
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ  SBD II. KOŠICE ZA ROK 2009 

 
1.    OBLASŤ  BYTOVÁ,  ČLENSKÝCH   A VLASTNÍCKYCH   VZŤAHOV,  
       ČINNOSŤ ODDELENIA PRÁVNEHO A VYMÁHANIA NEDOPLATKOV    
 
 
1.1. OBLASŤ BYTOVÁ,  ČLENSKÝCH  A VLASTNÍCKYCH  VZŤAHOV 
 
         Za rok 2009 bolo na bytovom oddelení uskutočnených  2361 úkonov, pričom bolo vyhotovených 
celkom 124 nájomných zmlúv. 
Z celkového počtu vykonaných úkonov  bolo prerokovaných a vybavených: 
 -  15 prevodov členských a nájomných práv a povinností bez účasti na majetku   
 -  48 prevodov členských a nájomných práv a povinnosti s účasťou na majetku  
 -  26  prepisov nájomných zmlúv po dedičskom konaní. 
 -  12 prepisov nájomných zmlúv po sobáši. 
 -  16 prepisov nájomných zmlúv po rozvode. 
  -   4 prípady v dôsledku zúženia, resp. zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov  
počas trvania manželstva. 

Zároveň  predstavenstvom bolo odsúhlasených 8 podnájmov bytov.  
 

      Za nedoplatky na úhradách platieb za plnenie spojené s nájmom a užívaním bytu SBD II. Košice 
eviduje  18  vylúčených členov. 

      Za  hodnotené  obdobie družstvo  naďalej  eviduje 60 nebývajúcich členov, vrátane  2 členov 
z Humenskej 25, 1 člena z Wurmovej 4 a 50 členov z Michalovskej 3, 5, ktorí napriek ukončeniu 
zmluvy o výkone správy  neukončili členstvo v SBD II. Košice.  Z celkového  počtu nebývajúcich členov  
evidujeme  3 žiadateľov  zaradených v poradovníku na pridelenie bytu. Zánik členstva z titulu 
ukončenia výkonu správy  nastal v 92 prípadoch.  
Počet členov s účasťou na majetku predstavuje 9900 členov.  
       Celkom za rok 2009 bolo zaevidovaných 531 zmien u vlastníkov bytov a nebytových  priestorov 
a zároveň v dôsledku týchto zmien bolo vyhotovených 531  zmlúv  o  výkone  správy. O   
novovzniknuté  členstvo  požiadalo 56 vlastníkov bytov. Prevod členstva u vlastníkov bol 
zaznamenaný v 235  prípadov. 
K   31. 5. 2009  bol ukončený výkon správy  bytového domu   Nešporova 26  s celkovým  počtom  44 
bytov. 
K  31. 12. 2009 bol ukončený výkon správy pre bytový dom Trieda SNP 74-76-78  s počtom   48    
bytov. 
Dva byty  z Wurmovej 4 a 1 byt zo Šafárikovej 21 v  správe iného správcu  boli prevedené  do 
vlastníctva členom SBD II. Košice.   
Od 1. 1. 2009 bol prijatý do správy SBD II. Košice bytový dom Jazmínova 2  s počtom 32 bytov.  
 
       Oddelenie členských a vlastníckych vzťahov v hodnotenom  roku organizačne zabezpečilo dňa  
5. 6. 2009 rokovanie  Zhromaždenia delegátov a v dňoch 15. 4. – 16. 4. 2009 rokovanie Rady 
predsedov ČS a splnomocnených  zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov.   
        Stav členských  samospráv   k  31. 12. 2009   predstavoval  počet  178,   z tohto  počtu   23 
členských samospráv nemalo zvoleného predsedu. Jednalo sa o nasledovné členské samosprávy 
bytových domov: Gudernova 1, Nešporova 24, Ružová 45, Idanská 1-3, Jazmínová 5, Moldavská 13-
15, Idanská 13,15,17, Poľovnícka 10, Humenská  1A, 1B,3A, 3B,  Wurmova 19, Dénešova 37-43, 
Bauerova 26-44, Húskova 73-79,   Zombova 43,  Cottbuská 1-7,  Wuppertálska 1,  Wuppertálska 13-19,   
Starozagorská 29-35,  Milosrdenstva 41, Janigova 21,  Dénešova 45-51,  Stierova 9-11,  Jasuschova 
26.   
Predstavenstvo SBD II. Košice u týchto členských samospráv v zmysle čl. 83, ods. 9  a  na základe 
schváleného uznesenia č. 145/IX/2009  zabezpečilo výkon funkcie predsedu členskej samosprávy 
prostredníctvom povereného zástupcu až do doby zvolenia predsedu členskej samosprávy.    



V súlade so schváleným časovým harmonogramom  volieb orgánov SBD II. Košice  pre funkčné 
obdobie rokov 2010 – 2015 oddelenie ČV a VV v priebehu mesiaca november 2009 pripravovalo 
materiály pre vykonanie volieb predsedov členských samospráv.  
 
1.2. ČINNOSŤ  PRÁVNEHO ODDELENIA A VYMÁHANIA NEDOPLATKOV   
 
Právne  oddelenie v roku 2009 zabezpečilo kompletný právny, realizačný a technologický servis spojený 
s vymáhaním pohľadávok súvisiacich s nájmom družstevných bytov a výkonom správy bytových domov 
v správe SBD II. Košice. Išlo predovšetkým o nasledovné úkony: 

o vypracovanie kompletnej právnej analýzy pohľadávok  
o  mimosúdne  vymáhanie pohľadávok a jeho realizácia  
o upomienkový servis 
o vykonávanie všetkých právnych úkonov potrebných k zabráneniu premlčania pohľadávok 

(uznanie dlhu, aktualizácia záväzku, splátkový kalendár a pod.) 
o súdne vymáhanie pohľadávok a jeho realizácie 
o zastupovanie veriteľov (vlastníkov a nebytových priestorov v dome)  

-  v súdnom vymáhaní pohľadávok a jeho realizácií   
-  v exekučnom konaní  

o  komplexné vedenie evidencie dlžníka a aktuálneho stavu vymáhaných pohľadávok. 
 
89  vlastníkov bytov, ktorí neplatili úhrady v prospech bytového domu SBD II. Košice písomne  
upozornilo na možnosť predaja zadĺženého bytu formou dobrovoľnej dražby. Na základe týchto 
upozornení uhradili vlastníci bytov z celkových dlžôb 95 270,69 € dlžoby vo výške 39 076,09 €. 
Na základe  predvolaní,  upomienok, dohôd a splátkových kalendárov sa 459 dlžníkov dostavilo na 
právne oddelenie a uhradilo spolu  115 788,25 €. Na základe  98 uzatvorených dohôd  o uznaní dlhu 
a splácaní v splátkach bolo uhradených  34 118,92 €.  
        Voči dlžníkom nájomníkom družstevných bytov SBD II. Košice  uplatňovalo výpovede z nájmu 
bytu, pričom podalo  31 nájomníkom družstevných bytov výpovede z nájmu bytu z dôvodu neplatenia 
úhrad s celkovou dlžobou  vo výške 57 570,94 €.   Po doručení výpovedí bola zo strany dlžníkov  
uhradená ešte pred podaním súdnych návrhov suma 16 712,11 €. Prípady, ktoré neboli  vysporiadané 
mimosúdne, boli postúpené  na súdne konania na vypratanie bytu z titulu platnej výpovede. 
       Za hodnotené obdobie roka 2009  bolo z titulu dlžoby na úhradách spojených s nájmom bytu 
u nájomníkov družstevných  bytov a z titulu neplatenia úhrad vyplývajúcich zo zmlúv o výkone správy 
u vlastníkov bytov  podaných 15  návrhov na vydanie platobných  rozkazov. Jednalo sa o zročné 
pohľadávky  v tých prípadoch, kde boli  všetky pokusy o mimosúdne usporiadanie veci neúspešné. 
V rámci uvedených žalôb SBD II. Košice  uplatnilo dlžobu vo výške 20 811,44 €.  K 31.12.2009 bolo zo 
žalovanej istiny uhradených 4 111,50 €.   
     V roku  2009 boli voči SBD II. Košice  vedené tri  pasívne súdne žaloby,  z toho   dva súdne spory 
z minulých  rokov neboli ukončené. Jedná sa o návrhy týkajúce sa nesprávneho vyúčtovania za služby 
a plnenia v rámci zmluvy o výkone správy voči vlastníkovi bytu. Jeden pasívny  súdny spor bol  
ukončený v roku 2009  v prospech SBD II. Košice.   
      
