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VÁŠ SPRÁVCA spol. s r.o. 
Furdekova 4, 851 03 Bratislava 
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Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a spol. priestorov BD Furdekova 6, BA 
konanej dňa 01.02.2012  o 18:00 hod. v KD Slniečko, Furdekova 6/A. 
                    
Predsedajúci: J. Kamenský 
Program schôdze:  

1. Prezentácia 
2. Úvod 
3. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice  
4. Informácia o hospodárení bytového domu 
5. Informácia o činnosti výboru zástupcov vlastníkov bytov a NP   
6. Investičný plán na rok 2012 
7. Financovanie prevádzky bytového domu 
8. Rôzne, diskusia, záver 

 
1. Prezentácia 
 Prítomní na schôdzi vlastníkov : 
konateľ spoločnosti Váš správca spol. s.r.o. : Roman Varga 
technik : Ivo Martanovič 
zástupcovia vlastníkov : Jaroslav Kamenský , Martin Husek 
vlastníci bytov a NP : podľa prezenčnej listiny 

 
2. Úvod 
 Schôdzu otvoril zástupca vlastníkov p. Kamenský s informáciou o programe schôdze a termíne konania 
nasledujúcej schôdze vlastníkov bytov a NP koncom leta 2012.  
Správca p. Martanovič s konštatovaním o počte prítomných vlastníkov 27 ( podľa prezenčnej listiny ) prítomných 
oboznámil, že počet prítomných nie je uznášania schopný a prípadné hlasovanie k predloženým návrhom bude 
možné až po hodine konania predmetnej schôdze. 

 
3. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice  
 Za zapisovateľa zápisnice zo schôdze bol prítomnými vlastníkmi zvolený pán Roman Varga a za 
overovateľa zápisnice pán Martin Husek.  

Za hlasovalo: 27        Proti hlasovalo: 0     Zdržali sa hlasovania: 0 

 
4. Informácia o hospodárení bytového domu 
 Prítomní boli oboznámení o hospodárení domu. Správca p. Martanovič  informoval prítomných 
vlastníkov o celkových skutočnostiach týkajúcich sa financovania a hospodárenia domu, vrátane: 
 - aktuálnej tvorby fondu opráv a údržby (ďalej len „FOaÚ“): 0,60 €/m2/byt, za celý dom je to 3.069,20 €/ 
mesiac. Táto suma sa týka tvorby len za byty. Nájomné za nebytové priestory je v čiastke 1.061,29 €/ mesiac. 
Spolu je tvorba do FOaÚ 49.565,88 € / rok. 
 - čerpanie z FOaÚ na rekonštrukcie, prípadne opravy domu. V roku 2010 bolo čerpanie z FOaÚ v 
celkovej čiastke 38.445,24 € a to hlavne za modernizáciu výťahov (29.452,15 €), výmena 2ks šachtových dverí 
na prízemí (1.743,80 €), vykonanie povinnej revízie rozvodov plynu a vykonanie opakovanej dezinsekcie 
v bytoch. 
 - v roku 2011 bolo čerpanie prostriedkov z FOaÚ najnižšie za posledné obdobie (2.010,- €). Na dome 
neboli potrebné robiť žiadne revízie ani iné vážnejšie opravy. Odčerpané prostriedky boli použité na drobné 
opravy v dome a na opakovanú dezinsekciu bytov. 
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 - stav splácania úveru na rekonštrukciu obvodového plášťa (zateplenie) domu Furdekova 6 – výška 
úveru 7,5 mil. SK (248.954,37 €), splatnosť úveru: 25.6.2016, splatená istina k 31.12.2011 121.676,48 €, 
zostatková nesplatená istina 127.277,91 €, zaplatené úroky k 31.12.2011 vo výške 40.931.36 €. 
 - stav na účte PSS k 31.12.2011 29.817,65 € (na piatich aktívnych zmluvách, vinkulovaných voči domu 
Furdekova 6)  
 - stav prostriedkov na účtoch Furdekova 6 k 31.01.2012 – účet FOaÚ : 29.549,93 € a účet Služieb  
9.552,12 €. 
 
