vlastníckeho práva do katastra nehnute¾ností. Výku preddavku do fondu prevádz-

ky, údrby a opráv urèia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vdy na
jeden rok dopredu tak, aby boli pokryté predpokladané náklady na prevádzku, údrbu
a opravy spoloèných èastí domu, spoloèných
zariadení domu, spoloèných nebytových priestorov, prísluenstva a pri¾ahlého pozemku,
ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu
a rekontrukciu domu. Ak zmluva o spoloèenstve alebo zmluva o výkone správy neustanovuje inak, znáajú vlastníci bytov
a nebytových priestorov v dome náklady
pod¾a ve¾kosti spoluvlastníckeho podielu urèeného pod¾a § 5 ods. 1 písm. b).

§ 14
(1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru
v dome má právo a povinnos zúèastòova sa
na správe domu a hlasovaním rozhodova ako
spoluvlastník o spoloèných èastiach domu
a spoloèných zariadeniach domu, spoloèných
nebytových priestoroch, prísluenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ïalej len "schôdza vlastníkov").
Oznámenie o schôdzi vlastníkov musí by v písomnej forme doruèené kadému vlastníkovi
minimálne desa dní pred dòom konania schôdze. Výsledok hlasovania sa oznamuje bezodkladne spôsobom v dome obvyklým.

(2) Príjem za prenájom spoloèných èastí
domu, spoloèných zariadení domu, spoloèných nebytových priestorov, prísluenstva a
pri¾ahlého pozemku je príjmom fondu prevádzky, údrby a opráv.

(2) Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa
rozhoduje nadpoloviènou väèinou hlasov
vetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak tento zákon neustanovuje
inak. Ak poèet zúèastnených vlastníkov bytov
a nebytových priestorov neumoòuje hodinu
po zaèatí schôdze vlastníkov právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpoloviènou väèinou zúèastnených.

(3) Z fondu prevádzky, údrby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údrbu a opravy spoloèných èastí domu, spoloèných zariadení domu, spoloèných
nebytových priestorov, prísluenstva a pri¾ahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu,
modernizáciu a rekontrukciu domu. Z fondu
prevádzky, údrby a opráv sa financujú aj
opravy balkónov a lodií. Prostriedky fondu
prevádzky, údrby a opráv môu by prechodne pouité na úhradu za plnenia spojené
s uívaním bytu a nebytového priestoru v prípade ich doèasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto
plnenia, sa tieto prostriedky vrátia do fondu
prevádzky, údrby a opráv.
(4) Vlastníci bytov a nebytových priestorov
sú povinní mesaène vopred uhrádza na úèet
spoloèenstva alebo správcu úhrady za plnenia. Spoloèenstvo a správca vedie prostriedky
vo fonde prevádzky, údrby a opráv oddelene
od prostriedkov zhromadených od vlastníkov
bytov a nebytových priestorov na úhrady za
plnenia, prièom musí by zachovaný úèel pouitia týchto prostriedkov. Ak tvorí spoloèenstvo
viac domov, zriaïuje sa fond prevádzky, údrby a opráv osobitne pre kadý dom.
(5) Prevodom alebo prechodom vlastníctva
bytu alebo nebytového priestoru nemá doterají vlastník právo na vrátenie alikvotnej èasti zostatku fondu prevádzky, údrby a opráv
od spoloèenstva alebo správcu.
Práva a povinnosti vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome
§ 11
(3) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umoni na poiadanie
na nevyhnutný èas a v nevyhnutnej miere
vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoloèenstva, správcovi a osobe
oprávnenej vykonáva opravu a údrbu za
úèelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak
opravu nezabezpeèí sám alebo ak ide o opravu spoloèných èastí domu alebo spoloèných zariadení domu prístupných z jeho bytu
alebo montá a údrbu zariadení na meranie
spotreby tepla a vody v byte a nebytovom
priestore a odpoèet nameraných hodnôt.
(5) Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov
bytov alebo nebytových priestorov v tomto
dome takým spôsobom, e obmedzuje alebo
znemoòuje výkon vlastníckeho práva tým,
e hrubo pokodzuje byt alebo nebytový priestor, spoloèné èasti domu, spoloèné zariadenia domu, spoloèné nebytové priestory, prísluenstvo alebo sústavne naruuje pokojné
bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje
bezpeènos alebo poruuje dobré mravy
v dome alebo neplní povinnosti uloené rozhodnutím súdu, môe súd na návrh spoloèenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo
nebytového priestoru v dome nariadi predaj
bytu alebo nebytového priestoru.
(6) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru má právo nahliada do dokladov týkajúcich
sa správy domu alebo èerpania fondu prevádzky, údrby a opráv.
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(3) Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov rozhodujú o úvere a o zabezpeèení poh¾adávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru, o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo
nebytových priestorov, o zmene spôsobu výkonu správy a o zmluve o spoloèenstve rozhoduje sa vdy hlasovaním na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väèinou hlasov vetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Na toto hlasovanie sa nevzahujú ustanovenia odsekov 2 a 6.
(4) Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru má právo obráti sa do 15
dní od hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väèina hlasov pri hlasovaní pod¾a odsekov 2 a 3 nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhoko¾vek vlastníka bytu alebo nebytového priestoru súd.
(5) Za kadý byt a nebytový priestor v dome
má vlastník alebo spoluvlastníci jeden hlas pripadajúci na ich byt alebo nebytový priestor
v dome. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru môe písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocni inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súèasou splnomocnenia môe by aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasova pri konkrétnych otázkach.
(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, môu sa vlastníci bytov a nebytových priestorov
dohodnú na hlasovaní písomnou formou.
Pred hlasovaním písomnou formou musia by
vlastníci bytov a nebytových priestorov 10 dní
vopred informovaní o predmete hlasovania.
Navrhnú hlasovanie písomnou formou môe
len predseda, ktorý uverejní informáciu
o predmete hlasovania spôsobom v dome
obvyklým. Po vykonaní hlasovania písomnou
formou predseda za úèasti ïalích dvoch
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, zistí výsledok hlasovania a oznámi ho spôsobom v dome obvyklým. V prípade neúspeného hlasovania sa predmet hlasovania prerokuje na schôdzi vlastníkov pod¾a odseku 2.
Hlasovanie písomnou formou sa nemôe
opakova. Prehlasovaní vlastníci bytov a nebytových priestorov majú právo obráti sa do
15 dní od oznámenia výsledku hlasovania na
súd, aby vo veci rozhodol.
(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 sa rovnako pouijú aj na hlasovanie zhromadenia
pod¾a § 7c ods. 8. Ak spoloèenstvo tvorí viac
domov, o úvere, súhlase so vstavbou alebo
nadstavbou a o pouití fondu prevádzky,
údrby a opráv hlasujú iba vlastníci bytov a
nebytových priestorov v dome, ktorého sa
predmet hlasovania týka.
§ 31
(2) Zmluvy o výkone správy, ktoré boli
uzavreté pred úèinnosou tohto zákona, sa povaujú za zmluvy o výkone správy pod¾a tohto
zákona. Správcovia, ktorí vykonávali èinnos
pod¾a doterajích predpisov, sú povinní zosúladi svoju èinnos s týmto zákonom najneskôr
do iestich mesiacov od jeho úèinnosti.