Rekapitulácia úhrad za rok 2009: 
1. Úhrada pohľadávok na základe predvolaní a upomienok                115 788,25 € 
2. Úhrada pohľadávok na základe dohôd a splátkových kalendárov                                      34 118,92 € 
3. Úhrada na základe oznámenia o možnosti vykonania dražby v súlade  
     s platným zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov                            39 076,09 €    
4. Úhrada pohľadávok na základe doručených výpovedí                              16 712,11 € 
5. Úhrada pohľadávok  po podaní žalôb na vypratanie bytu     10 383,81 € 
6. Úhrada na základe podaných žalôb voči vlastníkom a nájomníkom                              4 111,50 € 
7. Úhrada pohľadávok voči užívateľom TKR na  základe predvolaní a dohôd        852,12 €

      
 



Okrem  sporovej agendy súvisiacej s nájmom a užívaním bytu, právne oddelenie zabezpečovalo 
vedenie exekučno-právnej agendy v týchto oblastiach: 

- sporovej agendy – nedoplatky na nájomnom v nebytových priestoroch 
- aktívne spory obchodné (reklamácie, náhrada škody) 
- aktívne spory obchodné (vymáhanie neuhradených faktúr) 
- pasívne spory  
- sporová agenda – nedoplatky na platbách spojených s nájmom a užívaním bytu 
- zmluvy o nájme spoločných a nebytových priestorov       
- exekučná  agenda – vymáhanie nedoplatkov. 

 
        Zo štyroch rizikových obchodných pasívnych sporov s TEHO s.r.o., Košice o záväzky 
z vyúčtovania dodávok tepla pre ÚK a ohrev TÚV z dôvodu uplatnenia reklamácie dodávok za roky 
1996 až 1999 bol v r. 2009 právoplatne ukončený spor za dodávky v roku 1996 s výsledkom úspešnosti 
TEHO 46 % oproti úspechu SBD II. Košice 54 %, pričom SBD II. Košice v r. 2009 zaplatilo svoj záväzok 
v súlade s rozsudkom Najvyššieho súdu SR. Vzhľadom na výsledok rozhodnutia  v tomto prvom 
právnom spore SBD II. Košice akceptovalo doporučenie  právneho zástupcu  a vo všetkých ostatných 
sporoch za roky 1997 až 1999 uhradilo TEHO s.r.o., Košice výšku žalovaných istín  z dôvodu zníženia 
hrozby výšky úrokov z omeškania v prípade neúspechu  SBD II. Košice s tým, že v predmetných 
sporoch sa bude naďalej pokračovať. Tak to bolo v spore za dodávku pre rok 1998, kde súd rozhodol 
podľa výsledkov znaleckého dokazovania. Ostatné dva spory v roku 2009 neboli právoplatne ukončené. 
Na všetky riziká SBD II. Košice sú vytvorené rezervy vo výške 140 157 €, z toho pre súdne spory  s 
TEHO s.r.o. Košice vo výške 84 000  € a pre zúčtovanie týchto nákladov sú v nedeliteľnom fonde 
k dispozícii finančné prostriedky vo výške  351 131 €. 
 
 
2. OBLASŤ TECHNIKY RIADENIA A ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

 
 
     Stav zamestnancov k 31. 12. 2009 predstavoval 108 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere 
z toho bolo 80 THP, 4 POP a 24 R kategórie. Celkový priemerný prepočítaný stav zamestnancov  
v roku 2009 predstavoval 131 zamestnancov.  Počet školení a seminárov v roku 2009 predstavoval 20 
s počtom 52 zúčastnených zamestnancov s celkovými vynaloženými nákladmi vo výške 13 423 €.  
     Oddelenie v súvislosti s prechodom na menu euro vykonávalo zmeny v dokumentoch, v ktorých sa 
nachádzali referencie na menu.  
     V roku 2009  bola oddelením  dopracovaná riadiaca dokumentácia, ktorú tvorí  sústava 
organizačných  noriem  a riadiacich aktov v kontexte pre zavedenie procesného a strategického modelu 
riadenia SBD II. Košice.  
     S cieľom ďalšieho vzdelávania zamestnancov  v dvoch v súčasnosti nevyhnutných oblastiach akými 
sú informačné a komunikačné technológie a manažérske zručnosti,  sa zamestnanci SBD II. Košice 
zúčastnili v spolupráci s ÚPSVaR na vzdelávacom programe v rámci projektu „Európsky štandard 
v oblasti informačných a komunikačných technológií a firemnej kultúry“. 
 
 
 
 
3. ZÁKAZNÍCKE  STREDISKO SLUŽIEB A INFORMÁCIÍ 
 
 
      Zákaznícke stredisko služieb a informácií v počte troch zamestnancov zabezpečovalo v priebehu 
roka 2009 poskytovanie služieb rôzneho zamerania:  
-  príjem požiadaviek zákazníka, podávanie informácií rôzneho zamerania 
-  zabezpečenie realizácie návrhov  podľa prijatých požiadaviek 



- vydávanie vyhlásenia správcu o bezdĺžnosti bytu, garáže, resp. nebytového priestoru vrátane  
prípravy, výpočtu nedoplatkov, úrokov z omeškania, kontroly úhrad, kontroly odpočtov vodomerov SV, 
TÚV a PRVN, vyplnenia dotazníka súvisiaceho s prevodom nehnuteľnosti  
- uzatváranie a ukončovanie zmluvy o pripojení ku káblovej distribučnej sieti (ďalej len KDS), zmeny 
v programovej štruktúre, zmena po prevode vlastníka, evidencia  
- poskytovanie tlačív,  zabezpečenie správnosti postupov následnej realizácie požiadaviek na  ostatných 
oddeleniach 
- spolupráca s jednotlivými útvarmi SBD II Košice  
- mailová komunikácia.   
      Snahou strediska  bolo prispôsobovanie sa požiadavkám zákazníkov SBD II. Košice i v čase 
nestránkových hodín.  
        Rozšírenými službami strediska v roku 2009 sa podarilo skrátiť a urýchliť dobu vybavenia 
zákazníka a zlepšiť komunikáciu s klientelou. 
       
 
4. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA 
 
 
      Dosiahnuté výsledky hospodárenia za rok 2009 môžeme hodnotiť v jednotlivých ekonomických  
ukazovateľoch ako primerané vplyvu hospodárskej situácie ovplyvňovanej finančnou a hospodárskou 
krízou. 
      Stav majetku SBD II. Košice  so stavom k 31. 12. 2009 bol overený riadnou inventarizáciou 
majetku. Inventarizačné komisie vo svojich zápisniciach konštatovali súlad medzi účtovným stavom 
majetku a jeho fyzickou podobou. 
     Vyčíslenie jednotlivých druhov aktív a pasív, ako aj podielové zloženie majetku SBD II. Košice  je 
súčasťou riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky - tabuľka: Súvaha v plnom rozsahu k 31. 12. 
2009. 
      Aktíva v rozhodujúcej miere tvoria budovy, haly a stavby s 31,6 %-ným podielom na celkových 
aktívach,  ďalej pohľadávky z obchodného styku s 43,2 %-ným  podielom  a peňažné  prostriedky  s  
23,3 %-ným podielom. V porovnaní s rokom 2008 došlo k poklesu majetku v časti budovy, haly a stavby 
vplyvom realizovaných prevodov bytov do vlastníctva členom družstva, k poklesu peňažných 
prostriedkov a nárastu pohľadávok z obchodného styku z dôvodu rastu cien poskytovaných služieb, 
(hlavne nárast nákladov na teplo a SV,  nárast pohľadávok z titulu priznaných úverov). 
       Pasíva v rozhodujúcej miere tvoria kapitálové fondy s 26,3 %-ným podielom na celkových pasívach, 
ďalej záväzky z obchodného styku s 43,2 %-ným podielom, dlhodobé bankové úvery s 15,9 %-ným 
podielom, ako  aj ďalšie pasíva v štruktúre príslušnej tabuľkovej časti ročnej účtovnej závierky. 
      Finančná a úverová oblasť družstva si udržala  trend vývoja z predchádzajúcich rokov. V roku 2009 
v dôsledku realizácie prevodov bytov do vlastníctva členom SBD II. Košice  sa znížilo úverové 
zaťaženie družstva. Dlhodobé investičné úvery na DBV zaznamenali pokles o 15,5 %. Na realizáciu 
rekonštrukcie AB a SH budovy  SBD II. Košice v roku 2005 dočerpalo úver do výšky 331 939 € 
a k 31.12.2009 Tatra Banke a.s. splatilo úver vo výške 289 795 € . Pre bytové domy v správe SBD II. 
Košice  sa v r. 2009 uzatvárali  nové úverové zmluvy v komerčných bankách a v rámci stavebného 
sporenia uzatvárali zmluvy o medziúvere. Nové úvery a medziúvery boli uzatvorené vo výške 3 300 783 
€ a v roku 2009 úvery boli splatené vo výške 273 181 €. Celková hodnota nesplatených úverov 
bytových domov bola k 31.12.2009   5 078 871 €. 
         SBD II. Košice počas roka splácalo svoje záväzky v lehotách splatnosti. Pokles záväzkov 
z obchodného styku v absolútnom vyjadrení o 33 712  € je dôsledkom objektivizácie predpisu 
platieb za služby spojené s užívaním bytu pre rok 2009 predovšetkým v oblasti  cien energií. Tieto 
záväzkové vzťahy budú odúčtované pri zúčtovaní hospodárenia s užívateľmi  bytov a dodávateľmi. 
       Zvyšujúce  sa náklady na služby spojené s užívaním bytov, predovšetkým na dodávku tepla na 
vykurovanie, teplej úžitkovej vody a studenej pitnej vody  ovplyvnili   vývoj  pohľadávok za služby. 
Vlastníci bytov a nájomníci zaplatili za rok 2009 naviac platby oproti predpisu o 78 629 €, je to dôsledok 
častých zmien predpisu platieb, pričom vlastníci a nájomníci družstevných bytov  uhrádzajú pôvodnú 



