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Vážení členovia SBD III Košice, 
 

 v tomto roku oslavujeme 60 rokov existencie našej organizácie a 174. výročie existencie družs-
tevníctva na Slovensku. Preukazujeme svoju životaschopnosť dobrými výsledkami v hospodárení so 
zverenými finančnými prostriedkami, profesionalnými výkonmi pri údržbe a obnove spravovaného 
bytového fondu ako aj nízkymi nákladmi na údržbu najmä v profesiách, ktoré sú vykonávané vlastnými 
zamestnancami. Zároveň môžeme konštatovať, že pre 8 bytových domov, ktoré požiadali o úver vo výške 
1.321.880 € zo ŠFRB, boli odsúlasené požadované finančné prostriedky. Päť bytových domov získalo 
dotácie vo výške 255.390 €. Môžeme konštatovať, že aj v uplynulom roku sme mali v danej oblasti 100 % 
úspešnosť. Naša organizácia pracovala bez potreby úveru na svoju činnosť aj v uplynulom roku. 
 Dňa 6.6.2019 sa konalo zasadnutie najvyššieho orgánu družstva – Zhromaždenie delegátov, ktoré 
prerokovalo hospodárenie za rok 2018 a schválilo pridelenie z  hospodárskeho výsledku družstva 802,06  € 
do Fondu finančnej výpomoci na stredné a veľké opravy. K 31.12.2018 bol jeho disponibilný stav vo výške 
184.265,76 € a v obehu bola čiastka obehu 262.544,87 €. 
 Z hospodárskeho výsledku delegáti schválili prídel do sociálneho fondu pre zamestnancov 267,35 €. 
 Platobná neschopnosť našich družstevníkov sa v roku 2018 prejavila u neplatičov pri uhrádzaní záloh 
na poskytované služby. Celková suma pozdĺžnosti bez zmluvných pokút a poplatkov z omeškania síce 
poklesla k 31.12.2018 na hodnotu 147.000,54 €, ale aj tak je to vysoká suma. Konkrétna pomoc zo strany 
našej organizácie pri riešení zníženej platobnej neschopnosti našich družstevníkov sa prejavila v roku 2018 
v uzavretí 8 dohôd o splátkach dlhu bez jeho navýšenia. Oproti predchádzajúcemu roku sa znížila 
na hodnotu 3 411,35 €. 
 Tak ako už máme zaužívané, aj v tomto kalendárnom roku se pripravili dňa 13.6.2019 aktív 
zástupcov vlastníkov a funkcionárov SBD III Košice, na ktorom sme informovali o legislatívnych zmenách, 
ktoré sa dotknú každého vlastníka a nájomcu. Zákon 283/2018 Z.z. platný od 1.11.2018 prináša mnohé 
zmeny v organizácii schôdzí vlastníkov. V súčasnosti začína prebiehať schvaľovacie konanie k novým 
zmluvám o výkone správy. Ich návrhy nájdete na www.najomne.sk ako aj u svojich zástupcov vlastníkov 
pred ich schvaľovaním. Ďalšou legislatívnu zmenu doniesla novelizácia Smernice EP 218/2002/EU 
o energetickej efektívnosti, ktorá v blízkej budúcnosti spôsobí podstatné zmeny v oblasti merania tepla (ÚK 
a TÚV). Na aktíve sme venvali pozornosť aj poznatkom z kontroly požiarnej ochrany v spoločných 
priestoroch ako aj prechodu na bezhotovostný styk so zástupcami vlastníkov a delegátov. 
 Na záver môjho príhovoru by som Vám i Vašim rodinám chcel zaželať v tomto roku veľa zdravia, 
úspechov a životnej pohody. 

 
 

Ing. Vladimír ZVIRINSKÝ, PhD. 
         Predseda SBD III Košice 
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VYHODNOTENIE  ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV   

 
 Podľa Čl. 58 bod 1. Stanov SBD III Košice predstavenstvo družstva zvolalo na 06.06.2019 
zasadnutie najvyššieho orgánu družstva - zhromaždenia delegátov (ďalej len „ZD“). 
Schôdza ZD sa konala v priestoroch Reštaurácie Magnólia na ulici Sv. Ladislava č. 2 v Košickej Novej 
Vsi. Zo 71 pozvaných delegátov sa schôdze ZD konanej dňa 06.06.2019 podľa prezenčnej listiny 
zúčastnilo 45 delegátov, čo  predstavuje 63,38 % -tnú účasť. Nižšie uvádzame prehľad prijatých uznesení. 
  