ZÁKON V PODMIENKACH SBD

V tomto èlánku uvádzame vysvetlenie niektorých zmien, ktoré priniesla novela zákona
è. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov pod èíslom 367/2004 Z.z. úèinná od 1. 7. 2004. Táto novela zavádza nové
ustanovenia, ktoré platia pre vzájomné vzahy
správcu a vlastníkov bytov. Správca a vlastníci bytov ich musia vzájomne repektova. Vo
vysvetlení sme správcu zamenili na SBD.
- Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu
je vyhlásenie SBD, e pôvodný vlastník bytu nemá iadne nedoplatky na úhradách za
plnenia spojené s uívaním bytu a na tvorbe
FPÚO ku dòu vystavenia vyhlásenia.
Znamená to, e Katastrálny úrad neprevedie návrh vkladu na nového vlastníka bytu
ak pôvodný vlastník bytu bude ma nejakú
dlobu voèi SBD. SBD je povinné vyda toto
vyhlásenie ak o to poiada pôvodný vlastník. To isté platí ak SBD ako prenajímate¾
prevádza byt do vlastníctva nájomcu bytu.
- SBD je povinné informova vlastníkov bytov a nebytových priestorov o prípadných
jeho zmenách, jeho zruení, splynutí alebo zlúèení.
- SBD je povinné vies samostatné úètovníctvo osobitne za kadý dom, ktorý spravuje a finanèné prostriedky domu vies v
banke osobitne pre kadý dom oddelene
od úètov SBD. Z tohto dôvodu SBD zaloí
bankový úèet pre kadý dom, ktorého finanèné prostriedky sú majetkom vlastníkov bytov. SBD má zákonom vyslovený
zákaz poui majetok vlastníkov na krytie
alebo úhradu svojich záväzkov, ktoré nesúvisia so správou domu, alebo vyuil majetok vlastníkov vo svoj prospech alebo
prospech tretích osôb. (Iných domov).
- Majetok vlastníkov nemôe by súèasou
konkurzu SBD alebo exekúcií, ktoré smerujú proti majetku SBD.
- SBD zodpovedá vlastníkom za vetky
kody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatoèného plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo
zmluvy o výkone správy.
- Vlastníci bytov v dome uzatvoria s SBD
zmluvu o výkone správy, ktorá povinne
musí obsahova: Vzájomné práva a povinnosti SBD a vlastníka bytu pri zabezpeèovaní prevádzky, údrby a opráv domu, spôsob výkonu správy spoloèných
èastí domu, spoloèných zariadení domu,
spoloèných nebytových priestorov, prísluenstva a pozemku, zásady hospodárenia
s prostriedkami na prevádzku, údrbu
a opravy domu, vrátane rozsahu oprávnenia disponova s nimi, zásady platenia
úhrad za plnenia a hospodárenie s nimi,
zásady urèenia výky platieb za správu,
rozsah a obsah správy o èinnosti SBD.
- SBD je povinné najneskôr do 31. 5 nasledujúceho roka predloi vlastníkom bytov
správu o svojej èinnosti a hospodárení týkajúcich sa ich domu.
- Zmluva o výkone správy sa uzatvára na
neurèitý èas. Výpovedná lehota je es
mesiacov ak sa v zmluve o výkone správy
nedohodne inak a zaèína plynú od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doruèení výpovede.
- Kadý nový vlastník bytu je povinný pristúpi ku zmluve o výkone správy, ktorú
mal uzavretú predchádzajúci vlastník. Nie
je moné zmluvu odmietnu alebo poadova zmenu jej textu. Prevodom alebo
prechodom bytu na nového vlastníka odstupuje doterají vlastník od zmluvy o výkone správy. Záväzky vyplývajúce z tejto
zmluvy zanikajú a ich vysporiadaním.
(Napr. uhradením nedoplatku).
- SBD je povinné vykonáva správu majetku
vlastníkov samostatne, vo svojom mene
a na úèet vlastníkov u aj vzh¾adom nato,
e musí vies oddelene prostriedky vlastníkov na osobitných úètoch..
- SBD je pri správe majetku vlastníkov povin-
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né: hospodári s ním s odbornou starostlivosou v súlade so zmluvou o výkone správy, dba na ochranu práv vlastníkov a uprednostòova ich pred vlastnými, zastupova
vlastníkov pri vymáhaní kody, ktorá im
vznikla èinnosou tretích osôb, vykonáva
práva k majetku vlastníkov len v záujme
vlastníkov, sledova úhrady za plnenia
a úhrady preddavkov do fondu prevádzky
údrby a opráv od vlastníkov a vymáha
vzniknuté nedoplatky, umoni vlastníkovi na
poiadanie nahliadnu do dokladov týkajúcich
sa správy domu, zvola schôdzu vlastníkov
pod¾a potreby, najmenej raz za rok, alebo ak
o to poiada najmenej tvrtina vlastníkov,
Pri obstarávaní sluieb a tovarov je SBD
povinné dojedna èo najvýhodnejie podmienky v prospech vlastníkov prièom je
SBD povinné riadi sa rozhodnutím nadpoloviènej väèiny vlastníkov o výbere dodávate¾a sluieb.
