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VÁENÉ ÈLENKY, ÈLENOVIA, MAJITELIA A NÁJOMCOVIA BYTOV
Rozsah rieených úloh a problémov v roku 2004 vyiadal
vydanie aj väèieho poètu Informaèných spravodajov SBD
Komárno, ako v minulých rokoch.
Prvý informaèný spravodaj bol zameraný na ve¾ké opravy, údrbu domov a spôsob ich financovania. Druhý bol venovaný organizaènej príprave výroèných èlenských schôdzí
a vyúètovaniu zálohových platieb za rok 2003. Tretím spravodajom sme Vás informovali o výsledkoch rokovania
Zhromadenia delegátov ako i zmenách tatútu Fondu obnovy bytových domov .
Od 1. 7. 2004 nadobudla úèinnos závaná novela zákona è. 182/2003 Z. z. o bytoch a nebytových priestorov
è. 367/2004, preto tvrtý informaèný spravodaj, vydaný pred
mesiacom sme venovali Vaej podrobnej informácii o zmene
bytového zákona a jej realizácii v podmienkach SBD
Komárno.
Informaèným spravodajom SBD Komárno è. 5/2004, ktorý sa Vám teraz dostáva do rúk Vás informujeme predovetkým o termínoch a spôsobe odpoètov urèených meradiel, pomerových rozde¾ovaèov vykurovacích nákladov, upresnenia
poètu osôb v bytoch a o zásadách rozpoèítania nákladov za
rok 2004.
V tomto roku opä SBD v spolupráci s VS domov venovalo znaènú starostlivos obnove a opravám bytových domov,
predovetkým zatep¾ovaniu obvodového pláa domov a ve¾kým opravám striech. Finanènú výpomoc z Fondu obnovy
bytových domov vyuilo 8 domov v celkovej hodnote 2 985
522.-Sk. K zvýeniu bezpeènosti bývania prispeli odborné
prehliadky, tlakové skúky plynových rozvodov a zariadení,

odborné prehliadky elektrických rozvodov, bleskozvodov, komínov a protipoiarne prehliadky, ktoré sú vykonávané
v predpísaných termínoch a èo je hlavné, zistené nedostatky
sú operatívne odstraòované.
Systematickými opatreniami proti neplatièom sa úroveò
neplatenia nezvyuje, vykazuje mierny pokles a ku koncu októbra je vo výke 5 421 tis. Sk, èo je o 311 tis. Sk menej ako
v tom istom období v roku 2003. Neplatenie, ako sme na to
u upozornili v minulom informaènom spravodaji po zaloení samostatných úètov bytových domov spôsobí váne problémy, aj moné odstávky dodávok pre tieto domy.
V ekonomickej oblasti drustvo aj v tomto roku prosperuje, zachovalo svoju solventnos v priebehu celého roka
a v termínoch uhrádzalo vetky platby dodávate¾om energií
a sluieb. Aj tento aký rok ukonèíme s kladným hospodárením, vïaka sústavnej starostlivosti o túto oblas.
Váené èlenky a èlenovia, majitelia a uívatelia bytov, za
nieko¾ko dní ukonèíme rok 2004, ktorý bol napriek ve¾kým
problémom opä úspeným rokom náho drustva, preto za
dobrú prácu a spoluprácu aktívnych samospráv, naich orgánov, èlenov, zamestnancov drustva ïakujeme a prajeme
vetkým príjemné preitie vianoèných sviatkov, ve¾a astia
a ïalích úspechov v roku 2005.
Ing. Peter Seemann
Predseda P-SBD

Ing. Gregor iolín
riadite¾ SBD

Vrábel Vojtech
Predseda KK

PLATENIE ZÁLOHOVÝCH PLATIEB OD 1. 1. 2005
Ako ste u boli informovaní prostredníctvom IS è.4/2004 a aj osobitným listom, ktorý bol doruèený kadému bývajúcemu, od 1.1. 2005 majú bytové domy samostatné úèty v Tatra banke.
Vetky platby spojené s bývaním sú
majitelia a nájomcovia povinní plati na
vopred oznámené èíslo úètu bytového
domu. Týka sa to hlavne zálohových
mesaèných platieb za sluby spojené
s uívaním bytu a platieb do FPÚO, prípadných nedoplatkov za bývanie, poplatkov za omekanie, úrokov za omekanie, zmluvnej pokuty a faktúr za opravy a údrby vykonanej zamestnancami drustva v bytoch, ktoré hradia priamo bývajúci. Jednoducho, urýchlene
zabudnite na doteraz známe èísla úètov
SBD Komárno a pamätajte si iba èíslo
úètu Váho bytového domu ! Vae èísla
úètov bude drustvo uvádza na kadej
Kalkulácií, vo Vyúètovaniach záloho-