výšku predpisu platieb.  Táto skutočnosť spôsobila stav, že sa dosiahol preplatok na platbách po 
kompenzácii preplatkov a nedoplatkov  v hodnote 365 731 €.    
       V porovnaní s rokom predchádzajúcim čisté  nedoplatky stúpli  o 10,7  %.  V absolútnom 
vyjadrení je to nárast o 35 369 €.  
      V priebehu roka 2009 SBD II. Košice  pokračovalo v systéme vedenia účtovníctva pre správu 
bytových domov vrátane vedenia samostatných bankových účtov jednotlivých bytových domov. 
       Tento spôsob vedenia účtovníctva a riadenia finančných tokov zabezpečil aj v r. 2009 prehľadnú 
a hodnovernú dokumentáciu o hospodárení a ekonomike SBD II. Košice ako správcu a hospodárení 
a ekonomike každého bytového domu v správe SBD II. Košice.  
      Úhrady nákladov bytových domov v r. 2009 boli realizované z bankových účtov  jednotlivých domov, 
pričom sledovanie platobnej schopnosti SBD II. Košice  sa rozšírilo o sledovanie platobnej schopnosti 
jednotlivých bytových  domov. 
 
       Objem výnosov z bankových úrokov vo výške 104 342 € zaznamenal pokles v porovnaní  
s rokom predchádzajúcim  o 27 %, čo bolo spôsobené nižším objemom finančných prostriedkov SBD II. 
Košice v roku 2009. 
 
        SBD II. Košice  bolo aj v roku 2009 po finančnej stránke stabilizovaným subjektom.  
        Prehľad tvorby hospodárskeho výsledku SBD II. Košice  je znázornený vo Výkaze ziskov a  strát 
v plnom rozsahu k 31. 12. 2009, ktorá je súčasťou riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky.  
        Tvorba hospodárskeho výsledku roka 2009 bola ovplyvnená: 
1/ Zmenou  vnútrodružstevnej  metodiky  účtovania  v súlade  s platnými  právnymi  predpismi v oblasti       
    účtovníctva  a  novelizáciou   zákona č. 182/1993 Z.z.   o vlastníctve bytov  a  nebytových  priesto- 
    rov zákonom č. 367/2004 Z.z. 
2/ Prijaté úroky z vkladov na bankových účtoch domov boli po zúčtovaní dane z príjmu prevedené cez         
    ostatné finančné náklady  do dlhodobých záväzkov  jednotlivých domov  ako iná tvorba fondu opráv  
3/ Financovaním nákladov súvisiacich s prevodmi  151 bytov do vlastníctva v sume  14 545 € prostred- 
     níctvom výnosov strediska podnikateľských aktivít.  
4/ Preplatkami z platieb za služby spojené s užívaním bytov vo výške 34 737 €, ktoré budú rozúčtované 

     na byty spôsobom ako boli tvorené. 
5/ Odloženou daňou, pri ktorej je zákonom o účtovníctve uložené vykonávať každý rok prepočet jej  
    výšky prenášajúcej sa do nasledujúceho účtovného obdobia 

    Hospodársky výsledok jednotlivých stredísk SBD II. Košice  dosiahol úroveň vyrovnaného 
hospodárenia, okrem strediska podnikateľských aktivít (PA). 
         Výsledok hospodárenia strediska PA v objeme  + 20 448 € je vytvorený z ostatného 
hospodárenia mimo strediska bytových domov.  Čisté úroky z vkladov v objeme  67 980 € a výnosy  
z prenájmu spoločných priestorov v objeme 47 815 € nie sú vykazované v konečnom hospodárskom 
výsledku SBD II. Košice, ale boli zúčtované do dlhodobých záväzkov jednotlivých bytových domov.   
        Súčasťou riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky je tabuľka, ktorá znázorňuje hospodársky 
výsledok SBD II. Košice  podľa jednotlivých stredísk, ako aj tabuľka, ktorá zahŕňa analýzu 
hospodárenia strediska bytových domov.   

        V záujme chrániť majetok vlastníkov bytov, SBD II. Košice  malo uzatvorené poistné zmluvy pre 
prípadné riziká vzniku majetkových škôd a ich likvidácie krytím od poisťovne ALLIANZ – Slovenská 
poisťovňa a.s. V roku 2009 SBD II. Košice  zaevidovalo celkom 57 poistných udalostí, pričom poisťovňa 
uhradila škody vo výške 6 226,11 €.  
 
 
  
 
5. PREVÁDZKA, ÚDRŽBA A OPRAVY DOMOV, KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ  
    A PREVÁDZKOVANIE VTZ 
 



       V oblasti opráv, údržby a technicko-prevádzkového zabezpečenia poskytovaných služieb 
súvisiacich s výkonom správy  bytových domov SBD II. Košice  v priebehu roka 2009 zabezpečovalo 
bežnú údržbu a opravy bytového fondu, vrátane prevádzkovania jednotlivých vyhradených technických 
zariadení (VTZ) v súlade  s uzatvorenými zmluvami o výkone správy, technickými normami, vyhláškami,  
stavebným zákonom, výnosmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a vnútrodružstevnými 
smernicami. Tieto služby boli realizované prostredníctvom odborných útvarov a výrobných stredísk 
technicko-prevádzkového úseku SBD II. Košice alebo  dodávateľským spôsobom.  Opravy a údržbu 
spoločných častí a zariadení bytových domov, SBD II. Košice vykonávalo v rozsahu uplatnených 
požiadaviek, zohľadňujúcich vecne i finančne plánované a odsúhlasené opravy, prípadne rekonštrukcie 
alebo modernizácie spoločných častí a zariadení bytových domov.  
 
 
Stredisko prevádzky a údržby  
 
       Opravy a údržba spravovaného bytového i nebytového fondu SBD II. Košice v základných 
profesných remeslách a službách, bola počas hodnoteného obdobia zabezpečená vlastným  
Strediskom prevádzky a údržby. 
      Celkový ročný výkon tohto strediska bola realizácia 2 761 zákaziek, čo je o 384 zákaziek menej než 
v roku 2008. Tento pokles zákaziek ovplyvnil čisté výkony strediska, ktoré boli nižšie  o 4,27 %. 
 
 
Stredisko elektrických a plynových zariadení (EZaPZ) 
       
      Stredisko EZaPZ v roku 2009 zabezpečovalo opravy, údržbu, odborné prehliadky, odborné skúšky 
a kontroly elektrických zariadení (EZ), plynových zariadení (PZ), zariadení  televíznej  káblovej 
distribučnej siete (KDS) a zariadení spoločných televíznych antén (STA), v spoločných priestoroch, 
bytoch a nebytových priestoroch bytových domov v správe SBD II. Košice. Tieto činnosti boli 
zabezpečené v rozsahu stanovenom platnými technickými normami, zákonom č. 656/2004 Z.z. 
o energetike, platnými vyhláškami,  smernicami v tejto oblasti a v súlade s uzatvorenými zmluvami 
o výkone správy. 
Strediskom EZaPZ bolo v priebehu hodnoteného obdobia realizovaných 2 870 zákaziek s čistými 
výkonmi vyššími o 0,77 % oproti roku 2008. 
 

 

 

 
 
Stredisko zdvíhacích zariadení (ZZ) 
 
        Komplexná odborná starostlivosť a prevádzkovanie zdvíhacích zariadení (ZZ), t.j.  výťahov  
bytového fondu v správe SBD II. Košice, bola v roku 2009 vykonávaná v zmysle Vyhlášky č. 718/2002 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, platných STN a vyhlášok a to vlastnými kapacitami 
strediska ZZ pre 585 osobných  a nákladných výťahov.  
       Technickej inšpekcii v Košiciach bol predložený plán na vykonanie úradných skúšok v roku 2009 
pre 168 výťahov, čo je nárast o 10 úradných skúšok oproti roku 2008.   
 