SBD zodpovedá za záväzky vlastníkov
vzniknuté pri výkone správy, a do výky
splatených úhrad za plnenia alebo do výky zostatku fondu prevádzky, údrby
a opráv v príslunom dome. To znamená,
e len do výky zostatku bankového úètu
prísluného domu. Zodpovednos za úhradu záväzkov voèi dodávate¾om sluieb
a tovarov, ktoré objednáva SBD nesie vlastník, len ak nie sú kryté úhradami za plnenia
alebo úhradami preddavkov do FPÚO.
Vlastníci sú povinní v súlade so zmluvou
o výkone správy plati preddavky do
FPÚO mesaène vopred. Výku preddavku
urèia vlastníci spravidla na jeden rok dopredu tak, aby boli pokryté predpokladané
náklady na prevádzku, údrbu a opravy
spoloèných èastí domu ako aj výdavky na
modernizáciu a rekontrukciu domu. V naom prípade bude SBD naïalej navrhova
opravy potrebné vykona v nasledujúcich
rokoch a na základe toho SBD doporuèí
výku preddavku aj s oh¾adom na benú
prevádzku a opravy domu.
Príjem za prenájom spoloèných èastí domu, spoloèných zariadení domu, spoloèných nebytových priestorov, prísluenstva
a pri¾ahlého pozemku sú príjmom FPÚO.
Vlastníci si tento príjem nemôu rozdeli
medzi sebou. Zmluvy o prenájmoch bude
naïalej uzatvára SBD na základe splnomocnenia vlastníkov bytov.
Z FPÚO sa financujú výdavky spojené
s nákladmi na údrbu a opravy spoloèných èastí domu, spoloèných zariadení
domu, spoloèných nebytových priestorov,
prísluenstva a pri¾ahlého pozemku a teraz aj opravy balkónov a lodií. Prostriedky FPÚO môu by prechodne pouité aj
na úhradu za plnenia spojené s uívaním
bytu a nebytových priestorov (Platby za
dodávky energií). Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia,
sa tieto prostriedky vrátia do FPÚO.
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Vlastníci sú povinní v súlade so zmluvou
o výkone správa plati preddavky za plnenia mesaène vopred (zálohy na energie).
Vlastník je povinný umoni na nevyhnutný èas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu zástupcovi SBD ak ide o montá
a údrbu zariadení na meranie spotreby
tepla a vody v byte a nebytovom priestore
a odpoèet nameraných hodnôt.
Vlastník má právo nahliadnu do dokladov
týkajúcich sa výkonu správy jeho domu
alebo èerpania FPÚO. To na SBD platilo
aj doteraz.
Vlastník má právo a povinnos zúèastòova sa na správe domu a hlasovaním rozhodova ako spoluvlastník o spoloèných
èastiach domu a spoloèných zariadeniach
domu, spoloèných nebytových priestorov,
prísluenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Oznámenie o schôdzi vlastníkov musí by
v písomnej forme doruèené kadému
vlastníkovi minimálne desa dní pred
dòom konania schôdze. Výsledok hlasovania sa oznamuje bezodkladne spôsobom v dome obvyklým.
Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpoloviènou väèinou hlasov
vetkých vlastníkov v dome, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak poèet zúèastnených vlastníkov neumoòuje hodinu po
zaèatí schôdze vlastníkov právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpoloviènou väèinou zúèastnených.
Ak vlastníci rozhodujú o úvere a o zabezpeèení poh¾adávok vyplývajúcich
z poskytnutého úveru, o vstavbe alebo
nadstavbe bytov a nebytových priestorov,
o zmene spôsobu výkonu správy a o zmluve o spoloèenstve rozhoduje sa vdy hlasovaním na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väèinou vetkých vlastníkov.
Prehlasovaný vlastník má právo obráti sa
do 15 dní od hlasovania na súd, aby vo
veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Pri
rovnosti hlasov pri hlasovaní rozhodne na
návrh ktoréhoko¾vek vlastníka súd.
Vlastník môe písomne, s úradne overeným podpisom splnomocni inú osobu,
aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala.
Súèasou splnomocnenia môe by aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasova pri
konkrétnych otázkach a nemôe sa od neho odchýli.
Hlasova sa môe aj písomnou formou.
Zmluvy o výkone správy , ktoré boli SBD
uzavreté do úèinnosti tejto novely t.j. do
1.7.2004, sa povaujú za zmluvy pod¾a
tohto zákona. SBD nemusí uzatvára nové
zmluvy, avak novela ukladá povinnos doplni do jestvujúcich zmlúv dodatky, ktoré
obsahujú zmeny, ktoré jej ukladá táto novela. Zároveò musí SBD od 1.1.2005 zosúladi svoju èinnos v zmysle tejto novely.