vých platieb za predchádzajúci rok, prípadne v ïalej korepondencií medzi
drustvom a Vami. V prípade i èo najmeních pochybností zavolajte predtým
na drustvo, odd. nájomné, ktoré Vám
poskytne vetky informácie.
Plati môete naïalej spôsobom, na
ktorý ste zvyknutý, teda cez Vae osobné úèty v bankách, potovými poukákami, ktoré obdríte od drustva cez
predsedov samospráv (najneskôr do
31.12.2004) a cez pokladòu drustva.
Drustvo zaène preúètováva zostatky z fondov opráv a údrby bytových
domov na samostatné úèty postupne
v decembri 2004 a januári 2005.
Presné koneèné zostatky k 31.12.2004
na FPÚO budeme vedie a po roènej
uzávierky roku 2004. Samozrejmé, e
urèité preúètovania sa budú realizova
a v prvých mesiacoch roku 2005.
Poverení a schválení zástupcovia vlast-

níkov si budú môc sami doma sledova
skutoèný stav financií na úète bytového
dome a vetky finanèné pohyby. S Tatra
bankou máme dohodu, e poverení
a schválení zástupcovia bytového domu budú ma pasívny prístup na úèet
domu (iba prezeranie), samozrejme za
urèitých technických predpokladov (poèítaè a Internet) Najvýhodnejí je bývajúci, ktorý u má vlastný úèet v Tatra
banke a balík sluieb vèítane elektronického bankovníctva. Schváleného
zástupcu bytového domu staèí nahlási
na drustvo.
Váení bývajúci, sme si vedomí, e
prechod na samostatné úèty bytových
domov, platenie, preúètovanie a pod.
prinesie urèité chyby a nepresnosti, pokúsime sa vak spolu s predsedami bytových domov riei kadú situáciu tak,
aby bola obojstranná spokojnos.

ODPOÈTY URÈENÝCH MERADIEL ZA ROK 2004
1. Domové vodomery - odpoèet vykonajú predsedovia samospráv k 31.
12. 2004 a pod¾a dohody s pracovníkmi vodární budú ich odpoèty slúi
ako podklad pre vyúètovanie spotreby vody za rok 2004.
2. Domové elektromery - kontrolný odpoèet vykonajú predsedovia samospráv k 31. 12. 2004 a odpoèty poslúia pracovníkom oddelenia energetiky pre kontrolu správnosti odpoètov
dodávate¾a elektrickej energie.
3. Domové meraèe tepla - kalorimetre
- odpoèet vykonajú predsedovia samospráv. Odèítané údaje poslúia
pracovníkom oddelenia energetiky
pre kontrolu správnosti odpoètov dodávate¾ov tepla.
4. Bytové vodomery teplej úitkovej
vody - odpoèet vykonajú predsedovia samospráv k termínu 31. 12. 2004
a odèítané údaje budú pouité pre vyúètovanie nákladov jednotlivých bytov za r. 2004.
5. Bytové vodomery studenej vody odpoèet vykonajú predsedovia samospráv k termínu 31. 12. 2004 a odèítané údaje budú pouité pre vyúètovanie nákladov jednotlivých bytov za
r. 2004.