� vyhodnotenie realizácie úradných skúšok v roku 2009 : 
 

Por. 
číslo 

Adresa vchodu/  
domu 

Číslo vchodu Termín      
mesiac 
Plán 

Termín 
mesiac 
Skutočnosť 

Počet 
výťahov 
Plán 

Počet 
výťahov 
Skutočnosť 

Výsledok úradnej  skúšky 

1. Bauerova          3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 
26, 28, 30, 32, 

01 01 18 18 Vyhovel s osvedčením 



38, 40, 42, 44                      

2. Wurmova 2, 17, 19,                                                                                   02 02 6 
 

6 
 

Vyhovel s osvedčením 

3. Šafárikova 
        

1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17                              

02 02 9 9 Vyhovel s osvedčením 

4. Humenská 
         

31, 33, 35, 37, 
39, 41                                   

03 05 6 6 Vyhovel s osvedčením 

5. Michalovská 
     

19, 21, 23                            03 04 3 3 Vyhovel s osvedčením 

6. Považská 
         

1, 3, 9                                    03 04 3 3 Vyhovel s osvedčením Okrem 
č. 3, 9 pre čelnú stenu  a 
chýbajúce kabínové dvere 

7. Húskova      5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 37, 
73, 75, 77, 79, 
81, 83, 85, 87                                                             

04 11 
 
 
12 
 
 
03 

25 25 Vyhovel s osvedčením 

8. Čordákova 
 

22, 24, 26 05 05 6 6 Vyhovel s osvedčením 

9. Humenská 
 

1 AB, 3 AB, 5B 07 07 5 5 Vyhovel s osvedčením 

10. Muškátova 
 

44, 46, 48, 50 08 08 4 
 

4 
 

Vyhovel s osvedčením 
Okrem č. 50 pre čelnú stenu a 
chýbajúce kabínové dvere 

11. Dénešova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 
49, 51   

09 09 
 
 
10 

20 20 Vyhovel s osvedčením 

12. Dénešova 57, 59, 61, 63, 
65, 67, 69, 71, 
73, 75, 77, 79 

10 10 12 12 Vyhovel s osvedčením 

13. Hemerkova  
 

32, 34, 35 10 12 6 6 Vyhovel s osvedčením 

14. Bernolákova 
 

2, 4, 6 10 12 3 3 Vyhovel s osvedčením 

15. Húskova 
 

1, 3, 10 11 4 4 Vyhovel s osvedčením 

16. Zombova 
 

43, 45 10  12 4 4 Vyhovel s osvedčením 

16. Stierova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27 

11 12 14 14 Vyhovel s osvedčením 
Okrem č. 1,3,5,7 pre čelnú 
stenu  a chýbajúce kabínové 
dvere 

17. Orgovánová 
 

3,  6, 8, 10, 12 11  6 0 Presunuté na rok 2010 

18. Toryská 
 

10, 12, 14, 16 11  4 0 Presunuté na rok 2010 

 Drábova 
 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20 

12  10 0 Presunuté na rok 2010 

     168 148  
 
       Z uvedeného hodnotenia vyplýva, že plánované úradné skúšky výťahov boli čiastočne vykonané 
v stanovených termínoch. Zo 168 plánovaných úradných skúšok bolo vykonaných 148, vyhovelo  143 
výťahov, pre ktoré boli  TI, a.s.  vydané Osvedčenia a pre 5 výťahov bolo vydané iba odborné 
stanovisko.  Vykonanie úradnej skúšky pre 20 výťahov bolo presunuté na rok 2010 z dôvodu 
naplneného programu Technickej inšpekcie, a.s.  Košice v závere roka 2009. 
Odborné prehliadky a skúšky (OPaS) boli vykonávané v súlade so schváleným  plánom na rok 2009. 
Bolo vykonaných 214 odborných skúšok a 1 895 odborných prehliadok výťahov. Nedostatky zistené 



odbornými  pracovníkmi pri OPaS boli odstránené opravami po OPaOS (PO) v počte 1 497 servisnými 
pracovníkmi strediska ZZ. 
Bežné opravy (BO) spravovaných výťahov boli vykonané servisnými pracovníkmi strediska ZZ 
priebežne v celkovom počte 1 300.   
Stredné opravy - vykonávalo stredisko ZZ vlastnými pracovníkmi v tomto rozsahu : 
� výmena rozvádzača za elektronický zn. ZEVA s frekvenčnou reguláciou Idanská 29, 
� výmena výťahového stroja a rozvádzača, so šachtovými  a kabínovými privolávačmi a polohovkami  

Gudernova  14, 
� výmena kabíny, šachtových dverí, obmedzovača rýchlosti a vodidiel protiváhy na Triede SNP 17, 
 
Výmeny trakčných kolies :  
� lisovanie trakčných kolies na hriadeľ bolo zabezpečené firmou Trimin, s.r.o., Košice 

Bolo vymenených 6 trakčných kolies na týchto výťahoch :  
 

Ulica Nosnosť Práca 
(€) 

Materiál 
(€) 

Spolu 
s DPH (€) 

Wurmova 2 + laná   500 kg 790,35 959,47 1749,82 
Cottbuská 3 + laná 320 kg 540,92 365,96 906,88 
Toryská 4 + laná 500 kg 434,86 520,30 1136,64 
Hemerkova 1 320 kg 336,91 287,28 624,19 
Hemerkova 35 500 kg 434,86 515,82 1131,3 
Wurmova 17 500 kg 458,09 541,14 999,23 

 
Samostatné výmeny nosných lán :  
Boli vymenené nosné laná na 3 výťahoch : 
 
 

Ulica Nosnosť Práca 
(€) 

Materiál 
(€) 

Spolu 
s DPH (€) 

Wurmova 2  500 kg 405,32 255,62 660,94 
Hemerkova 35 320 kg 544,27 453,70 1187,58 
Humenská 3A 250 kg 187,24 100,16 287,40 

 
 
Stredné opravy elektrických motorov na výťahoch : 
� dielenské práce na opravách elektromotorov boli zabezpečené dodávateľsky firmami Korýtko 

a Bednár 
�     boli  vykonané 4 opravy elektromotorov a jedna výmena za nový elektromotor na týchto výťahoch : 
 

Ulica Výkon motora 
( kW) 

Náklad 
(€) 

Dénešova 6 - nový 5,0 1603,40 
Klimkovičova 14        3,5  155,01 
Starozagorská 2 5,0 148,78 
Čordákova 15 3,5  116,21 
Čordákova 6 2,5 173,90 

 
       Dozorovanie výťahov vykonávali poučení a preskúšaní pracovníci z radov vlastníkov bytov v 
celkovom počte 72 dozorcov výťahov. 
 
PREVÁDZKOVANIE KDS  
 
        V rámci skvalitňovania služieb KDS došlo v priebehu roka 2009 k zmene v základnej a rozšírenej 
programovej ponuke, do ktorých bol zaradený nový televízny program DOMA s účinnosťou od  
12.10.2009 a zároveň došlo k vypusteniu programu VOX s účinnosťou od 1.10.2009. 



        Všetky zmeny ponuky programovej služby boli oznámené Rade pre vysielanie a retransmisiu, ktorá 
vydala Rozhodnutie o zmene retransmisie TV a R v KDS.  
        V jednotlivých programových ponukách boli v roku 2009 v KDS  šírené nasledovné TV a R 
programy: 

� základná programová ponuka (9 programov) : 
      STV1, STV2,  MARKÍZA, DOMA, TV JOJ , JOJ PLUS, M1, M2 , TV VÝCHOD  
      a rozhlasový  program /VKV FM II-CCIR/ 
 
� rozšírená programová ponuka ( 25 programov) :  

STV1, STV2, MARKÍZA, DOMA, TV JOJ, JOJ PLUS, M1, M2, ČT1, ČT2, TA3, EUROSPORT, 
DISCOVERY CHANNEL, HALLMARK,  ANIMAL PLANET, REALITY TV, MTV EUROPE, SUPER 
RTL, PRO7, RAI UNO, VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORER/SPICE, FILM +, TV VÝCHOD, 
TROJKA  
a rozhlasový  program /VKV FM II- CCIR/ 

 
      V roku 2009 boli uzatvorené nové zmluvy so spoločnosťami pre retransmisiu programov ANIMAL 
PLANET a HALLMARK, obidve s účinnosťou od 1.1.2009 do 31.12.2013. 
 
      V priebehu rokov 2008 – 2009 bola pripravená modernizácia a rekonštrukcia KDS, telekomunikačná 
stavba,  na sídlisku KVP I – IV Košice pre príjem  a retransmisiu  programov digitálnej televízie 
s termínom  ukončenia stavby do  31. 12. 2010.  

Celkový počet  účastníkov v sieti KDS k  31. 12.  2009 predstavoval  3 165 účastníkov.  
 