PLATBY ÚHRAD CEZ POKLADÒU DRUSTVA
Ïalím negatívnym dopadom ustanovenia zákona è. 367/2004 Z.z. o zaloení
samostatných úètoch bytových domov a Zákona è. 222/2004 Z.z. o DPH je aj zmena pri platení úhrad za bývanie cez pokladòu drustva. Finanèné prostriedky získané z platieb v pokladni musí drustvo "rozdeli " a preúètova na konkrétne úèty
bytových domov. S tým sú spojené náklady navye, ktoré konkrétne a spravodlivo budú znáa èlenovia platiaci priamo v pokladni drustva.
Predstavenstvo na svojom zasadnutí dòa 28. 9. 2004 uznesením èíslo
150/2004 rozhodlo o zavedení poplatku za platby v pokladni drustva a to
vo výke 8,50 Sk/jeden doklad vèítane DPH s platnosou od 1. 1. 2005.
Poplatok sa týka vetkých platieb úhrad za uívanie bytu, vyplácania a prijímania preplatkov a nedoplatkov z vyúètovania voèi uívate¾om, platieb za
prevody bytov do osobného vlastníctva, platieb za prevody èlenských práv a
povinností, platieb za ostatné prevody, a platieb za rôzne nedoplatky.
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SAMOSTATNÉ ÚÈTY BYTOVÝCH DOMOV

Zákon è. 367/2004 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v § 8, bod 3 stanovuje :
Správca je povinný vies samostatné úètovníctvo osobitne
za kadý dom, ktorý spravuje. Prostriedky získané z úhrad za
plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a prostriedky fondu prevádzky, údrby a opráv (ïalej len "majetok
vlastníkov") musí správca vies oddelene od úètov správcu
v banke, a to osobitne pre kadý spravovaný dom. Majetok
vlastníkov nie je súèasou majetku správcu. Majetok vlastníkov
nesmie správca poui na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré
bezprostredne nesúvisia s èinnosou spojenou so správou domu. Správca nesmie vyui majetok vlastníkov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb.
Zaloenie samostatných úètov v bankách pre kadý bytový
dom je od 1.1.2005 zákonné ustanovenie, ktoré SBD ako správca musí splni. Horecitované ustanovenie zákona je na prvý poh¾ad ve¾mi pozitívne pre vlastníkov, ale v skutoènosti prinesie
zvýené náklady pre bytové domy a pre správcu a ruí celý doterají drustevný systém vzájomnej pomoci a spolupatriènosti
SBD Komárno zaloí pre kadý bytový dom jeden úèet pre úhrady za plnenia ( pod¾a Kalkulácie ) a úhrady do fondu prevádzky
údrby a opráv ( ïalej len FPÚO ), prièom FPÚO budeme analyticky sledova v úètovníctve tak ako doteraz. Aké najdôleitejie
zmeny nastanú pre naich èlenov od 1.1.2005:
- spôsob platenia naimi èlenmi zostáva naïalej zachovaný,
plati sa môe potovou poukákou, prevodom z osobitných
úètov, sporoírom a cez pokladòu. Platí sa vo výke a v jednej sume stanovenej v platnej Kalkulácii,
- kadý ná bývajúci èlen a neèlen drustva dostane osobitný list, v ktorom bude uvedené nové ( svoje ) èíslo úètu bytového domu na ktoré bude plati úhrady za byt ( mesaènú
Kalkuláciu ) od 1.1.2005
- kadý bývajúci platiaci úhrady z osobného úètu v banke
alebo zo sporoírového úètu je povinný si v dostatoènom
èasovom predstihu zmeni èíslo úètu na ktoré bude od
1.1.2005 poukazova platby. SBD Komárno zabezpeèí vytlaèenie potových poukáok s novými èíslami úètov bytových domov pre èlenov platiacich potovými poukákami,
- od 1.1.2005 sú vlastníci a nájomcovia bytu povinný plati
vetky platby za prevádzku bytu na nové èíslo úètu, teda aj
nedoplatky z predchádzajúcich období,

- evidencia a sledovanie platieb kadého èlena na osobných
úètov na SBD odd. nájomné zostane zachovaná v tej podobe, akú ju poznáte doteraz,
- platby v pokladni drustva budú spoplatnené vo výke 8,50
Sk za jeden doklad vèítane DPH od 1.1.2005 (o nutnosti toto opatrenia informujeme v osobitnom èlánku),
- vetky platby bytového domu za sluby (napr. ÚK,TÚV,
SV, spoloèná elektrika a pod.) budú hradené priamo zo
samostatných úètov bytových domov.
- náklady a výnosy na osobitných úètoch, teda poplatky
za vedenie a pohyby na úètoch a úroky z aktuálneho
zostatku na úètoch budú nákladmi a výnosmi konkrétneho úètu bytového domu,
- samostatné úèty zaloí SBD ako správca v zmysle zákona,
preúètovanie finanèných prostriedkov zabezpeèí SBD, na
úètoch budeme spravova "majetok" vlastníkov bytov a to
konkrétne platby a èerpania jednotlivých bytových domov.
Na tieto úèty budú plati aj nájomcovia bytov, pretoe tak isto sa podie¾ajú na vetkých nákladoch bytového domu
a FPÚO,
- kadý bankový úèet bude drustvo samostatne úètova
a evidova v úètovníctve, evidencia FPÚO zostane zachovaná tak ako doteraz.

Fyzické zaloenie samostatných úètov bytových domov od
1.1.2005 vak prinieslo a prinesie ove¾a väèie problémy,
zmeny a náklady, ako sú tu struène uvedené. SBD absolvovalo doslova maratón osobných stretnutí a rokovaní zo zástupcami bánk v Komárne a starostlivo boli zvaované rôzne ponuky, aby èo najviac vyhovovali naim èlenom a správcovi.
Predstavenstvo drustva sa problematikou samostatných úètov zaoberalo poèas troch mesiacov, prièom boli postupne rieené problémy, ako napr. spôsob platenia, ko¾ko úètov, ko¾ko
a aké banky, systém preúètovania finanèných prostriedkov na
samostatné úèty, systém úètovania a evidencie a pod.
Predstavenstvo drustva nakoniec na svojom zasadnutí dòa
26.10.2005 uznesením è. 161/04 rozhodlo o zaloení samostatných úètov v jednej banke v Komárne. Kadý vlastník a nájomník bytu dostane osobitným listom oznámenie o banke
a èísle úètu bytového domu.