Termíny odpoètov boli stanovené po
dohovore s jednotlivými dodávate¾mi.
Touto cestou si dovo¾ujeme vetkých
obyvate¾ov upozorni, e je povinnosou
kadého predsedu samosprávy alebo
vchodového dôverníka preveri funkènos vodomerov a vykona odpoèet
bytových vodomerov osobne, priamo
v príslunom byte. Odpoèet vykonaný
demi, alebo pomocou lístkov vhadzovaných do potových schránok môe ma
za následok chyby v rozúètovaní.
Skúsenosti z minulých rokov to dosvedèujú. Vo vlastnom záujme trvajte na
osobnom odpoète vykonanom predsedom samosprávy alebo èlenom výboru samosprávy! Vykonanie odpoètu
a súhlas s odpoèítaným stavom na bytových vodomeroch potvrïte podpisom.
Odpoèet bude vykonaný na vetky dieliky vodomera, èie odpoètár je povinný
opísa celý údaj z poèítadla. Pri odovzdaní odpoètových listov na SBD budú
vyhotovené kópie odpoètových hárkov
za úèelom ich umiestnenia na obvyklom
mieste v dome, aby si v prípade záujmu
mohli obyvatelia urobi kontrolu správnosti odèítaných údajov. Predseda samosprávy je povinný vyvesi kópie odpoètov!

Termín odovzdania odpoètov na
SBD Komárno je 4. a 10. január
2004.
V prípade neodèítaných bytov je potrebné uvies dôvod nevykonania odpoètu:
- byt, kde obyvate¾ neumonil - nedovolil vykona odpoèet
- byt s pokodeným vodomerom,
- byt dlhodobo neobývaný , neprístupný,
- iné príèiny - uvies aké (dovolenka,
pracovná cesta, choroba atï.) a èi bol
byt poèas roka obývaný.
V týchto prípadoch bude podpis uívate¾a nahradený podpisom odpoètára
a spotreba v byte bude urèená náhradným spôsobom.
V prípade výskytu väèích pomerových mnostiev vo vyúètovaní predchádzajúceho roka doporuèujeme vykonanie vizuálnej kontroly teèenia WC a ventilov.
Pokia¾ sa v závere roka 2004 a na zaèiatku r. 2005 nebudete dlhodobo zdriava vo svojich bytoch, dohodnite si
s predsedom samosprávy mimoriadny
termín odpoètu!

OVERENIE POÈTU
BÝVAJÚCICH OSÔB V BYTOCH

ODPOÈTY POMEROVÝCH
ROZDE¼OVAÈOV
VYKUROVACÍCH NÁKLADOV

Kadoroène Vás navtívi predseda VS alebo dôverník s tlaèivom o hlásení poètu osôb bývajúcich v byte. Toto tlaèivo
s príslunými kolónkami slúi ako podklad pre drustvo na
správne stanovenie kalkulácie úhrad za uívanie bytu a sluieb spojených s uívaním bytu pre rok 2005 a pre vyúètovanie zálohových platieb za predchádzajúci rok, t. j. 2004.
Váení èlenovia, iadame Vás preveri si uvedené poèty
osôb pod¾a jednotlivých mesiacov za rok 2004 a nahlási celkový poèet osôb pre rok 2005.
Po preverení a prípadnej oprave údaje vlastnoruène podpíte Vy, alebo dospelý èlen Vaej rodiny. V prípade, ak sa v termíne overenia poètu osôb ( overenie poètu osôb bude vykonané spolu s odpoètami vodomerov ), nebudete zdriava doma, iadame Vás oznámi poadované údaje predsedovi VS,
ktorý ich napíe a svojim podpisom potvrdí. Predsedovia VS
predloia toto tlaèivo na ekonomický úsek SBD od 4. 1. do
10. 1. 2004 spolu aj s ostatnými poadovanými dokladmi.
Ak sa predsedovia stretnú s tzv. neprístupnými bytmi alebo
bytmi v ktorých bývajú cudzí podnájomníci, pouije drustvo
údaje, ktoré má v súèasnosti k dispozícii, prípadne prosíme
predsedov, dôverníkov ale aj spolubývajúcich, aby na základe
svojich informácií prísluné kolónky vyplnili a tieto údaje podpísali svojim menom.
Kadá neúplná alebo nesprávna informácia o poète
osôb má v podmienkach samostatných úètov bytových
domov znaèný vplyv na výku platieb a celkových finanèných prostriedkov na úète bytového domu. Venujte
preto pozornos hláseniu o poète osôb zdriavajúcich sa
v príslunom byte!

