
Rada predsedov členských samospráv  a splnomocnených zástupcov 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

 
 

Dňa 30. 3. 2006 pre sídlisko KVP a dňa 31. 3. 2006 pre sídlisko Terasa sa konala vo 
veľkej zasadačke SBD II. Košice, Bardejovská 3  Rada predsedov členských samospráv  
a splnomocnených zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov.  
 
 
Hlavné body programu boli: 
 

• Podmienky a možnosti financovania zatepľovania a rekonštrukcie bytových domov   
K tomuto bodu boli prizvaní zástupcovia z bankových inštitúcií ČSOB a.s.,  
PSS a.s., TATRA BANKY a.s. a SLSP a.s., ktoré prezentovali  svoje  finančné 
produkty - úverové možnosti financovania zatepľovania a rekonštrukcie bytových 
domov (viď prílohu č. 1). 
 

• Výmena vodomerov na TÚV v r. 2006  
 (viď prílohu č. 2). 
  

       
Príloha č. 1 
 

PODMIENKY A MOŽNOSTI FINANCOVANIA  ZATEPĽOVANIA 
A OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV 

 
A.) Problematika zatepľovania domov 
 
 Zatepľovanie a obnova bytov a domov je na Slovensku problémom každej rodiny, ktorá býva 
v byte postavenom pred rokom 1990. Účty na bytoch totiž tvoria v priemere až 60% nákladov rodín na 
energie a vďaka zdražovaniu cien plynu a elektriny zaťažujú čoraz viac peňaženky ľudí. Samotné 
zateplenie domu vyjde od 40 do 150 tis. Sk na byt, podľa toho, čo všetko sa rozhodnú obyvatelia 
domu zatepliť. Štvorcový meter kontaktného zatepľovacieho systému hrubého jeden centimeter na 
báze penového polystyrénu stojí asi 20 Sk a na báze minerálnej vlny až 55 Sk. Náklady na izoláciu sú 
však len zlomkom celkových nákladov na zatepľovanie. Spolu s ďalšími materiálmi a prácou stojí 
štvorcový meter zatepľovania 6 centimetrovým polystyrénom pri bežnej akrylátovej omietke cez 
certifikovanú firmu okolo 1200 Sk. Zateplenie podobným materiálom na báze minerálnej vlny je asi 
o 300 Sk drahšie.  
 
 Menšie bytovky so šiestimi poschodiami a 36 bytmi potrebujú na zateplenie vonkajších stien 
tak cca 1,5 mil. Sk, čo je asi 42 tisíc Sk na jeden byt. Podobný, ale väčší panelák s desiatimi 
poschodiami a 60 bytmi minie na zateplenie vonkajších stien 2,77 mil. Sk, čo je 46 tisíc Sk/byt. 
 Zatepľovať sa však viac oplatí až po výmene okien. Cena okien súčasne zvyšuje náklady 
pripadajúce na byt.  

 
Návratnosť investícii z pohľadu úspory nákladov na vykurovanie sa pri zateplení pohybuje od 

6 do 15 rokov. V prípadoch, že súčasťou zabezpečenia je aj sanácia omietky, resp. odstraňovanie vád 
vonkajšieho plášťa domu, návratnosť investície je kratšia. Celková regenerácia panelových domov je 
bezpodmienečnou podmienkou predĺženia ich životnosti.  
  

Obnova domov, kde je niekoľko desiatok bytov je problém, pretože treba dosiahnuť, aby sa 
väčšina vlastníkov bytov dohodla a znášala spoločne ťarchu financovania nákladov na obnovu domov. 
Pomerne veľká legislatívna voľnosť a vlastnícke vzťahy bytového fondu zvádzajú na čo najlacnejšiu 
realizáciu investície, čo v mnohých prípadoch vedie k opačnému efektu ako sa pôvodne 



predpokladalo. Hlavným problémom rozhodovania o obnove domov sú finančné prostriedky 
a možnosti ako ich získať.  
 
B.) Zdroje financovania nákladov na zateplenie 
 
 V súčasnom období majitelia bytov majú na výber medzi nasledujúcimi možnosťami: 
 

1) Vlastné zdroje naakumulované vo fonde opráv, údržby a prevádzky domu 
2) Zdroje družstva určené na poskytnutie návratnej dotácie z podporného fondu 
3) Dotácie ministerstva výstavby SR. Tieto zdroje sú nenávratné a je možné použiť na bytovky, 

ktoré majú systémovú poruchu. Ministerstvo výstavby zaradilo medzi takéto poruchy 12 chýb, 
dotáciu možno poskytnúť do výšky 50% oprávnených nákladov, najviac však vo výške 450 Sk 
na štvorcový meter podlahovej plochy bytu. 