ZMENA V NÁKUPE DROBNÉHO MATERIÁLU
Z FPÚO PREDSEDAMI - ZÁSTUPCAMI VLASTNÍKOV

Pri zabezpeèovaní malých opráv
a udrovania spoloèných èastí a spoloèných zariadení bytového domu mali doteraz predsedovia samospráv monos
nakupova drobný materiál a doklady
preplácalo drustvo cez pokladòu po odsúhlasení technickým úsekom a zaevidovaním nákupu v sklade. Táto zásada
bola zmenená na mimoriadnom zasadnutí P-SBD dòa 9. 7. 2004, kde bolo prijaté uznesenie è. 122/2004 o nákupe samospráv drobného materiálu tak, aby
tieto nákupy neli cez sklad, ale po kontrole formálnej správnosti dokladu
a podpise EN SBD (ved. stredísk EÚ) sa
nákup vyplatí priamo v pokladni drustva na archu FPÚO. Dôvodom tohto
návrhu bolo minimalizova administratívne úkony spojené s odpoèítavaním
a pripoèítavaním DPH.
Zároveò ete platí aj uznesenie
P-SBD è. 79/1999 zo dòa 26.10.1999,
ktorým bolo doplnené uznesenie
è. 58/98 a ktoré znie :
a) predseda môe na archu fondu
opráv s úèinnosou od 1.11.1999
objednáva práce na SBD vo výke
5 000 Sk za jednotlivú opravu spoloèných èastí a zariadení domu

b) výbor samosprávy môe s úèinnosou od 1.11.1999 objednáva
práce na SBD v cene do 15 000 Sk
za jednotlivú opravu spoloèných
èastí a zariadení domu (vyaduje
sa podpis predsedu a èlena VS na
objednávke).
Zmenu v tejto problematike vak prináa novela Zákona o vlastníctve bytov,
kde sa v § 8a, odsek 1, písmeno c, uvádza, e v zmluve o výkone správy si
správca a vlastníci okrem iného dohodnú
aj zásady hospodárenia s prostriedkami
fondu prevádzky, údrby a opráv vrátane
rozsahu oprávnenia disponova s nimi.
Toto ustanovenie prerokovalo P-SBD
na svojom zasadnutí dòa 26.10. 2004
a uznesením è.161/04 odporuèilo zakotvi do zmluvy o výkone správy schvá-

lenie vlastníkmi jednorázovú sumu do
3 000 Sk / rok pre predsedu samosprávy (zástupcu vlastníkov), na nákup
drobného materiálu na spoloèné zariadenia a spoloèné èasti bytového domu
a pozemku, ktorá sa zálohove vyplatí
predsedovi cez pokladòu drustva
a najneskôr do 20.12. prísluného roku
zúètuje s drustvom, prièom prísluné
doklady-fotokópie dostane v pokladni
drustva pri zúètovaní a na schôdzach
vlastníkov raz roène vyúètuje ostatným
vlastníkom. Viac nákupov, alebo nákupy prevyujúce 3 000 Sk, musí osobitne schváli schôdza vlastníkov.
Do 21.12.2004 platia teda uznesenie
è. 122/04 a uznesenie è. 79/1999, od
1.1.2005 platí zmluva o výkone správy
resp. rozhodnutie schôdze vlastníkov.

SKLADOVÁ PRIRÁKA

P SBD Komárno uznesením è. 127/2004 zo dòa 7. 9. 2004 zmenilo výku
skladovej priráky s úèinnosou od 1. 10. 2004 nasledovne:
5% pre èlenov pri montái údrbou SBD Komárno,
7% pri nákupe èlenmi na svojpomoc a pri montái cudzím (neèlenom),
20% pri predaji materiálu cudzím.
K uvedenému kroku sme pristúpili na základe odporúèania daòovej poradkyne, v súvislosti s prechodom SBD na platcu DPH.
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EKONOMICKÉ DOPADY ZALOENIA SAMOSTATNÝCH ÚÈTOV

Dôvodom, ktorým zákonodarca zdôvodòuje nutnos existencie samostatných úètov je ochrana "majetku " vlastníka pre prípadnou exekúciou správcu.
Samostatné úèty bytových domov sú
chránené pred exekúciu. Bohuia¾, táto
výhoda pre vlastníkov vak v praxi prinesie zdraenie pre správcu a hlavne
pre jednotlivých vlastníkov. Náklady na
vedenie samostatných úètov budú znáa jednotlivé bytové domy, teda kadý
vlastník a uívate¾ bytu. Pod¾a naich
predbených výpoètov budú náklady na
vedenie samostatných úètov vetkých
bytových domov v správe SBD vo výke cca. 400 000 Sk za rok. Úroky na samostatných úètoch sú minimálne (t.è.
0,3%) a urèite nepostaèia ani na krytie
nákladov za vedenie úètu. Namiesto
pridelenia úrokov do FPÚO bytovým
domom z hospodárskeho výsledku
drustva, ktoré sme zaviedli od roku
1993, (v roku 2003 to bolo 2,5 mil. Sk),
bytové domy za rok 2005 nedostanú
ani korunu, pretoe finanèné prostriedky budú rozdelené na 260 samostatných úètov s nízkymi úrokmi. Prvá strata pre naich èlenov sú vyie náklady
na vedenie samostatných úètov a druhá strata je ete horia, a to strata
z úrokov drustva, ktoré bolo pride¾ova-