 Prítomní boli oboznámení s výškou nájomného za NP. Mesačný nájom bez energií činí v priemerne 
62,40 €/m2/rok. K tejto čiastke si nájomcovia samostatne platia všetky služby spojené s užívaním NP (energie, 
OLO, poistenie, atď.). Prítomní konštatovali, že výška nájomného za NP je k momentálnej situácii na trhu 
prijateľná a jej neúmerné zvýšenie by mohlo mať aj za následok odchod niektorých nájomcov, čo by spôsobilo 
výpadok príjmu do FOaÚ.  

Prítomní uvedené informácie zobrali na vedomie. 
 
 Konateľ spoločnosti Roman Varga informoval prítomných vlastníkov  o stave spoločnosti Váš správca 
spol. s.r.o. a  hlavne o situáci , ktorá vznikla v roku 2011 a dotkla sa aj vlastníkov bytov a NP na Furdekovej 6. 
Správca IT, ktorý spravoval v spoločnosti Váš správca spol. s.r.o. elektronický systém, zneužil dostupné 
informácie, obišiel bezpečnostný systém a prostredníctvom elektronického systému GEMINY prevádzal na 
súkromný účet postupne čiastky, ktoré popisoval ako platba spol. DALKIA (dodávateľ tepla) aj s variabilným 
symbolom zálohovej platby DALKIE.  Následne riadky vo výpisoch z Tatra banky, ktoré hovorili o týchto 
nekalých prevodoch z účtu Služieb Furdekova 6 vymazal a upravil aj zostatky na výpisoch , čím za sebou 
zahladil stopy, resp. podozrenia a ekonomický úsek už v elektronickej komunikácii s bankou stiahol do systému 
účtovníctva správcu nekorektné údaje. Konateľ spoločnosti na uvedenú trestnú činnosť prišiel a okamžite podal 
na Krajskú prokuratúru oznámenie, čím sa začalo trestné stíhanie na neznámeho páchateľa a toho času je to v 
štádiu vyšetrovania. 
Boli vykonané opatrenia - spoločnosť Váš správca spol. s.r.o. spolu s Tatra bankou úzko spolupracuje na 
bezpečnosti systému a už rok je systém GEMINY ochránený viac násobnou ochranou proti zneužitiu 
akýmkoľvek ľudským faktorom a bola zavedená trojstupňová kontrola pri bankových prevodoch nasledovne: 
1. bezpečnostná úroveň systému u správcu 
2. banka (platby banka prevedie len na účty dodávateľov, ktoré má v systéme dopredu zadefinované 

správcom 
3. kontrola prevodov zo strany vlastníkov (výpisy z účtov pre Furdekovu 6 budú bankou súčasne zasielané 

priamo aj zástupcovi vlastníkov bytov a NP Furdekova 6 (po dohode pani Majorovej) pre kontrolu stavov 
a tokov prostriedkov mimo spoločnosti Váš správca spol. s.r.o.  

Náprava - Tatra banka poskytla spoločnosti Výš správca úver na pokryje celkovej škody a tým vlastníkom 
zabezpečí vrátenie všetkých prostriedkov na účet domu do posledného centu, ktoré boli odcudzené nabúraním 
sa do systému cez počítačovú sieť .  
Z účtu bolo trestnou činnosťou odčerpané 42.463,69 €. Z tejto čiastky spoločnosť Váš správca už previedla na 
účet Furdekova 6 v decembri 2011 čiastku 10.000,- €. Do 04.2012 spoločnosť Vás správca poukáže 
prostredníctvom Tatra banky na účet domu 20.000,- € a zvyšok 12.463,69 € najneskôr v priebehu roku 2013. To 
hlavne z toho dôvodu, že banka poskytla úver, ktorý sa dá čerpať v niekoľkých tranžiach a tak ďalšia splátka 
dlžnej čiastky prichádza do úvahy až v roku 2013.  
I napriek tomu, že vyšetrovanie prebieha a doposiaľ nie sú známe výsledky vyšetrovania, spoločnosť Váš 
správca podnikla všetky kroky k rýchlemu navráteniu finančných prostriedkov na účet domu Furdekova 6 pri 
zohľadnení ekonomickej situácie správcu. 
 
Konateľ spoločnosti Váš správca poďakoval prítomným za ústretovosť a pochopenie a ubezpečil, že vykonané 
opatrenia už v budúcnosti zabránia vzniku podobnej situácie. 

Prítomní uvedené informácie zobrali na vedomie. 
 