Oddelenie TPVaDOV  
 
       Na základe  uzatvorených zmlúv s dodávateľmi  boli prostredníctvom oddelenia TPV a DOV  
zabezpečené  ostatné profesijné činnosti   opráv a údržby bytových domov v tomto rozsahu: 
 
�     havarijná (poruchová) nepretržitá služba v profesiách vodoinštalácia, kanalizácia, ústredné vykuro- 
       vanie, plyn, elektroinštalácia, vyprosťovanie osôb z výťahu – fy Dalkia (Raden). 
� havarijné opravy, pretláčanie a čistenie spoločnej domovej kanalizácie, čistenie strešných zvodov, 

čistenie vodomerných, výťahových a kanalizačných šácht – fy ILLÉŠ. 
� rekonštrukcie hydroizolácií strešných plášťov – fy IZOL-CENTRUM, IZOLA,TWINSTAV,Terax Plus 
� stavebné práce, maľby, nátery, tmelenie panelových škár, PVC podlahy, keramické dlažby,                       

plastové okná a dvere, stolárske, murárske, klampiarske a zámočnícke práce – fy Awindor, Adovex, 
Artplast, Auer Bačák, Bauleader, BFtradeokná, Brížek, Bonitaplast, Bujňák, Butala, Caliber, 
Carpetstrader, Domo siding, Drevoplast, Dorplast, Drutex plast, Ďurčanský, EK plast, Europlast, 
Halás, Honor, Izol centrum, Juhás, Klema, Keny, Kenym, Korlino, Kovoplast, Kyjovský, LK-servis, 
Majo, Marmi,  Mitro,  Nové okno, Nyitrai, Okno líder, Ondzik, Petráš, Pilip, PPdesign, Rekob, 
Rekon, Remal, Roberto,  Petruška, Romax, Sfing, Geroč, Marbox, Aizol, Helos, Drekom, Zipat, 
Jirmax, Bodnár, Slov systém, FM, SK foresprofi, Slovsystém, Stavek, Stemann, Šoffa, Tekeľ, 
Tipden, Tomex, Tonstav, TribulaTherm, Židišin, Profiokno, Pool, Pajkoš, Rupiose, SK-Fores, ARJ 
servis,  K mont, Plast mont, Stavel,  Šoffa,Twinstav,Terax plus, Vidok,  Žlebčík.   

� rekonštrukcie stúpacích a ležatých potrubných rozvodov SV, TÚV, cirkulácie TÚV, kanalizácie, 
plynu –Eko-vokup, Kuľbaga,Lemešani, Moma,  Plynmont , Proservis,Tribula, Warbeck, Kenlube. 

� rekonštrukcie a opravy domových dorozumievacích zariadení, poštových schránok a EZ – fy  AG-
systém, Glovocký, EL mont, Ondov, Jirmax, Pehca, KENYM, KENY, Marmi, Marbox, Rupiose, 
Sýkora –Madas,Mapex.  

� deratizácia a dezinsekcia – fy ASANARATES,  Deratex-eko. 
� hydraulické vyregulovanie systémov ÚK a realizácia MaRT v ÚK – fy ENBRA (montáž EPRVN), 

Sumit Slovakia, Dalkia. 
 

       Celkový objem dodávateľských prác zabezpečených oddelením TPV a DOV dosiahol v roku 2009 



finančnú  čiastku  vo výške 5 014 190,90 €, čo je nárast oproti roku 2008  o  123,67%.  
 
Štruktúra realizovaných opráv a údržby  
Stavebné práce Náklady v €
Zateplenie fasády 2 498 318,30
Maľby a nátery 111 983,93
Keramické dlažby a PVC krytiny 123 857,47
Poštové skupinové schránky 17 591,63
Plynové zariadenia, rekonštrukcie a opravy 20 177,22
Opravy fasád, výmena okien, vchodových brán, vstupné schody, práce 
na fasáde, (lóggie, schodisk. konštrukcie) 720 610,14
Ostatné práce v ÚK 6 431,41
EZ a bleskozvody 41 651,90
Iné stavebné práce 77 966,50  
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Systémové poruchy bytových domov 
 
        V roku 2009 boli oddelením TPV a DOV zabezpečené komplexné spracovania žiadostí 
o poskytnutie štátnych dotácií na odstraňovanie systémových porúch bytových domov, a to v súlade 
s platným Výnosom V-1/2006 MVaRR SR v znení neskorších predpisov. Celkom boli spracované 4 
žiadosti pre bytové domy Drábova 2-4, Jazmínova 4, Klimkovičova 26-28 a Muškátova 44-50. Schôdze 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov týchto domov schválili odstránenie systémových porúch so 
spolufinancovaním  z vlastných zdrojov bytového domu.   
       Žiadosti boli postúpené na Krajský stavebný úrad (KSÚ) v Košiciach, dňa 11. 2. 2009  Drábova 2-4, 
Jazmínova 4, Muškátova 44-50 a dňa 13. 2. 2009 pre  Klimkovičova 26-28. Napriek tomu, že všetky 
žiadosti spĺňali podmienky poskytnutia štátnej dotácie v zmysle Výnosu MVRR SR č.V-1/2006 v znení 
neskorších predpisov Krajský  stavebný úrad v Košiciach nepostúpil na MVaRR SR ani jednu žiadosť 
s odôvodnením, že žiadosti nedosiahli v jednotlivých hodnotiacich kritériách potrebný počet bodov 
v súlade s metodickým pokynom MVRR SR MO-07-02-SSBP. V októbri 2009 žiadosť  bytového domu 
Muškátova 44-50 bola Krajským stavebným úradom  opätovne posúdená a vyhovela  požiadavkám 
MVaRR SR  pričom dňa 8. 12. 2009 bola podpísaná zmluva o poskytnutí štátnej dotácie na odstránenie 
systémovej poruchy bytového domu Muškátova 44-50, Košice. 
      Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Drábova 2 - 4, Košice sa rozhodli počkať na 
výsledok svojej žiadosti o podporu zo ŠFRB a vlastnící bytov a nebytových priestorov bytového domu 
Jazmínova 4, Košice rozhodli o financovaní realizácie obnovy zdrojmi bez využitia štátnej dotácie. 
      Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Klimkovičova 26- 28, Košice sa rozhodli 
pozastaviť realizáciu obnovy bytového domu zateplením a opätovne podať žiadať o štátnu dotáciu na 
systémové poruchy aj v roku 2010.  



  
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)  
 
       V roku 2009 boli oddelením TPV a DOV zabezpečené komplexné spracovania žiadosti pre podporu 
zo ŠFRB  na obnovu bytového domu v súlade so zákonom č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania, v znení zákona č. 523/2004 Z.z.,  zákona č. 536/2004 Z.z. a  zákona č. 349/2007 Z.z. 
       ŠFRB poskytuje pre oblasť zateplenia  úver s 1% úrokovou sadzbou.  
Celkovo boli spracované tri žiadosti o podporu zo ŠFRB pre bytový dom Drábova 2-4, Moldavská 9-11 
a Poľovnícka 6. ŠFRB listom zo dňa 8. 6. 2009 oznámil, že z dôvodu vyčerpania sumy vyčlenenej 
v rozpočte fondu na účel – obnova bytovej budovy pre podané žiadosti   nemôže byť priznaná 
požadovaná podpora. Zároveň  ŠFRB  nás  ďalej informoval, že vzhľadom na splnenie všetkých 
podmienok bude možné tieto žiadosti  podať  na pripravovaný Vládny program zateplenia  s účinnosťou 
od  1.  7. 2009.  Vlastníci  domu Drábova 2-4 a Moldavská 9-11 sa rozhodli podať žiadosť na Vládny 
program zateplenia a domu Poľovnícka 6 sa rozhodli pre realizáciu obnovy bytového domu 
prostredníctvom čerpania úveru  z komerčnej banky. 
 
Vládny program zateplenia  
  
     Od 1.júla 2009 bol účinný program na podporu obnovy bytových domov formou zateplenia bytových 
domov pod názvom „Vládny program zateplenia“, ktorý sa mohol začať na základe prijatia zákona č. 
265/2009, ktorý novelizoval zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení zákona č. 
523/2004 Z.z., zákona č. 536/2004 Z.z. a zákona č. 349/2007 Z.z. Tento Vládny program zateplenia 
poskytuje  úver od štátu s 0% úrokovou sadzbou, ktorého vykonávateľom sa stal ŠFRB. 
       Oddelením TPV a DOV bolo v roku 2009 zabezpečené podanie 6 komplexných žiadostí na úver 
z Vládneho programu zateplenia na bytové domy  Drábova 2 - 4, Jasuschova 2 - 4, Moldavská 9 - 11, 
ktoré boli podané dňa 10.07.2009 a bytové domy Drábova 14 - 16, Starozagorská 37 - 39 
a Starozagorská 41 - 43, ktoré boli podané  dňa 17.08.2009. 
       Všetkých šesť žiadostí spĺňalo stanovené podmienky a ŠFRB vyhodnotil tieto žiadosti kladne. V 
priebehu posledného štvrťroka  2009 ŠFRB a vlastníci bytov a nebytových priestorov jednotlivých 
domov, zastúpení správcom SBD II. Košice, uzavreli zmluvu o bezúročnom úvere na komplexné 
zateplenie bytových domov.  
       V roku 2009 oddelenie TPV a DOV celkom zabezpečilo realizáciu obnovy obalových konštrukcií pre 
17 bytových domov zateplením, ktoré boli zahájené ešte v roku 2008 a ukončené v roku 2009 a bytové 
domy, ktorých realizácia zateplenia bola zahájená a aj ukončená v roku 2009 (Idanská 7- 9 - 11, 
Idanská 19 – 21 - 23, Idanská 25 – 27 - 29, Idanská 31 – 33 - 35, Jazmínova 4, Michalovská 19 – 21 - 
23, Narcisova 3 - 5, Orgovánova 3, Šafárikova 1 – 3 -- 5, Húskova 33 – 35 - 37, Klimkovičova 30 - 32, 
Klimkovičova 38 - 40, Trieda SNP 25 -  27 - 29, Klimkovičova 2 - 4, Orgovánova 6 – 8 -10 - 
12,Šafárikova 19 a Stierova 5 - 7).  
  