né do FPÚO jednotlivým bytovým domom. Okrem týchto priamych strát / cca
2,0 mil. Sk / prinesie tento zákon aj iné
dôsledky a straty citujeme napr. § 8b,
odsek 4 .... "správca zodpovedá za záväzky vlastníkov bytov a nebytových
priestorov, vzniknuté pri výkone správy
a do výky splatených úhrad za plnenia alebo do výky zostatku fondu prevádzky, údrby a opráv v príslunom
dome.." koniec citátu.
V praxi to znamená, e ak nebude
dostatok finanèných prostriedkov na úète v dôsledku neplatenia, nastáva nepríjemná situácia, e nebude uhradená urèitá sluba a dodávate¾ pristúpi k sankciám, a k odstaveniu dodávky pre konkrétny bytový dom. Preto je obzvlá
ve¾mi dôleité, aby si kadý bývajúci
plnil svoje základné povinnosti a to
vèas a v predpísanej výke uhradi
platby za bývanie na svoj úèet bytového domu a to isté poadoval aj od
svojich spolubývajúcich! Takisto poiadavky mnohých vlastníkov a uívate¾ov na zníenie Kalkulácie z rôznych dôvodov smerované zatia¾ na drustvo nebudeme u môc akceptova, resp. bude potrebné doloi súhlasom ostatných
vlastníkov, resp iným spôsobom dohodnutým v zmluve o výkone správy.

Taktie Dohody o postupnom splácaní
dloby nebudeme s dlníkom uzatvára,
jedine so súhlasom nadpoloviènej väèiny vlastníkov. Zníené platby (Kalkulácie), resp. postupné splácanie dloby
budú toti znáa ostatní spolubývajúci
v bytovom dome a o to¾ko financií bude
menej na úète domu.
Praktická realizácia ustanovení zákona prinesie ete mnostvo problémov
a zbytoèných nákladov. Samotný správca, SBD Komárno stratí znaènú èas príjmov a pribudnú náklady. Zaloenie samostatných úètov znaène zvyuje prácnos a náklady správcu, zatia¾ vak neuvaujeme o navýení príspevku na
správu, ale pokúsime sa zníi priame
náklady drustva vnútornými nepopulárnymi opatreniami, alebo pouijeme platné uznesenie Zhromadenia delegátov
a vyúètujeme príspevok na správu pod¾a skutoèných nákladov drustva tak,
ako vyúètovávame ostatné poloky
z Kalkulácie. SBD Komárno sa bude
snai aj v budúcnosti v rámci zákonných moností eliminova niektoré negatívne dopady zákona vyuívaním rôznych drustevných pozitív svojich èlenov
v zmysle základných princípov drustevníctva.

TVORBA FONDU PREVÁDZKY, ÚDRBY A OPRÁV

Túto mimoriadne dôleitú oblas popisuje predovetkým
ustanovenie §-u 10 zákona. Fond prevádzky, údrby a opráv
sa tvorí na financovanie výdavkov spojených s nákladmi na
prevádzku, údrbu a opravy spoloèných èastí domu, spoloèných zariadení domu, spoloèných nebytových priestorov, prísluenstva a pri¾ahlého pozemku, ako aj na výdavky na obnovu, modernizáciu a rekontrukciu domu (§ 10 ods. 3. zákona).
Ak zmluva o výkone správy neustanovuje inak, znáajú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome náklady pod¾a ve¾kosti spoluvlastníckeho podielu. Výku preddavku do fondu
prevádzky, údrby a opráv urèia vlastníci bytov a nebytových
priestorov v dome spravidla vdy na jeden rok dopredu tak, aby
boli pokryté predpokladané náklady na prevádzku, údrbu
a opravy spoloèných èastí domu, spoloèných zariadení domu
(§ 10 ods. 1. zákona). Z poh¾adu správcu hodnotíme toto ustanovenie ako nevyhovujúce. Sme presvedèení, a nae skúsenosti to potvrdzujú, e fond prevádzky, údrby a opráv je potrebné tvori v dlhodobom horizonte. Obnova bytových domov
vyaduje vysoké finanèné prostriedky ktoré nie je moné vytvori v priebehu roka. Bytové domy na ktorých sme realizovali
zateplenie, zhromaïovali finanèné prostriedky ktoré umonili
natartova proces zateplenia nieko¾ko rokov a ete budú nieko¾ko rokov spláca pôièku. Preto je nutné, aby ste ako vlastníci vyuili skúsenosti správcu a nechali si kvalifikovane poradi, v akej výke tvori fond prevádzky, údrby a opráv. Správca
smie na opravy poui len peniaze konkrétneho domu a pokia¾
vo fonde prevádzky, údrby a opráv nebude dostatok prostriedkov, opravy jednoducho robené nebudú. Vlastni byt, znamená prevzia zodpovednos za svoje bývanie na svoje plecia.
SBD Komárno ako správca preto vyzýva, aby ste na schôdzach vlastníkov prerokovali výku tvorby fondu prevádzky,
údrby a opráv. Súèasná tvorba sa pohybuje od 37,- do 110,Sk/m2/rok. Výku 110,- Sk/m2/rok pritom hodnotia pecialisti
na obnovu bytových domov ako nedostatoènú. Dôsledkom nízkej tvorby sú potom "lacné" opravy, ia¾ s krátkou ivotnosou.
Typickým príkladom je oprava striech na niektorých domoch,
kde v dôsledku pouitia lacnejích a menej kvalitných materiálov je potrebná opätovná oprava u vo ve¾mi krátkej dobe.
SBD Komárno ako správca je povinné v zmysle zákona pri
obstarávaní sluieb a tovarov dojedna èo najvýhodnejie podmienky, aké bolo moné dojedna v prospech vlastníkov.

Chceme na tomto mieste vyslovi presvedèenie, e aj obyvatelia - vlastníci bytov sa budú pri urèení výky platieb do fondu
prevádzky, údrby a opráv správa zodpovedne. SBD sa bude
snai o zachovanie doterajích princípov, napríklad v oblasti
urèenia minimálnych zostatkov na fonde prevádzky, údrby
a opráv a medziroèný nárast aspoò o úroveò inflácie.