V èase, keï dostávate do rúk tento spravodaj, u v niektorých domoch prebiehajú odpoèty odparovacích pomerových rozde¾ovaèoch vykurovacích nákladov. Odpoèty odparovacích pomerových rozde¾ovaèov plánujeme ukonèi do
23. 12. 2004.
V prípade, e Vá byt nebol odèítaný v prvom termíne, urèite ste dostali do schránky oznam o náhradnom termíne odpoètu. Po nesprístupnení bytu v oboch termínoch bude spotreba tepla vypoèítaná náhradným spôsobom, èo môe by
v koneènom dôsledku nevýhodné. Tým, e nebude vymenená ampulka v rozde¾ovaèi, nebude tento pouite¾ný pre objektívne rozúètovanie nákladov v r. 2004.
Odpoèty elektronických rozde¾ovaèov vykurovacích
nákladov budú vykonané a po 1. 1. 2005, nako¾ko pre
vypracovanie vyúètovania sa pouije údaj zaznamenaný v pamäti rozde¾ovaèa k polnoci 31. 12. 2004.
Touto cestou si dovo¾ujeme poiada vetkých obyvate¾ov,
aby vo vlastnom záujme vetci umonili odpoèet vo svojich
bytoch a napomohli tak k vykonaniu kvalitného, objektívneho a spravodlivého rozpoèítania nákladov na teplo.
V prípade nejasností alebo problémov súvisiacich s odpoètami sa prednostne obráte na poboèku spoloènosti
Techem v Nových Zámkoch (è. tel. 6420 424 ), alebo priamo na centrálu spoloènosti Techem Bratislava (tel. 02/
49106411)

ZÁSADY NA ROZPOÈÍTAVANIE NÁKLADOV NA ÚK A TÚV ZA ROK 2004

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 2004", ktoré boli
schválené uznesením P - SBD Komárno è. 162/2004 zo dòa 26. 10. 2004.
V Komárne, Kolárove a Hurbanove
sa cena tepla poèas roka 2004 neme-

nila a pre vyúètovanie budú pouité
ceny o ktorých sme Vás informovali
v IS è. 2/2004.
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
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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 zostáva zachovaný.

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 domácnost
- za odvedenie a èist. odpad. vody pre dom.
- plus DPH 19 %

COM-therm
Komárno
318,30
132,10

TS/MBPa¼P
Hurbanovo
277,70
172,50

Kolbyt
Kolárovo
315,20
153,10

KOMVaK
Komárno
14,69
10,80

TS/MVaK
Hurbanovo
14,04
9,81

ZVS
Nitra
19,00
11,60

CENA PLYNU V ROKU 2004
Plyn pre domácnosti pod¾a Rozhodnutia URSO (vè. 19% DPH)
14,92Sk/m3 + 18,80
MD1, do 200m3
9,66Sk/m3 + 106,47
MD2 201 - 1700m3
MD3 1701 - 6500m3
9,27Sk/m3 + 161,73
MD4 nad 6500m3 do 60000 m3, do 5kPa,
9,12Sk/m3 + 245,44

Sk
Sk
Sk
Sk

mes.
mes.
mes.
mes.

platba
platba
platba
platba

Od 1.1. 2003 ceny vodného, stoèného, elektrickej energie, plynu a tepla v zmysle ustanovení zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach urèuje URSO - Úrad pre reguláciu sieových odvetví. (www.urso.gov.sk)