Oddelenie energetiky a správy vodomerov 
 
       V oblasti energetiky bytového a nebytového fondu SBD II. Košice  zabezpečovalo nákup a dodávku  
tepelnej energie na ÚK a prípravu TV, studenej vody na prípravu TV, pitnej vody a elektrickej energie.  
       Nákup a dodávku tepelnej energie v ÚK a teplej  vody ( TV )  pre bytový a nebytový fond, správu 
SBD II. Košice, oddelenie zabezpečilo od nasledovných dodávateľov : 

� Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice    -    bytové domy a nebytové priestory na sídlisku KVP,  
                                                                                    TERASA -  Západ,  Dargovských hrdinov,  

� DALKIA Východné Slovensko, s.r.o.    -     bytové domy  Považská  1 -  3 a 9, 
� Tepláreň Košice, a. s.                            -     bytové domy Michalovská 1, Michalovská 11,  

                   Toryská 4 – 6,  správa  SBD II. Košice 
                      
 

       Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bola určená variabilná 
a fixná zložka maximálnej ceny tepla, platná pre jednotlivých dodávateľov v roku 2009 nasledovne:  



Cena s DPH 19 % 

DODÁVATEĽ 
Cena platná  

od - do Variabilná zložka pre 
domácnosti (€/kWh)  

Variabilná zložka 
ostatní (€/kWh)  

Fixná zložka  
(€/kW)  

TEHO s.r.o., Košice od 01.01.2009 
do 31.12.2009 0,04896 0,05217 181,29 

DALKIA  Východné 
Slovensko s.r.o. 

od 01.01.2009 
do 31.12.2009 0,04833 0,05148 184,53 

Tepláreň Košice, a.s. od 01.01.2009 
do 31.12.2009 0,04294 0,0459 95,619 

 
V oblasti dodávok a nákupu tepelnej energie a TV v priebehu roka 2009 OEG a SV zabezpečovalo 
nasledovný rozsah činností : 
 
▪  Kontrolu dodatkov k platným Kúpnym zmluvám, vrátane splátkových kalendárov na rok 2009 od 

dodávateľov tepla, ich pripomienkovanie  a rokovania s dodávateľmi tepla. 
▪   Kontrola regulačného príkonu (kW) pre všetky objekty, nakoľko došlo k legislatívnej zmene a pre rok 

2009, v zmysle Výnosu ÚRSO č.6/2008, je fixná zložka maximálnej ceny tepla  určená za kilowat 
celkového regulačného príkonu. Spracovanie výpočtov a návrhov regulačných príkonov pre objekty, 
ktoré boli zateplené alebo hydraulicky vyregulované v rokoch 2005 – 2008, rokovania s dodávateľom  
tepla, ktorý bol k úprave regulačného príkonu neprístupný, zaslanie dotazu na ÚRSO. 

▪  Spracovanie návrhov na výšky zliav za rok 2008 z dôvodu nekvalitnej dodávky TV počas roka 
2008, následne spracovanie protinávrhu. 

▪  Spracovanie návrhov na zníženie  fakturovaných množstiev TV  pre objekty, v ktorých počas roka 
2009 došlo k poruche meradiel TV a k poruche na zariadení TV (moduly TV), rokovania 
s dodávateľom tepla ohľadom výšky  zníženia, zdôvodňovanie,  preukazovanie, technické prepočty. 

▪  Kontroly správnosti mesačných faktúr spotrieb a nákladov za ÚK ( kWh)  a TV (KWh, m3) od   
jednotlivých   dodávateľov. 

▪   Mesačné výpočty spotrebovaného množstva tepla ÚK a TV u poruchových a neprístupných meradiel 
tepla  a TV k odpočtom. 

▪   Kontrolu ročnej fakturácie spotrieb a nákladov za dodávku tepla  a TV od dodávateľov tepla, príprava 
podkladov pre AIS na spracovanie  ročného vyúčtovania pre konečných spotrebiteľov.  

▪   Spracovanie podrobných podkladov  pre uplatnenie reklamácie faktúr za dodávku TV za rok 2008 
     u dodávateľa tepla TEHO s.r.o., Košice. Reklamácia je stále v riešení. 
▪   Spoluprácu pri návrhu úprav Metodiky rozúčtovania nákladov SV,TV a ÚK na rok 2008.  
▪   Spracovanie stanovísk k  súdnym sporom s dodávateľom tepla TEHO s. r. o.,  Košice.     
▪   Kontrolu záväzkov vyplývajúcich z platných KZ, uplatnenie  písomných  reklamácií u dodávateľov 

tepla z titulu  nekvalitných dodávok tepla a TV, porúch na tepelných zariadeniach a sekundárnych 
rozvodoch TV.  

▪  Zabezpečovanie sprístupnenia spoločných priestorov bytových domov k pravidelným  mesačným 
odpočtom meradiel TV a meradiel tepla na ÚK pre dodávateľov tepla. V prípade nesprístupnenia 
spoločných priestorov zo strany vlastníkov bytov zabezpečenie náhradného spôsobu odpočtu 
meradiel  a to cestou poverených osôb. Z celkového množstva 265 objektov je meranie dodávky 
ÚK zabezpečené vo všetkých objektoch a meranie TV v 205 objektoch.  

▪  Zabezpečovanie sprístupnenia spoločných priestorov bytových domov k meračom tepla a TV, za 
účelom vykonania mimoriadnych, kontrolných odpočtov, výmeny meradiel z dôvodu úradného 
overenia, kontroly zariadenia, odstraňovaní porúch, havárii  a pod.. 

▪  Spracovanie analýz spotrieb tepla a TÚV za roky 2005, 2006 a 2007 a 2008 a 2009, ktoré boli 
podkladom  k príprave objednávky na rok 2010.  

▪  Spracovanie objednávok pre jednotlivých dodávateľov na odber tepla a TV na rok 2010, so 
zohľadnením úspor tepla v objektoch  po realizácii racionalizačných opatrení a zavedením MaRT.  



▪  Vykonávanie analýz a vyhodnocovanie spotrebovaného množstva tepla a TV podľa jednotlivých 
domov, v prípade nezrovnalosti predkladanie požiadaviek oddeleniu  TPV a DOV,  za účelom 
vykonania kontrolných meraní teploty dodávanej TV  v  objektoch a kontroly, resp.  hydraulického    
vyregulovania  rozvodov ÚK. 

▪   V prípade, že merania vykonané na OM preukázali nedostatky v dodávke TV zo strany dodávateľa, 
boli uplatňované písomné reklamácie u dodávateľa.   

▪   Spracovanie podkladov do správ o činnosti správcu a výsledkoch  hospodárenia bytových domov za    
     rok 2008, predkladaných  na schôdze  vlastníkov bytov.     
▪   Vypracovanie náročného vyúčtovania spotrieb a nákladov SV, TV a ÚK za rok 2008. 
▪   Riešenie reklamácií uplatnených užívateľmi bytov, týkajúcich sa vyúčtovania spotrieb a nákladov ÚK, 

TV a SV za rok  2008. 
▪ Riešenie reklamácií uplatnených užívateľmi bytov, týkajúcich sa úprav mesačných zálohových    

predpisov  platieb za SV, TV, ÚK a MaRT,  platných v roku 2009. 
▪   Riešenie reklamácií uplatnených užívateľmi bytov, týkajúcich sa nekvalitnej dodávky tepla a TV  zo 

strany dodávateľov. 
▪ Zabezpečenie  tlače odpočtových listov bytových vodomerov a  PRVN v spolupráci s AIS,      

kompletizácia odpočtových listov pre  jednotlivé vchody domov. 
▪   Zabezpečenie školenia pre nových odpočtárov PRVN. 
▪  Zápis typov vykurovacích telies a výrobných čísiel PRVN, čísiel mierok PRVN pre byty, u ktorých       

MaRT bola realizovaná  v roku 2009. 
▪   Zabezpečenie  odpočtov SV, TÚV, PRVN, vrátane ich aktivácie v 12/2009. 
▪   Príprava montážnych protokolov a zabezpečenie evidencie pri výmene vodomerov SV a TÚV.   
 