OBJEDNÁVANIE OPRÁV

Významným prínosom novely zákona je upresnenie vzahov
pri objednávaní opráv. Objednávanie opráv spoloèných èastí
domu, spoloèných zariadení domu v koneènom dôsledku znamená èerpanie prostriedkov z fondu opráv. V tejto súvislosti
upozoròujeme váených èitate¾ov na ustanovenia § 14 ods.
1. zákona, pod¾a ktorého "Vlastník bytu alebo nebytového
priestoru v dome má právo a povinnos zúèastòova sa na
správe domu a hlasovaním rozhodova ako spoluvlastník
o spoloèných èastiach domu a spoloèných zariadeniach domu,
spoloèných nebytových priestoroch, prísluenstve a pozemku
na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov."
Schôdza vlastníkov je teda jediným správnym miestom na
rozhodnutie o opravách v dome. Pokia¾ sa vlastníci bytov v dome rozhodnú splnomocni niekoho zo svojich spolubývajúcich
na objednávanie meních, havarijných alebo schôdzou vlastníkov platne odsúhlasených opráv, tie je tak potrebné uèini
na schôdzi vlastníkov. Doposia¾ rieili kompetencie pri objednávaní opráv Stanovy SBD Komárno a rozhodnutia P SBD.
Nadobudnutím úèinnosti novely zákona to u moné nie je. Je
preto nutné na domových schôdzach schváli vetky ve¾ké opravy a zápisnicu vyhotovenú v súlade s ustanoveniami zákona
doruèi správcovi (bytovému drustvu). Ïalí postup správcu je
takisto urèený §-om 8b ods. 3. zákona a rozhodnutia správcu
nesmú nahrádza rozhodnutia vlastníkov. Opravy vak voèi
tretím osobám môe objedna výluène správca. Správca nebude uhrádza iadne opravy objednané mimo ustanovení
zmluvy o výkone správy. Pokia¾ ide o malé opravy, je nutné
aby schôdza vlastníkov vymedzila povereným zástupcom
vlastníkov kompetencie pri objednávaní opráv, èím máme na
mysli druh opráv, oèakávanú výku nákladov na opravy, preberanie opráv, podpisovanie pracovných listov, faktúr a podobne. Postavenie zástupcov vlastníkov bude zakotvené v no5

vých zmluvách o výkone správy tak, ako o tom píeme na
inom mieste tohoto spravodaja. Zmluvy o výkone správy na
texte ktorých v súèasnosti pracujeme musia v súlade so zákonom jasne urèi kompetencie a zodpovednos za opravy na
strane správcu a na strane vlastníkov. Správca preto vypracuje odporúèania pre vlastníkov bytov, týkajúce sa výky tvorby fondu opráv, objednávania opráv vlastníkmi, vystavovania
externých objednávok, kontroly a preberania prác, vedenia
evidencie a odovzdávania dokumentov o opravách povereným
zástupcom vlastníkov. Informácie o tvorbe a èerpaní fondu
opráv budú súèasou správy o èinnosti správcu vypracovanej
v súlade s ustanoveniami § 8a ods. 2. zákona. Doporuèujeme,
aby na schôdzach vlastníkov bola okrem urèenia - zvolenia zástupcu (zástupcov) vlastníkov a urèenia ich kompetencií rieená aj zodpovednos zástupcov za hospodárne nakladanie
so sploènými prostriedkami obyvate¾ov domu.

VYMÁHANIE NEDOPLATKOV
A SANKCIE ZA NEPLATENIE

Neplatenie, resp. aj nepravidelné platenie mesaèných zálohových platieb v stanovených termínoch najneskôr do 20. dòa
v mesiaci v podmienkach vedenia finanèných prostriedkov bytových domov na samostatných úètov v bankách bude ma
ve¾mi váne následky. Pri nedostatku finanèných prostriedkov
na úète bytového domu nebudú uhradené fakturované zmluvné platby pre dodávate¾ov energií a médií a dodávatelia budú
pokutova a odstavova prísluné bytové domy. Túto skutoènos si musia uvedomi nielen neplatièi, ale aj ostatní platiaci. Tzv. faloná solidarita musí skonèi, pretoe ak nezaplatí sused aj mne odstavia napr. dodávku tepla, hoci
riadne platím, lebo som na spoloènom rozvode!
Významná zmena preto nastáva aj vo vymáhaní nedoplatkov a sankcií za omekané platenie úhrad za bývanie.
Ustanovenie § 697 Obè. zák. znie : ak nájomca bytu nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s uívaním
bytu do piatich dní po jej splatnosti, je povinný zaplati prenajímate¾ovi poplatok z omekania vo výke 2,5 promile za
kadý deò omekania (§§ 3 a 4 nariadenia vlády è. 87/1995
Z.z. a ustanovenie § 697 Obè. zákonníka.) Pre nájomcov bytu teda v prípade mekania s platbami naïalej platí sankcia
- poplatok z omekania vo výke 2,5 promile za kadý deò
omekania tak ako doteraz. Príjem z poplatku z omekania je
príjmom správcu a slúi na krytie ostatných nákladov spojených so zabezpeèením vymáhania nedoplatkov.
U vlastníkov bytov správca postupuje v zmysle § 8b, odsek 1, bod e, zákona è.367/2004 a za omekanie s platbami má právo vymáha sankciu - úrok z omekania pod¾a Obèianskeho zákonníka, kde pod¾a § 517, ods. 2 - ak ide
o omekanie s plnením peòaného dlhu, má verite¾ právo poadova od dlníka popri plnení, aj úroky z omekania, ktorých výku stanovuje vykonávací predpis t.j. dvojnásobok
diskontnej sadzby urèenej Národnou bankou SR, platnej
k prvému dòu omekania s plnením. Príjmy z úroku
z omekania sú príjmami bytového domu, v ktorom má dlník
- vlastník, vlastnícke právo k bytu. S vymáhaním nedoplatku
sú vak spojené aj náklady na vymáhanie, a tieto náklady sú
nákladmi konkrétneho dlníka, doèasne vak budú nákladmi
bytového domu a kým nedôjde k úhrade poh¾adávky.
Okrem úrokov z omekania je moné aj zabezpeèi záväzky t.j. zabezpeèenie si platenie svojich poh¾adávok voèi vlastníkom t.j. zmluvnou pokutou. SBD Komárno rozhodlo aj
o uplatnení zabezpeèenia si svojich poh¾adávok formou
zmluvnej pokuty v záujme ostatných riadne platiacich bývajúcich. Toto ustanovenie bude jedným z bodov v novej
zmluve o výkone správy.
Poplatok z omekania od nájomcov bytov a zmluvná pokuta
od vlastníkov bytov je príjmom ktorý sa pouije na krytie stálych nákladov spojených z vymáhaním nedoplatkov a na riadny chod právneho oddelenia. V opaènom prípade by drustvo
muselo zvýi príspevok na správu pre vetkých bývajúcich,
povaujeme vak za jednoznaèné lepie rieenie, aby si dlníci uhradili nielen nedoplatky, ale aj konkrétne znáali jednotlivé sankcie za omekanie s platbami.