 

 Zhromaždenie delegátov SBD III Košice dňa 06. júna 2019  platným uznesením: 
 

 

A/ ZVOLILO: 

1. Za členov mandátovej komisie: 
Igor Sadloň – predseda, Pavol Gemeri – člen, Mária Bognárová – členka. 

 

2. Za členov návrhovej komisie:  
 Ing. Marta Tučková, PhD. – predsedníčka, Terézia Valušová – členka, Veronika Ivanová – členka.  
 

3. Za overovateľov zápisnice z tejto schôdze ZD:  
Ing. Michaela Judová, Terézia Kováčová. 

 
 

B/ URČILO: 

1. Za zapisovateľku zápisnice z tejto schôdze ZD:  
Denisa Kulcsárová. 

  
 

C/ VZALO NA VEDOMIE: 

1. Kontrolu plnenia Ukladacích uznesení podľa Prílohy č. 1: Uznesenia č. F/1. zo dňa 
06.12.2018 (→ Uznesenie č. E/9. zo dňa 10.12.2009, Uznesenie č. F/2. zo dňa 29.05.2014, 
Uznesenie č. F/3. zo dňa 29.05.2014, Uznesenie č. F/9. zo dňa 04.12.2014, Uznesenie č. E/4. 
zo dňa 04.06.2015, Uznesenie č. E/5 zo dňa 08.06.2017, Uznesenie č. G/2. zo dňa 07.12.2017, 
Uznesenia č. G/3. zo dňa 07.12.2017), Uznesenia č. F/2. zo dňa 06.12.2018, Uznesenia č. F/3. 
zo dňa 06.12.2018 a Stavy pohľadávok SBD III Košice podľa Prílohy č. 2. 

 

2. Diskusné príspevky delegátov. 

 
D/ SCHVÁLILO: 

1. Správu Kontrolnej komisie SBD III Košice za rok 2018 podľa Prílohy č. 3. 
2. Výročnú správu o činnosti PD SBD III Košice a stave družstva za rok 2018 podľa Prílohy č. 4. 
3. Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018 podľa Prílohy č. 5. 
4. Použitie čistého zisku za rok 2018: 

Hospodársky výsledok za rok 2018 po zdanení              1 069,41  € 
Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2018 po zdanení: 
• príspevok do Fondu finančnej výpomoci na stredné a veľké opravy    802,06  €, 

• prídel do Sociálneho fondu   267,35  €. 
 

5. Zmeny a doplnky Stanov SBD III Košice podľa Prílohy č. 6 nasledovne: 
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1/ Článok 30 bod 15. Stanov SBD III Košice  sa nahrádza znením: 
Náklady na plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru rozúčtuje (rozpočíta) 
družstvo nasledovne: 

a) náklady na dodávku tepla podľa pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov tepla 
alebo určených meradiel tepla na meranie množstva dodaného tepla u vlastníkov 
a nájomcov bytov v bytovom dome, ktoré sú rovnakej triedy presnosti v pomere základnej 
a spotrebnej zložky podľa platného rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome alebo rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome 
prijatého v predchádzajúcom kalendárnom roku. Pri rozpočítaní nákladov na dodávku 
tepla sa postupuje podľa osobitného predpisu. 
Ak počas zúčtovacieho obdobia došlo k zmene konečného spotrebiteľa a náklady na 
dodané teplo na vykurovanie nie je možné konečnému spotrebiteľovi rozpočítať 
podľa odčítaných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo 
určených meradiel na meranie tepla konečného spotrebiteľa z dôvodu ich nedodania 
konečným vlastníkom, použijú sa: 

- v prípade ak je to technicky možné archivované údaje z pomerových 
rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel na meranie tepla konečného 
spotrebiteľa, 

- v ostatných prípadoch pomerné množstvá z celoročných indikovaných 
údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel na meranie 
tepla konečného spotrebiteľa.    