4) Pôžička od Štátneho fondu rozvoja bývania. Zdroje je možno použiť prostredníctvom 
družstva, pôžička môže byť do 80% nákladov prestavby, na 20 rokov splácanie s úrokom 1%. 

5) Stavebné sporenie – možno použiť na 100% financovanie opráv alebo na preukázanie 
vlastných zdrojov k štátnej dotácii. Úroky sa pohybujú pri medziúveroch aj pod piatimi 
percentami. Spravidla však vlastníci musia vložiť na začiatok sporenia sumu 10% z cieľovej 
výšky úveru. Po dlhšom sporení možno získať aj riadny úver, kde sa úroky pohybujú od 3 do 
5 percent.  

6) Komerčné úvery: Banky požičiavajú aj 100% prostriedkov potrebných na opravu a to zväčša 
za úrok podobný hypotékam, teda okolo 5%. Banky pri rozhodovaní o poskytnutí úveru 
skúmajú finančnú situáciu družstva a domu, nie príjmy jednotlivých vlastníkov bytov. 

 
C.) Ručenie za úver 
 

S poskytnutím  návratných  finančných prostriedkov – úverov súvisí aj problematika zabezpečenia 
návratnosti úveru. Je niekoľko foriem zabezpečenia, no najpoužívanejšie sú: 
 

1) Záruka od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky 
Výhody:  jednotliví majitelia bytov nemusia ručiť osobným majetkom, v tomto roku 

tento spôsob možno použiť aj pre úvery nad 10 rokov ale najdlhšie na 15 
rokov, väčšinou takéto zabezpečenie banky ohodnotia lepším úrokov, 

Nevýhody: relatívne vysoké poplatky, spravidla dlhšia doba vybavovania, nemožno 
použiť pri dlhšej dobe splácania úveru ako 15 rokov. 

 
2) Solidárne ručenie – ak za úver ručí svojím majetkom väčšina alebo všetci vlastníci 

bytov opravovaného domu.  
                   Výhody:   na potvrdenie ručenia stačí notárska zápisnica, čo je lacnejšie ako záruka od 

SZRB, možno použiť aj pre dlhšie úvery ako 15 rokov, relatívne 
jednoduchá forma vybavenia úveru, 

            Nevýhody: potrebná  dohoda  aspoň  2 tretín  vlastníkov bytov, časť z nich alebo všetci 
                              ručia za úver svojím majetkom (musí ísť o nehnuteľnosť),  mesačne sa treba 
                              skladať viac, okrem splátok úveru aj do fondu opráv pre zábezpeku. 

 
3) Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam z fondu opráv – vlastníci ručia v prípade 

nesplácania úveru peniazmi nahromadenými vo fonde opráv.  
  Výhody: ručí sa nasporenými peniazmi vo fonde opráv a stačí iba dohoda vlastníkov, 

  Nevýhody: je  potrebné  dodržať  objem  fondu  určený bankou (hotovosť na účte) a je   
                                            potrebné  zvýšiť  príspevky  do fondu opráv, čo môže finančne viac zaťažiť  
                                            každú domácnosť. 
 
 Pre úplnosť je potrebné zverejniť aj postup, ak niektorí z vlastníkov úver nespláca (neplatí do 
fondu opráv). Úver reálne spláca družstvo, lebo zmluvu s bankou uzatvára v mene vlastníkov 
právnická osoba – družstvo. Vzťah medzi družstvom a vlastníkom bytu sa riadi podľa zákona 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ak to nie je dohodnuté medzi vlastníkmi inak, podľa 
tohto zákona platí, že v prípade, ak niektorý z majiteľov neuhrádza pravidelné splátky, vlastníci bytov 
ručia za záväzky vyplývajúce z úverovej zmluvy podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na dome. 



Na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu vniklo zákonné 
záložné právo k bytu v prospech ostatných vlastníkov bytov. V praxi to znamená, že nedoplatky do 
fondu opráv (splátky úveru) sa uspokoja predajom bytu neplatiča.  
 