DÔLEITOS KONCOROÈNÝCH ODPOÈTOV PRVN
Moné následky nesprístupnenia
bytu k odpoètom
Blíiacim sa èasom pravidelných koncoroèných odpoètov bytových meraèov
a meracích prístrojov si opätovne dovo¾ujeme upozorni na dôleitos sprístupnenia bytov k tomuto úèelu.
Prosíme, berte do úvahy, e ide
o správnos vyúètovania najvyích nákladov bývania a e absencia odpoètov
odparovacích PRVN (pomerových rozde¾ovaèov vykurovacích nákladov) môe ma bolestivý finanèný dopad na zúètovanie nákladov spojených s uívaním
bytu. Pri zanedbaní resp. neumonení
odpoètov samotných PRVN, výsledky za
meraný rok sa stratia v nenávratne.
Registrované údaje, ktoré odzrkad¾ovali
snaenie sa uívate¾ov bytu poèas vykurovacieho obdobia, nie je moné získa spä. Náklady na bytový dom, ktorý
predstavuje odberate¾skú jednotku
v zmysle zákona, aj napriek nesprístupneniu niektorých bytových jednotiek, je
potrebné rozúètova. V prípade nesprístupneného bytu rozúètovate¾ská organizácia pristupuje k náhradnému spôsobu
urèenia výpoètových nákladov v dotknutom byte. Pre uívate¾ov tohto bytu
urèite s negatívnym dopadom! Zdôrazòujeme túto skutoènos aj preto, aby
sme predili úvahám typu: "Mne staèí aj
výpoètový priemer nákladov a pritom celý rok si môem vykurova bez regulácie,
bez obmedzenia:" Takéto úvahy sú nepravdivé a nereálne. Keï si to uvedomí
aj uívate¾, u je bohuia¾ neskoro.
Svedèia o tom mnohé návtevy a neakceptovate¾né reklamácie v období po
rozdaní vyúètovaní. Aj keï chápeme
beznádej niektorých naich uívate¾ov,
pomôc u nedokáeme. Ani obèasné
slzy beznádeje ani prejavy hnevu nevedia zmeni dôsledok toho, e uívate¾ si
nesplnil jednu zo základných povinností
spojených s uívaním bytu, t.j. e nesprístupnil svoj byt k odpoètom.
Prosíme nezabúdajte, e ak sa ozvete
vèas (do 9. januára), vieme Vám pomôc

aj s náhradnými odpoètami. Zvýi sa
tým poèet úspene odpoèítaných prístrojov a tým aj presnos rozdelenia nákladov v bytovom dome.
Záverom si dovo¾ujeme poprosi vetkých ctených èitate¾ov týchto riadkov,
aby sami venovali zvýenú pozornos
odpoètom a tie, hlavne tých èo neèítali
nae nespoèetné výzvy a upozornenia
na dôleitos odpoètov, usmernili správnym smerom. Informujte, prosíme,

o vyie uvedených súvislostiach
a moných dopadoch Vaich susedov,
príbuzných a známych.
Upozornenie:
Zamestnanci SBD nebudú vykonáva iadne náhradné odpoèty, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch.
Vo vlastnom záujme preto vyuite
termíny urèené spoloènosou TECHEM, tel.: 6420 424