Ak nemožno v byte vykonať odpočet pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov 
tepla alebo určených meradiel tepla na meranie množstva dodaného tepla, postupuje sa pri 
rozpočítaní nákladov na dodávku tepla podľa osobitného predpisu.   

b) náklady na dodávku (vodné) teplej úžitkovej vody a stočné podľa nameraných hodnôt, 
pričom sa pri rozpočítavaní postupuje podľa osobitného predpisu. Ak nemožno v byte 
vykonať odpočet hodnôt na určenom meradle pre teplú úžitkovú vodu, postupuje sa pri 
rozpočítaní nákladov na dodávku a ohrev teplej úžitkovej vody podľa osobitného 
predpisu.  

c) náklady na dodávku (vodné) studenej pitnej vody a stočné ako podiel fakturačného 
meradla a súčtu všetkých meračov v pomere podľa nameraných hodnôt v objekte 
rozpočítavania. Ak nemožno v byte vykonať odpočet hodnôt na určenom meradle pre 
studenú pitnú vodu (SV), rozpočítanie spotreby SV sa bude riadiť podľa spotreby 
priemeru dvoch posledných kalendárnych rokov nameranej v byte. Ak nie je známa 
hodnota spotreby priemeru posledných dvoch kalendárnych rokov, rozpočítanie spotreby 
SV sa bude riadiť Prílohou č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 
Z. z. v znení neskorších predpisov, 

d) náklady na odvod zrážkovej vody podľa platnej legislatívy a podielu plochy bytu (m2) 
k ploche strechy, 

e) náklady na spotrebu elektrickej energie spoločných častí domu a spoločných zariadení 
domu rovnakým dielom na každý byt v bytovom dome alebo iným spôsobom podľa 
rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, 

f) náklady na odpočet a rozpočítanie meradiel studenej pitnej vody, teplej úžitkovej vody 
a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov podľa ich počtu v byte, 

g) náklady na poistenie domu podľa výšky spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
domu a spoločných zariadeniach domu, 

h) náklady na upratovanie a zimnú údržbu rovnakým dielom na každý byt v bytovom dome 
alebo iným spôsobom podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome, 

i) náklady na ostatné služby, plnenia, práce a výkony rovnakým dielom na každý byt 
v bytovom dome alebo iným spôsobom podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome. 
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2/ V Článku 107 Stanov SBD III Košice sa dopĺňa bod 16., ktorý znie: 

Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 06.06.2019 nadobúdajú 
účinnosť dňom  07.06.2019 

 
 
F/ ULOŽILO: 

1. Predstavenstvu družstva naďalej sledovať a zabezpečiť dôsledné splnenie ukladacích uznesení: 
Uznesenie č. E/9.   zo dňa   10.12.2009, 
Uznesenie č. F/2.   zo dňa   29.05.2014, 
Uznesenie č. F/3.   zo dňa   29.05.2014, 
Uznesenie č. F/9.   zo dňa   04.12.2014, 
Uznesenie č. E/4.   zo dňa   04.06.2015, 
Uznesenie č. G/3.   zo dňa   07.12.2017, 
Uznesenie č. F/2.   zo dňa   06.12.2018.    
 T: rok 2019   

   Z: v texte 

 

 

 

Za organizačno-právny úsek spracovala: Beáta Hricková, právna referentka 

 

 



5/5  

INFORMÁCIA 
O HOSPODÁRENÍ DRUŽSTVA ZA ROK 2018 

 

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018 bola schválená dňa 6. júna 2019 
na Zhromaždení delegátov SBD III Košice vrátane rozhodnutia o rozdelení zisku po zdanení za rok 
2018. 

Podľa §19 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (Zákon 
o účtovníctve) bola riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018 vrátane výročnej správy 
za rok 2018 overená audítorom. 

 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  -  Názor: 

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky družstva STAVEBNÉ BYTOVÉ 
DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, 
výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn 
významných účtovných zásad a účtovných metód. 

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie družstva STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) 
k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o účtovníctve“). 

Posúdili sme, či výročná správa družstva STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE 
(skrátené SBD III Košice) obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve. 

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou 
za daný rok, 

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme 
získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti 
vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto 
súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. 

 

Dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2018 zisk po zdanení: 1.069,41 € 

Rozhodnutím Zhromaždenia delegátov zo dňa 6.6.2019 bude zisk SBD III Košice po 
zdanení použitý nasledovne : 

príspevok do Fondu finančnej výpomoci na stredné a veľké opravy 802,06    € 
prídel do Sociálneho fondu 267,35    € 

 

 

Za ekonomický úsek spracoval: Ing. Peter Košík, ekonomický námestník 