       Nákup a dodávka pitnej vody (SV) bola v roku 2009 zabezpečená na základe zmluvy s  
Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice ( VVS, a.s. Košice ). Na základe 
rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bola stanovená cena pitnej vody pre domácnosti 
a nebytový odber vody s účinnosťou od 01.01.2009  nasledovne:  
 

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody /                          1,264  €/m3   
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej                         
vody  verejnou kanalizáciou                                                              0,830 €/m3   

 
► jednotková   cena   SV  2,094 €/m3  pre domácnosti a  nebytový odber čo je nárast  oproti  roku 2008  
o  1,9 %  
 

� s účinnosťou od 03.02.2009 :  
       Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody                           1,367  €/m3   
       Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej                         
       vody  verejnou kanalizáciou                                                              0,845 €/m3   
 
► jednotková   cena   SV  2,212 €/m3  pre domácnosti a  nebytový odber čo je nárast  oproti  roku 2008  
o  7,69 %  
 
 
V oblasti dodávok a nákupu pitnej vody OEGaSV zabezpečovalo nasledovný rozsah činností :    
               
- zabezpečenie mimoriadnych odpočtov neprístupných sekčných vodomerov, 
- zabezpečenie pravidelných štvrťročných odpočtov sekčných vodomerov (marec, jún, september 

a december)  v spolupráci VVS a.s., vrátane osobného vykonania odpočtov,  v prípade 
neprístupnosti  vodomerov namontovaných v objekte,  

- zabezpečenie a osobné vykonanie štvrťročných odpočtov podružných vodomerov v KOS 
v objektoch Michalovská 1, Michalovská 11, Toryská 4-6, ktoré merajú spotrebu dodanej SV na 
prípravu TÚV, vrátane rozdelenia skutočných spotrieb a nákladov SV, 



- spracovanie a evidencia dodávateľských faktúr  za vodné, stočné a  zrážkovú vodu, 
- reklamácie nesprávne odčítaných stavov sekčných vodomerov dodávateľom, 

- riešenie opakovane sa vyskytujúcich problémov s nedoručovaním všetkých faktúr  zo strany 
Slovenskej pošty, ktorá faktúry VVS a.s. distribuuje, 

- spracovanie podkladov pre vyúčtovanie spotrieb a nákladov SV za rok 2008, 
- vykonávanie a zabezpečovanie kontrolných odpočtov  pri zvýšených fakturovaných spotrebách SV,  
- overovanie možných únikov SV za OM, z dôvodu korózie potrubia na  prípojkách SV. 
 
        Fakturovaná spotreba  SV dodávateľom VVS a.s. Košice za rok  2009 bola v objeme 715 107 m3, 

v sume 1 566 343,47 €. Fakturovaná zrážková voda na bytové domy za rok 2009  bola v objeme 
274 178,775 m3 a v sume  60 303,60 €.  
           Pre správu  SBD II. Košice  bola v roku 2009 spotreba SV 942 m3  v sume  2 068,35 €  
a zrážková voda v objeme 1 979,333 m3  v sume  1 666,42 €. 
 
       V roku 2009 boli vykonané pravidelné odpočty bytových vodomerov v počte 2x TV, 2x SV a 1x 
odpočty elektronických a  odparovacích pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov ( EPRVN 
a OPRVN ).    
 
 

Odpočty bytových meradiel 
Byt. vodomery PRVN 

Termín  
odpočtov 

TV 
ks 

SV 
ks 

EPRVN 
ks 

OPRVN 
ks 

Počet odpočtárov, 
 ktorí vykonali 

odpočty 

Úspešnosť 
Odpočtov 

% 
02/2009 12106 12 065  - 99 94 
12/2009 12 687 12 609 12 609 33 312 108 98 

 
V priebehu  roka  2009 bola realizovaná  výmena vodomerov  TV a výmena vodomerov SV z dôvodu 
ukončenia doby platnosti úradného overenia v zmysle zákona o metrológii. Z celkového plánovaného  
množstva 607 vodomerov TV bolo v roku 2009 vymenených  557 vodomerov  a z celkového 
plánovaného množstva  427 vodomerov SV bolo vymenených 404 vodomerov. Nová montáž  
vodomerov  a PRVN bola realizovaná v počte  5 ks TV,  6 SV a 400 ks elektronických  PRVN. Výmena 
 OPRVN na EPRVN bola  realizovaná v počte 647 ks, výmena OPRVN na EPRVN s diaľkovým 
odpočtom v počte 447 ks. Z dôvodu poruchy vodomerov bola zabezpečená výmena  512 ks vodomerov. 
Na základe žiadostí užívateľov bytov o úradné overenie z dôvodu vysokej spotreby vody, boli na úradné 
overenie zaslané štyri vodomery.  
      Nákup a dodávka elektrickej energie pre spoločné priestory (SP) bytových domov a správu SBD 
II. Košice  bola zabezpečená od dodávateľa VSE, a.s. Košice.  V SP jednotlivých objektov sú 
inštalované elektromery (osvetlenie, výťahy, mangle, práčovne, internety, TKR, STA ...), ktorými je 
meraná  spotreba elektrickej energie v počte 1 021 ks. V priebehu roka boli z dôvodu nulovej spotreby 
elektriny zrušené odberné miesta v počte 11 ks. Fakturáciu spotrieb nameranú elektromermi vykonáva 
dodávateľ raz ročne. Celková ročná spotreba el. energie spoločných priestorov bytového fondu v roku 
2009 bola 1 222 799 kWh za 370 582,25 €. Ročná spotreba el. energie  správy SBD II. Košice bola 96 
076 kWh za 24 528,06 €. Odberné miesta sú zaradené do energetického balíčka BENEFI, produkt 
KLASIK, úroveň MAXI+. 
Na základe rozhodnutia ÚRSO bola v roku 2009  jednotková cena el. energie pre produkt KLASIK 
MAXI+  0,1278 €/ kWh a stála mesačná platba 2,02 €. Pevná zložka tarify za distribúciu bola stanovená 
v závislosti od amperických hodnôt hlavných ističov osadených pred elektromermi, podľa Cenníka    
distribúcie VSE a.s. Košice platného pre rok 2009.  
      V priebehu roka 2009 bola zabezpečená evidencia  faktúr a preddavkových faktúr za spotrebu el. 
energie a vypracované rozpisy pre rozúčtovanie týchto spotrieb a nákladov pre jednotlivé objekty. 
Priebežne boli sledované a realizované aj všetky požiadavky  ZVB na korekcie a  opravy vyúčtovaných 
nákladov.  
      Z dôvodu overenia správnosti odpočtov boli zabezpečené v priebehu roka  kontrolné odpočty 



elektromerov. V prípade zistenia nesprávneho odpočtu, resp. poruchy elektromerov, boli voči 
dodávateľovi   uplatnené  písomné reklamácie.  
       V priebehu roka bola vypracovaná refakturácia elektrickej energie za odber zariadeniami UPC 
Broadband Slovakia s.r.o., Antik, s.r.o.,  Cassovianet, s.r.o., Ecce s.r.o.  a  TEHO s.r.o. Košice, 
čerpadlami na zabezpečenie cirkulácie TV vo vchodoch s meranou dodávkou TÚV a rozúčtovanie 
nákladov za spotrebu elektrickej energie zariadeniami STA a KDS a čerpadiel, s ich následným  
dobropisovaním pre príslušné vchody bytových domov. 
       
         V priebehu roka 2009 boli zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch v správe 
SBD II. Košice predkladané ekonomické výkazy a prehľady o realizovaných nákladoch a výnosoch 
bytových domov. Na základe uplatnených  požiadaviek zo strany jednotlivých zástupcov vlastníkov 
bytov v domoch boli vyhotovené a odovzdané  aj podrobné  prehľady o realizovaných opravách 
a údržbe, ktoré boli financované z fondu prevádzky, údržby a opráv jednotlivých domov. Správa 
o činnosti správcu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov  bude predložená v súlade 
s uzatvorenou zmluvou o výkone správy v termíne do 31. 5. 2010.  
 
 
       Účtovná závierka k  31. 12. 2009 bola overená audítorskou firmou TATRA – AUDIT, s.r.o., ktorú 
schválilo zhromaždenie delegátov.  