ZMENY V ENERGETICKEJ LEGISLATÍVE

Dòa 26. 10. 2004 schválila Národná rada Slovenskej republiky trojicu energetických zákonov:
- nový zákon o energetike (elektrická energia, plyn),
- nový zákon o tepelnej energetike,
- novelu zákona o regulácii v sieových odvetviach.
Naich èitate¾ov si na tomto mieste dovo¾ujeme upozorni najmä na niektoré
ustanovenia zákona o tepelnej energetike.
Pod¾a ustanovení §14 úèastníkmi trhu s teplom sú nielen výrobca, dodávate¾
a odberate¾, ale aj koneèný spotrebite¾ - obyvate¾ bytu.
Ustanovenie § 17 ods. 5 pecifikuje povinnosti koneèného spotrebite¾a nasledovne: Koneèný spotrebite¾ je povinný umoni dodávate¾ovi, ktorý rozpoèítava
mnostvo tepla dodaného na prípravu teplej úitkovej vody alebo odberate¾ovi, ktorý rozpoèítava mnostvo tepla dodaného na prípravu teplej úitkovej vody:
a) vykonávanie jeho povinností uvedených v odseku 3 písm. b),
b) odèítanie údajov z urèených meradiel spotreby teplej úitkovej vody, v èase
oznámeného termínu na odèítanie spotreby tepla,
c) chráni urèené meradlo spotreby teplej úitkovej vody pred neoprávneným zásahom,
d) prístup k urèenému meradlu spotreby teplej úitkovej vody za úèelom jeho kontroly na nevyhnutnú dobu v termíne dohodnutom s dodávate¾om alebo s odberate¾om.
Ustanovenie § 18 ods. 6 pecifikuje povinnosti koneèného spotrebite¾a v oblasti
merania spotreby tepla nasledovne:
Koneèný spotrebite¾ je povinný:
a) umoni plnenie povinností dodávate¾a alebo odberate¾a, ktorý rozpoèítava
mnostvo dodaného tepla koneènému spotrebite¾ovi uvedených v odseku 4,
b) umoni dodávate¾ovi, ktorý rozpoèítava mnostvo dodaného tepla a odberate¾ovi, ktorý rozpoèítava mnostvo dodaného tepla v èase oznámeného termínu,
odèítanie údajov z urèeného meradla alebo z pomerových rozde¾ovaèov tepla,
c) chráni urèené meradlo alebo pomerový rozde¾ovaè tepla pred neoprávneným
zásahom,
e) oznámi bezodkladne poruchu, alebo znehodnotenie urèeného meradla alebo
pomerového rozde¾ovaèa tepla, dodávate¾ovi, ktorý rozpoèítava mnostvo dodaného tepla a odberate¾ovi, ktorý rozpoèítava mnostvo dodaného tepla koneènému spotrebite¾ovi.
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VYMÁHANIE NEDOPLATKOV ZA ROK 2004
Nae bytové drustvo zabezpeèuje
správu 5 477 bytov po celom okrese
Komárno.
Celková dloba uívate¾ov bytov na
konci roka 2002 bola 5 933 116,- Sk
a koncom roka 2003 bola dloba 4 877
773.- Sk. Dloba v roku 2003 klesla o 1
055 343.-Sk, hlavne z dôvodu, e bolo
odpustené 50 % penále tým uívate¾om,
ktorí ku koncu roka nemali iadnu dlobu. Dloba k 31. 10. 2004 je 5 000 000.Sk. K tomuto dòu máme na drustve
215 dlníkov nad 6 000.- Sk a z toho 83
dlníkov nad 14 000.- Sk. Nad 30 000.Sk je 17 dlníkov. Vlani ich bolo 39. Z toho jeden uívate¾ má dlobu viac ako
100 000.- Sk. Napriek tomu, e vysokých dlníkov je menej ako vlani, stúpol
poèet dlníkov s meními dlobami
a tým aj celková dloba je oproti vlaòajku.
V tomto roku ekonomický úsek dvakrát zasielal upomienky vetkým dlníkov do 6 000.- Sk. Právne stredisko zaslalo 452 výziev na uhradenie nedoplatku tým uívate¾om, ktorých dlh presiahol
6 000,- Sk. Uzavrelo 49 dohôd o postupnom splácaní dlhu. Podalo celkom
79 alôb na Okresný súd. Ak ani po rozhodnutí súdu uívatelia svoj dlh neuhradili, podalo 16 exekuèných návrhov.
V tomto roku ete nebol realizovaný exekuèný predaj bytu (v minulom roku
tyri prípady). Dlníci vèas uhradili svoje dloby.
V zmysle ustanovení §-u 711 ods.
1 Obèianskeho zákonníka schválilo
P SBD 14 výpovedí nájmu bytu nájomcom, ktorí neplatili nájomné dlhie ako tri
mesiace. V zmysle § 16
zákona
182/1993 Z. z. boli pridelené len dva byty vo vlastníctve drustva tretím osobám. V minulom roku to bolo sedem bytov.
Vetky tieto úkony sú èasovo zdåhavé
a preto nae drustvo pristupuje k novým formám vymáhania dlôb. A to predajom poh¾adávok (dlôb) dlníkov finanèným firmám, ktoré následne zabezpeèia vo svojej réii vymáhanie tejto dloby. Ïalej to bude spolupráca s draobnými spoloènosami, ktoré budú predáva na drabe byty dlníkov so súhlasom vlastníkov bytov v dome a v prípade nájomných bytov, dlníkov, ktorí majú
výpoveï, so súhlasom bytového drustva ako vlastníkom bez rozhodnutia súdov a exekútorov v zmysle zákona
o vlastníctve bytov.
Opätovne, upozoròujeme, e neplatenie za uívanie bytu predrauje vlastné
bývanie (vysoké penále, súdne a exe-