D. ) Postup pri rozhodovaní o obnove bytového domu 
 

1) Spracovať komplexný posudok na celkové zateplenie, aj keď výsledná suma môže byť 
vysoká a vlastníci sa rozhodnú urobiť doporučené opravy postupne. Rovnako je 
dôležité posúdiť, či dom má vážne konštrukčné chyby, ak áno, treba ich riešiť súčasne 
so zateplením. Nemá zmysel zatepliť dom zvonku a riskovať, že o 5 alebo 10 rokov sa 
bude musieť zachraňovať dom ďalšou prestavbou alebo úpravami a znehodnotí sa 
zateplenie, 

2) Komplexný projekt má obsahovať aj odhad ceny na obnovu domu, stojí okolo 30 – 90 
tisíc, podľa toho o aký veľký dom ide a aký rozsah zateplenia sa rieši projektom. Vo 
všeobecnosti je to asi jedno percento z nákladov, 

3) Prejednať problematiku obnovy domu na schôdzi vlastníkov bytov a hlasovaním 
vlastníkov bytov aspoň 2/3 väčšinou schváliť žiadosť o úver a spôsob ručenia za úver, 

4) Upraviť platby do fondu opráv tak, aby tvorba fondu postačovala na splácanie úveru 
a minimálna tvorba pre potreby financovania nepredvídaných prác na dome 
v budúcnosti. 

 
E. ) Podklady k žiadosti o úver 
 

1) zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov, 
2) žiadosť podpísaná štatutárnymi zástupcami družstva, 
3) aktuálny výpis z Obchodného registra, 
4) originál aktuálny list vlastníctva na dom, 
5) zmluva o výkone správy,  
6) aktuálny mesačný predpis úhrad za užívanie bytov za celý dom, 
7) výpis z účtu fondu prevádzky, údržby a opráv domu za posledné obdobie,  
8) prehľad nedoplatkov do fondu, 
9) správa o hospodárení s prostriedkami fondu, prevádzky, údržby a opráv za posledný 

rok a aktuálne obdobie, 
10) stavebno-právna dokumentácia (cenové ponuky, zmluvy o dielo, príp. stavebné 

povolenie, ohlásenie stavby, statický posudok a pod), 
11) podklady na zabezpečenie úveru, 
12) podklady družstva na ekonomickú a finančnú analýzu za posledné 2 roky a na 

aktuálny štvrťrok, 
13) finančný plán na obdobie troch rokov, v ktorom bude zapracovaný aj požadovaný 

úver. 
 
 

Príloha č. 2 
 

VÝMENA BYTOVÝCH VODOMEROV V ROKU 2006 
 

 V priebehu roka 2006 u väčšiny bytových  domov v správe družstva uplynie doba platnosti 
úradného overenia bytových vodomerov TÚV a vo veľmi malom množstve aj SV. SBD II. Košice 
predkladá pre vlastníkov bytov nasledovné možnosti výmeny bytových vodomerov :  
 
1. OPRAVA A OVERENIE VODOMEROV 
    
Cena :      220.- Sk/ks s DPH 
Cena za demontáž a montáž :  161.- Sk/ks s DPH 
Záruka :    24 mesiacov od termínu namontovania, pre všetky dodané vodomery do 31.12.2008 
Záruka sa nevzťahuje na prípady poškodenia vodomerov, strate funkčnosti v dôsledku násilného 
zásahu, nedodržaním prevádzkových parametrov alebo v dôsledku nečistôt, nachádzajúcich sa vo 
vode. Záruka sa nevzťahuje ani na prípady, keď vodomer bude mať  poškodenú overovaciu značku.    



 
Zdroje financovania :  
Na krytie nákladov  pre takúto formu výmeny, majú skoro všetky bytové domy v správe družstva 
vytvorené zdroje vo fonde „MaRT“.  
 
2. DODÁVKA A NAMONTOVANIE NOVÝCH VODOMEROV  
 
Ide o náš výrobok typu E -TQN 1,5 DNN.90.12 – TÚV 
              E -TQN 1,5 DNN.12 – SV 
od výrobcu SENSUZ, a.s. Stará Turá, ktoré sú vyrábané s protimagnetickou ochranou.  
Cena :     386.- Sk/ks s DPH 
Cena za demontáž a montáž  :   161.- Sk/ks s DPH 
Záruka :   TÚV  4 roky  
    SV 6 rokov 
 
Zdroje financovania :  
Bytové domy na takýto spôsob výmeny nemajú vytvorené finančné zdroje vo fonde „MaRT“, ale 
v prípade že vlastníci bytov v dome sa rozhodnú pri výmene vodomerov pre nové vodomery v celom 
dome, potom v prípade nedostatku financií  vo fonde „MaRT“ budú musieť zaplatiť za dodávku 
priamymi platbami.   
 
ZÁVER :  
 
 V prípade požiadaviek vlastníkov bytov na dodávku nových vodomerov, tieto je potrebné 
odsúhlasiť vlastníkmi bytov v dome a predložiť požiadavku na družstvo v termíne do 30.04.2006.  
 V prípade nepredloženia požiadavky, družstvo bude zabezpečovať výmenu vodomerov 
formou opravy a overenia, teda podľa dostupnosti  finančných prostriedkov v dome . 
 
 
 
 