INFORMÁCIA PRE
STAVEBNÝCH
SPORITE¼OV CEZ SBD

Koncom roku 2004 sa konèí 2 roèné obdobie pre tých sporite¾ov, ktorí sa podpísali zmluvy o stavebnom sporení koncom
roku 2002. Teraz nastáva èas na realizáciu dohodnutých podmienok za úèelom získania tátnej prémie v plnej výke, resp.
monos èerpania medziúveru alebo priamo úveru. Za týmto
úèelom bolo dohodnuté spolu s PSS v Komárno zabezpeèenie
zamestnancov drustva a PSS, ktorí budú v urèené dni k dispozícií na drustve a pripravení zodpoveda na vetky Vae
otázky a spoloène navrhnú rieenia. SBD Komárno bude postupne zvoláva vetkých predsedov samospráv, ktorí u majú
zaloené stavebné sporenie na drustvo za úèelom konkrétneho rieenia ïalieho postupu. Pre Vás je dôleité, aby ste sa
pod¾a stavu finanèných prostriedkov na FPÚO rozhodli, akú
sumu a pre ko¾kých sporite¾ov vloíte naraz na jeden mesiac
za úèelom získanie plnej výke tátnej prémie, ktoré pre rok
2004 je vo výke 2 500 Sk. Potrebná suma na získanie tejto
výky je pre jedného sporite¾a 16 667 Sk plus 300 Sk za vedenie úètu. Mesiac po výpovedi sa vloená suma vráti na úèet
FPÚO sa vloí pre ïalích sporite¾ov tak dlho, kým sa nevymenia vetci sporitelia v dome.
Na poradách predsedov sporiacich domov na SBD Vás zároveò budeme informova o mnostve noviniek v stavebnom
sporení, z ktorých je pod¾a nás najdôleitejia tá, e u kadý
bytový dom môe uzatvori jednu zmluvu a postupným mesaèným sporením napr. od 50 Sk a vyie na jedného sporite¾a, prièom úroková sadzba pri zmluvách uzavretých ete do
konca roku 2004 je vo výke 3% na vloené prostriedky a garantovaná potom na celé obdobie sporenia, v roku 2005 poklesne sadzba na 2 % ale bude garantovaná na celé obdobie
sporenia. tátna prémia pre rok 2005 zostáva tie vo výke
2 500 Sk pri maximálnom vklade 17 241 Sk. (schválila NR SR
26.10.2004.) Znaène sa zníili poplatky za uzavretie zmluvy,
napr. za jednu zmluvu na bytový dom s cie¾ovou sumou do 1,0
mil. Sk je poplatok 500 Sk!, ïalej bezplatný energetický audit
domu, 1x roène bezplatné rozdelenie zmluvy a výpoveï pri
pravidelnom sporení nad 10 000 Sk a pod. SBD Komárno odporúèa vetkým bytovým domom, ktoré ete nezaèali so sporením, váne sa zamyslie nad budúcnosou svojho bytového
domu z h¾adiska opráv a údrby a zaèa pravidelne mesaène
aj malou sumou spori, prièom SBD zabezpeèí kompletnú
správu sporenia. Sporenie by bolo premietnuté do mesaèného rozpisu v Kalkulácií úhrad a preúètovávané na prísluný
úèet PSS a zmluvu bytového domu. Základná suma, alebo prvý vklad sa dá realizova aj z FPÚO. Podrobne budeme informova naich sporite¾ov cez predsedov samospráv a cez informaèné spravodaje SBD.
Pozn. V týchto dòoch sa na nás obracajú sporitelia, ktorí dostali list -upomienku z PSS. Jedná sa o tie prípady, kde neboli do sporenia vloené prostriedky, iba uhradený poplatok za
zmluvu a poplatok za vedenie úètu v roku 2003. Za vedenie
úètu je kadý rok poplatok vo výke 300 Sk a keïe v roku
2004 do októbra neboli uhradené iadne finanèné prostriedky
z FPÚO, vykazujú sa urèité nedoplatky. Prosíme naich sporite¾ov, aby neplatili iadne poplatky, po dohode s PSS to bude
vysporiadané do konca roku 2004.

Havarijná sluba SBD
- výluène tel. èíslo 0907 617 879
Sviatky, soboty, nedele: 7:00 - 21:00 hod.
Pracovné dni : 15:00 - 21:00 hod.
Ústredòa SBD:

7700175, 6, 7

INFORMAÈNÝ SPRAVODAJ SBD Komárno,
vydáva SBD Komárno,
Tlaè: LLSA Kamenièná.
Len pre vnútrodrustevnú potrebu.
Nepredajné!
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