kuèné poplatky a teraz aj poplatky draobným spoloènostiam). Tieto zbytoèné
náklady neraz prevyujú aj nieko¾ko mesaèných úhrad za uívanie bytu.
No a teraz nastala nová situácia v jednotlivých domoch. Od 1.1.2004 zaloí
SBD bankové úèty pre domy a kadý
dom teda bude ma svoj vlastný bankový úèet, na ktorom sa budú sústreïova
vetky platby bývajúcich v tomto dome.
Z tohto úètu sa budú jednotlivo uhrádza
na základe faktúr od dodávate¾ov, vetky platby za energie a za výkon sluieb
pre dom. Nie je moné aby SBD zo svojho úètu (úèet správcu) alebo z úètov
iných domov uhrádzalo tieto faktúry.
Z toho je zrejmé, e ak niektorí uívatelia budú ma dlobu, premietne sa to na
výke skutoèných finanèných prostriedkov na tomto úète domu a môe nasta
kritická situácia, e správca SBD nebude môc uhradi niektoré platby za dom
a dodávatelia energií a sluieb ich neposkytnú a do uhradenia dloby. O úètoch bytových domov sme vás informovali v minulom Informaènom spravodaji
è. 4.

Z tohto dôvodu vyzývame vetkých
dlníkov aby si svoje nedoplatky uhradili v èo najkratom èase, aby nevznikli
v domoch zbytoèné problémy a napätia
medzi susedmi. Dohody o postupnom
splácaní dloby bude od 1.12.2004 bude
SBD uzatvára len so súhlasom nadpoloviènej väèiny vlastníkov bytov v dome.
Doporuèujeme naím uívate¾om, 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. Ak je byt vo vlastníctve uívate¾a a
má inú monos bývania, tak ho preda,
prenaja alebo vymeni za mení.
Záverom upozoròujeme vetkých
èlenov drustva nájomcov, ktorí ete neodkúpili byty do osobného vlastníctva
a anuita na ich byt je nulová alebo ve¾mi
nízka, aby prili na SBD a previedli nájomný byt do svojho osobného vlastníctva.

INFORMÁCIA O ÈERPANÍ FONDU
OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV
Z fondu obnovy bytových domov boli v roku 2004 poskytnuté nasledovné pôièky:
- P. è. 4189, Dunajské nábreie 24 - 26, Komárno
vo výke 515 532,- Sk na zateplenie
- P. è. 4015, ul. Komenského è. 36 - 40, Komárno
vo výke 603 990,- Sk na zateplenie
- P. è. 4017, Mederèská ul. 57 - 63, Komárno
vo výke 150 000,- Sk na zateplenie
- P. è. 4214, Drustevná 760, Bátorové Kosihy
vo výke 72 000,- Sk na rekontrukciu rozvodov TÚV
- P. è. 4127, Kapitánova 17 - 19, Komárno
vo výke 305 000,- Sk na zateplenie a komíny
- P. è. 4018, Záhradnícka ul. 5, Komárno
vo výke 300 000,- Sk na zateplenie
- P. è. 4241, Ime¾, è. d. 842
vo výke 39 000,- Sk na obnovu strechy
- P. è. 4073, Hviezdoslavova 1 - 5, Komárno
vo výke 1 000 000,- Sk na zateplenie
Celkovo bolo za obdobie od 1. 1. 2004 do 30. 11. 2004 poskytnuté z fondu obnovy 2 985 522,- Sk.
Ako z uvedeného preh¾adu vidno, èerpanie smeruje hlavne do zateplenia bytových domov, resp. èastí fasád.
Zatep¾ovanie bytových domov sa uskutoèòuje ako logický dôsledok potreby
zlepenia fyzického stavu budov, odstránenia nedostatkov vyplývajúcich z nedostatoènej údrby, snahy zabezpeèi technické parametre zodpovedajúce poiadavkám kladeným na stavebné kontrukcie a budovy v súèasnosti.
Zabezpeèenie tepelnej ochrany budovy dodatoèným zatep¾ovaním má
tieto zásadné priaznivé úèinky na budovy:
 zníenie spotreby energie na vykurovanie,
 odstránenie hygienických nedostatkov,
 vytváranie podmienok tepelnej pohody v bytoch,
 zvýenie tepelnej zotrvaènosti stavebných kontrukcií,
 eliminovanie zatekania,
 zamedzenie korózie výstue v stykoch a v paneloch,
 zamedzenie postupného narúania panelov,
 zníenie teplotného namáhania nosných kontrukcií.
V dôsledku vyie uvedených úprav sa vytvoria podmienky na:
 predåenie ivotnosti budovy,
 zlepenie architektonického vzh¾adu budovy,
 zlepenie zdravia obyvate¾ov.
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HAVARIJNÁ SLUBA
Sviatky, soboty, nedele: 7:00 - 21:00 hod.