 
                               SÚVAHA  V  PLNOM  ROZSAHU   
                                            k 31. 12. 2009 ( v  € )  
   
   
Aktíva 2008 2009 

Softvér 116 378 79 260 

Pozemky 31 401 28 691 

Stavby 13 973 213 12 975 654 

Samost. hnuteľné veci a súbor hnut. vecí 75 051 44 745 

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 0 70 578 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 0 128 048 

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 218 051 210 379 

Materiál 87 001 92 278 

Odložená daňová pohľadávka 46 638 26 113 

Pohľadávky z obchodného styku 13 815 608 17 722 721 

Pohľ.voči spoloč., členom a združeniu 7 170 12 873 

Daňové pohľadávky 4 514 32 855 

Iné pohľadávky 1 892 1 672 

Peniaze /pokladňa, ceniny/ 166 3 701 

Účty v bankách 9 653 621 9 571 256 

Náklady budúcich období 4 913 4 796 

Príjmy budúcich období 19 053 19 123 

Aktíva spolu 38 054 670 41 024 743 

   

   

Pasíva 2008 2009 

Základné imanie 799 144 783 925 

Ostatné kapitálové fondy 11 510 722 10 789 428 

Nedeliteľný fond 351 125 351 131 

Štatutárne a ostatné fondy 31 700 106 817 

Hospodársky  výsledok bežného obdobia 29 675 20 448 

Nerozdelený zisk minulých rokov  45 044 40 992 

Krátkodobé rezervy 256 954 140 157 

Dlhodobé záväzky z obchodného styku 5 615 083 6 518 759 

Záväzky zo sociálneho fondu 8 929 5 020 

Záväzky z obchodného styku 15 343 358 15 309 646 

Nevyfakturované dodávky 99 416 192 020 

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1 129 1 129 

Záväzky voči zamestnancom 63 068 63 426 

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 35 617 56 038 

Daňové záväzky a dotácie 43 982 59 205 

Ostatné záväzky 16 232 21 453 

Bankové úvery dlhodobé 3 763 892 6 526 336 

Výdavky budúcich období 38 339 36 883 

Výnosy budúcich období 1 261 1 930 

Pasíva spolu 38 054 670 41 024 743 

 



 

Aktíva 2009

23,3%

43,2%
0,2%0,5%

0,3%

0,2%

0,1%

31,6%

0,1%

0,2%
Pasíva 2009

15,9%
0,1%

0,1%

0,1%

0,5%

37,3%

15,9%

0,3%

0,1%

0,3%

0,9%

26,3%

1,9%

Aktíva 2008

0,1%

25,4%

36,3%

0,1%

0,2%0,6%

0,2%

36,7%

0,1%
0,3%

Sof tv ér

Pozemky

Stav by

Samost. hnuteľné v eci a súbor hnut. v ecí

Obstaráv aný dlhodobý hmotný majetok

Posky tnuté preddav ky  na dlhodobý hmotný majetok

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

Materiál

Odložená daňov á pohľadáv ka

Pohľadáv ky  z obchodného sty ku

Pohľ.v oči spoloč., členom a združeniu

Daňov é pohľadáv ky

Iné pohľadáv ky

Peniaze /pokladňa, ceniny /

Účty  v  bankách

Náklady  budúcich období

Príjmy  budúcich období

Pasíva 2008

0,1%9,9%0,1%
0,2%

0,3%

40,3%

14,8%
0,7%

0,1%

0,9%

30,2%

2,1%

Základné imanie

Ostatné kapitálov é f ondy

Nedeliteľný f ond

Štatutárne a ostatné f ondy

Hospodársky   v ýsledok bežného obdobia

Nerozdelený zisk minulých rokov  

Krátkodobé rezerv y

Dlhodobé záv äzky  z obchodného sty ku

Záv äzky  zo sociálneho f ondu

Záv äzky  z obchodného sty ku

Nev y f akturov ané dodáv ky

Záv äzky  v oči spoločníkom a združeniu

Záv äzky  v oči zamestnancom

Záv äzky  zo sociálneho zabezpečenia

Daňov é záv äzky  a dotácie

Ostatné záv äzky

Bankov é úv ery  dlhodobé

Výdav ky  budúcich období

Výnosy  budúcich období



 

VÝKAZ  ZISKOV  A  STRÁT  V  PLNOM  ROZSAHU 
 k  31. 12. 2009 ( v  €  ) 

   

   

N Á K L A D Y 2008 2009 

Spotreba  materiálu a energie a ost.nesklad.dod. 337 184 364 852 

Služby /opravy a služby 270 165 244 545 

Mzdové náklady 1 202 748 1 062 435 

Odmeny členom orgánov družstva 121 091 113 485 

Náklady na sociálne zabezpečenie 394 842 316 592 

Sociálne náklady 57 027 44 060 

Dane a poplatky 60 380 71 899 

Odpisy dlhodobého nehmot. a hmot. majetku 143 265 141 481 

Zost. cena predaného dlhod. majetku a materiálu 4 016 988 

Tvorba  a zúčt.oprav.položiek k pohľadávkam -78 172 -28 209 

Ostatné náklady na hospod. činnosť /aj úver/ 288 389 318 605 

Nákladové úroky 28 016 20 643 

Kurzové straty 863 582 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 597 4 105 

Daň z príjmov z bežnej činnosti-splatná 33 061 0 

Daň z príjmov z bežnej činnosti-odložená -4 946 20 516 

Náklady  spolu 2 858 526 2 696 579 

   

   

   

 V Ý N O S Y 2008 2009 

Tržby za predaj vlast. výrobkov a služieb 2 354 777 2 353 900 

Aktivácia 3 817 4 537 

Tržby z predaja  dlhod.majetku a materiálu 4 481 991 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 367 556 241 816 

Výnosové úroky 143 597 104 342 

Výnosy z dlhodob.cenných papier. 9 593 9 261 

Kurzové zisky 465 174 

Ostatné výnosy 3 917 2 006 

        Výnosy  spolu 2 888 203 2 717 027 

   

Výsledok hospodárenia 29 677 20 448 
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            SÚVAHA  V  PLNOM  ROZSAHU V ČLENENÍ  SBD II.,    

            DRUŽSTEVNÉ BYTY  A DOMY  K  31. 12. 2009 ( v  €  )  

     

     

Aktíva SBD II. KOŠICE  Družst. byty DOMY SBD-CELKOM 

Softvér 79 260 0 0 79 260 
Pozemky 0 28 691 0 28 691 
Stavby 1 202 238 11 773 416 0 12 975 654 
Samost. hnuteľné veci a súbor hnut. vecí 44 745 0 0 44 745 
Obstarávaný dlhodobý majetok 70 578 0 0 70 578 
Poskyt.predd. na dlhodobý hmot.majetok 128 048 0 0 128 048 
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 210 379 0 0 210 379 
Materiál 92 278 0 0 92 278 
Odložená daňová pohľadávka 26 113 0 0 26 113 
Pohľadávky z obchodného styku 161 562 106 147 17 455 012 17 722 721 
Pohľ.voči spoloč., členom a združeniu 12 873 0 0 12 873 
Pohľadávky iné 1 672 0 0 1 672 
Daňové pohľadávky 32 855 0 0 32 855 
Peniaze /pokladňa, ceniny/ 3 701 0 0 3 701 
Účty v bankách 198 681 0 9 372 575 9 571 256 
Náklady budúcich období 4 796 0 0 4 796 
Príjmy budúcich období 18 974 0 149 19 123 

Prevody, financovanie DB 0 62 604 0   

Aktíva spolu 2 288 753 11 970 858 26 827 736 41 024 743 

     

     

     

Pasíva SBD II. KOŠICE  Družst. byty DOMY SBD-CELKOM 

Základné imanie 783 925 0 0 783 925 
Ostatné kapitálové fondy 389 642 10 399 786 0 10 789 428 
Nedeliteľný fond 351 131 0 0 351 131 
Štatutárne a ostatné fondy 106 817 0 0 106 817 
Hospodársky  výsledok bežného obdobia 20 448 0 0 20 448 
Nerozdelený zisk minulých rokov  40 992 0 0 40 992 
Krátkodobé rezervy 140 157 0 0 140 157 
Dlhodobé záväzky z obchodného styku 18 159 0 6 500 600 6 518 759 
Záväzky zo sociálneho fondu 5 020 0 0 5 020 
Záväzky z obchodného styku 81 256 168 751 15 059 639 15 309 646 
Nevyfakturované dodávky 3 477 0 188 543 192 020 
Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1 129 0 0 1 129 
Záväzky voči zamestnancom 63 426 0 0 63 426 
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 56 038 0 0 56 038 
Daňové záväzky a dotácie 59 122 0 83 59 205 
Ostatné záväzky 21 453 0 0 21 453 
Bankové úvery dlhodobé 45 144 1 402 321 5 078 871 6 526 336 
Výdavky a výnosy budúcich období 38 813 0 0 38 813 

Prevody, financovanie DB  62 604 0 0   

Pasíva spolu 2 288 753 11 970 858 26 827 736 41 024 743 
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Fondy SBD II. Košice  k 31. 12. 2009  (v  €  ) 

   
   

  31.12.2008 31.12.2009 
Základné imanie   799 144 783 925 
 - základné imanie /vstupné/ 639 680 639 699 
 - ZČV nebývajúci členovia 3 917 1 515 
 - nový ZČV nájomníci a vlastníci 174 799 171 489 
 - základné imanie zapísané 33 194 33 194 
 - vyrovnávací podiel /vrát.500,- ZČV/ -52 446 -61 972 
Štatutárny fond 398 407 
Nerozdelený zisk minulých rokov 45 044 40 992 

Výsledok hospodárenia za obdobie 29 675 20 448 

ČISTÉ OBCHODNÉ IMANIE 874 261 845 772 

Ostatné kapitálové fondy 11 510 722 10 789 428 
Nedeliteľný fond 351 125 351 131 

Podporný fond, fond stimulácie 31 302 106 410 

VLASTNÉ IMANIE 12 767 410 12 092 741 

Sociálny fond  8 929 5 020 
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