 Správca p. Martanovič informoval prítomných o stave neplatičov na dome, kde celková dlžná čiastka ku 
dňu konania schôdze činí -25.772,67 €. Z tejto čiastky je najväčším dlžníkom spoločnosť ALPIN , ktorú správca 
žaluje  na príslušnom súde o vydanie Platobného rozkazu pre zabezpečenie pohľadávky. Za dlžníka p.Ortha, 
ktorý mal prenajaté priestory (bývalé kaderníctvo) a bol doporučený správcom, sa spoločnosť Váš správca spol. 
s.r.o.  zaväzuje splatením jeho dlhu v sume 2.300,- € v čo najkratšej dobe na účet FOaÚ Furdekova 6.  
Spol. REKOSTAV – p. Kopecký (bývalý zelovoc) je vo výpovednom konaní. Ostatní nájomcovia si plnia svoje 
zmluvné povinnosti. Zoznam nájomníkov NP je uvedený vo vývesnej tabuli na prízemí domu.  
Prehľad nedoplatkov vlastníkov bytov a NP vrátane výšky bol na schôdzi k dispozícii prítomným k nahliadnutiu. 
 
Nedoplatky a ich vymáhanie má na starosti v spoločnosti Váš správca, s.r.o. p. Jan Koláček na oddelení 
vymáhania pohľadávok. Zabezpečuje úkony pre vymáhanie pohľadávok (zasielanie upomienok, návrh y na 
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právne, resp. súdne úkony, atď.). Prehľad o neplatičoch je možný k nahliadnutiu vlastníkom bytov a NP osobne 
u p.Koláčeka, spol. Váš správca na Furdekovej 4. 

Prítomní uvedené informácie zobrali na vedomie. 

 
5. Informácia o činnosti výboru zástupcov vlastníkov bytov a NP   
 Bod programu č.5 – informácia o činnosti zástupcov vlastníkov bytového domu bol vzhľadom k časovej 
tiesni a ostatným bodom programu presunutý na najbližšiu schôdzu vlastníkov. 

 
6. Investičný plán na rok 2012 
 Prítomných vlastníkov p. Kamenský informoval o plánovaných opravách a rekonštrukciách na dome 
v r.2012 a to v nasledujúcom  rozsahu: 
 a) gen. oprava podlahy v dome na 1.-10. poschodí - do 31.07.2012. Správca spolu so zástupcami 
pripraví optimálny návrh technického riešenia (dlažba, PVC, linoleum, resp. liata podlaha, ...). Na základe 
riešenia prebehne výberové konania na dodávateľa. Uvedené informácie budú zverejňované priebežne vo 
výveske na prízemí domu k pripomienkovaniu. Predpokladaný rozpočet je cca 15-20 tis. 

b) dokončenie úprav prízemia pri schodisku (stena, strop, podlaha) do 31.7.2012 
 c) rekonštrukcia plôch pred vstupmi do domu (položenie novej dlažby + čistiacich rohoží)  - v závislosti 
od počasia  
 d) oprava osvetlenia v pivniciach + výmena vypínačov 
 e) dobudovanie pivničných kobiek (prevažne riešené svojpomocne) do 30.5.2012 
 f) renovácia lavičiek pred domom (prevažne riešené svojpomocne) do 31.8.2012 
 g) vybudovanie kontajnerového stojiska (momentálne pozastavené z dôvodu legislatívneho procesu – 
čaká sa na návrh nájomnej zmluvy od magistrátu mesta Bratislava na pozemok kde má byť nové stojisko 
vybudované.  
 h) dodávka a namontovanie sieťok na okná v prízemí domu (AB Team) 
 i) úprava predzáhradky (prevažne riešené svojpomocne) 
 j) vymaľovanie spoločných priestorov 1.-10.posch + schodiska (prebehne obdobný proces ako pri 
podlahe, realizácia bude závisieť od výšky nákladov a  finančných podmienok) 
 k) informácie o výške nákladov za investičné akcie podľa bodov a) až j) budú vyvesené vo výveske na 
prízemí domu 
 l) povinná výmena vodomerov na SV a TUV v roku 2012. Prítomní sa po predložení návrhu (správcom 
a zástupcami vlastníkov) o spôsobe financovania výmeny vodomerov a diskusii k tomuto bodu, dohodli na 
nasledovnom spôsobe:  výmena vodomerov bude zaplatená z účtu FOaÚ a následne správca vystaví každému 
vlastníkovi mimoriadny zálohový predpis, za predmetnú výmenu. Odhadovaná čiastku za výmenu oboch 
vodomerov aj s prácou je cca 60,- €. Zároveň správca upozornil vlastníkov, že môže nastať úprava v cene 
v prípade nepredvídaných udalostí a komplikácií pri výmene  v jednotlivých bytoch. Správca preto vyzval 
vlastníkov, aby si pri výmene vodomerov skontrolovali údaje na montážnom liste ktorí podpíšu (čo sa 
menilo, aký montážny materiál sa použil, koľko času a koľkí technici strávili pri výmene). Tento bude 
podkladom pre zúčtovanie výmeny pre jednotlivé byty. Týmto sa predíde prípadným nedorozumeniam.  
 