Pracovné dni : 15:00 - 21:00 hod.

DRUH HAVARIJNEJ SLUBY SLUBU ZABEZPEÈUJE

TELEFÓN

Voda, kanalizácia
SBD Komárno
Plynové zariadenia v domoch SBD Komárno
Výahy
ELVY, s.r.o. Komárno
Elektrická energia
ZSE Komárno
Plyn
SPP Komárno
Voda - Komárno
KOMVAK Komárno 7:00-18:00
mimopracovný èas: ÈOV
vodáreò
Voda - Hurbanovo
MVaK, s.r.o. Hurbanovo
Voda - ostatné lokality
ZVS Komárno
Teplo a TÚV Komárno
COM - therm, s.r.o. Komárno
Teplo a TÚV Kolárovo
KOLBYT, s.r.o. Kolárovo
Teplo a TÚV Hurbanovo
MBPa¼P, s.r.o. Hurbanovo
Vrátnica SBD Zimná 16
SBD Komárno, pracovné dni
v èase 6:30 - 19:00 hod.

0907 617 879
7700 175
0905 600 639
0850 111 555
7720 278, 7720 615
7704 485, 486, 487
7704 435, 0905 354 549
7732 418
760 2277, 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
PRACOVNÉ DNI, SLUBY V 52. A 53. TÝDNI R. 2004
A V 1. TÝDNI R. 2005
DEÒ

POKLADÒA

SLUBA
NA VRÁTNICI

HAVARIJNÁ
SLUBA

23. 12. 2003 - tvrtok, prac. deò
24. 12. 2003 - piatok, sviatok
25. 12. 2003 - sobota, sviatok
26. 12. 2003 - nede¾a, sviatok
27. 12. 2003 - pondelok, prac. deò
28. 12. 2003 - utorok, prac. deò
29. 12. 2003 - streda, prac. deò
30. 12. 2003 - tvrtok, prac. deò
31. 12. 2003 - piatok, dovolenka
1. 1. 2004 - sobota, sviatok
2. 1. 2004 - nede¾a
3. 1. 2004 - pondelok, prac. deò
4. 1. 2004 - utorok, prac. deò
5. 1. 2004 - streda, prac. deò
6. 1. 2004 - tvrtok, sviatok
7. 1. 2004 - piatok, prac. deò

8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
8.00 - 17.00
8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
8.00 - 17.00
8.00 - 11.00

6.30 - 19.00
6.30 - 19.00
6.30 - 19.00
6.30 - 19.00
6.30 - 19.00
6.30 - 19.00
6.30 - 19.00
6.30 - 19.00
6.30 - 19.00

15.00 - 21.00
7.00 - 21.00
7.00 - 21.00
7.00 - 21.00
15.00 - 21.00
15.00 - 21.00
17.00 - 21.00
15.00 - 21.00
7.00 - 21.00
7.00 - 21.00
7.00 - 21.00
15.00 - 21.00
15.00 - 21.00
17.00 - 21.00
7.00 - 21.00
14.00 - 21.00

INFORMAÈNÝ SPRAVODAJ SBD Komárno,
vydáva SBD Komárno,

Tlaè: LLSA Kamenièná.

Len pre vnútrodrustevnú potrebu.
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Nepredajné!

December 2005

November 2005

Október 2005

September 2005

August 2005

Júl 2005

Jún 2005

Máj 2005

Apríl 2005

Marec 2005

Február 2005

Január 2005

December 2004

Mesiac

S p o t r e b a - médium
Teplá voda
Studená voda
(m3)
(m3)

Plyn
(m3)

Elektrika
(kWh)

SLEDOVANIE SPOTREBY