Hlasovanie prítomných k tomuto bodu prebehlo o 19:30 hod. nasledovne: 

Za hlasovalo: 27       Proti hlasovalo: 0    Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Okrem uvedeného investičného plánu správca a zástupcovia vlastníkov bytov a NP pripravia do budúcej 
schúdze návrh technického riešenia vrátane odhadu investičných nákladov na: 
 a) rekonštrukciu núdzového osvetlenia v dome 
 b) zateplenie strechy 

Prítomní uvedené informácie zobrali na vedomie. 

 
7. Financovanie prevádzky bytového domu 
 Prítomných vlastníkov p. Kamenský a správca p. Martanovič informoval o financovaní prevádzky 
a údržby domu. Ku dňu konania schôdze má bytový dom zazmluvnených nasledovných dodávateľov:  
 - Váš správca spol. s.r.o. 463,-    €/ mesiac (správa domu) 
 - Vako servis spol. s.r.o.   68,35 €/ mesiac (výťahy a príslušenstvo)  
 - Modaco spol. s.r.o.   40,12 €/ mesiac (havarijná služba voda, plyn, kúrenie) 
 - Senzidom s.r.o. 255,-    €/ mesiac (upratovanie) 
 - OLO a.s. 647,-    €/ mesiac (odvoz a likvidácia odpodu) 
 - EON 316,87 €/ mesiac (elektrická energia spoločných priestorov)  
 - UNION poisťovňa a.s.                    1.958,56 €/ rok (poistenie domu)  
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 - SV + TUV 1.194,-    €/ mesiac 
 - DALKIA a.s.  7.640,-    €/ mesiac (kúrenie) 
 
Toto sú pravidelné platby za služby spojené s bývaním , ktoré správca riadne a pravidelne uhrádza z účtu 
služieb domu Furdekova 6. 
Prítomní vlastníci boli informovaní o možnosti spolupráce  so spol. Vaša havarijná pre zabezpečenie havarijnej 
služby (voda, plyn, kúrenie).V prípade výhodnejších finančných podmienok oproti súčasnej zmluvy s Modacom 
sa pripraví zmluva s touto spoločnosťou.    

Prítomní uvedené informácie zobrali na vedomie. 
 
 Správca p. Martanovič informoval vlastníkov, že celkovou rekonštrukciou osvetlenia v spoločných 
priestoroch a výťahov sa spotreba el. energie znížila a to nasledovne: V roku 2009 bola spotreba v kWh za 
osvetlenie spoločných priestorov vo výške 5 972 kWh (1.655,78 €), v roku 2010 to bolo 4 510 kWh (1.268,80 €), 
čo v prinieslo úsporu 386,98 €/ ročne. 
 Prítomní boli tiež informovaní o údržbe, ktorá je na dome Furdekova 6 riešená zástupcami vlastníkov 
bytov a NP svojpomocne, resp. brigádnicky a to za účelom minimalizovania výdavkov z FOaÚ. Jedná sa o: 
  - zimnú údržbu (úspora cca 450,- € / sezónu) 

- výmena žiaroviek a nenáročná oprava elektroinštalácie a vodoinštalácie   
 - oprava zámkov, kovaní, tesnení, údržba spoločných zariadení v dome 
 - zabezpečenie TP   

 - likvidácia HDO (okrem odvozu veľkokapacitným konzajnerom) 

Prítomní uvedené informácie zobrali na vedomie. 
 
 Prítomných vlastníkov p. Kamenský a správca p. Martanovič informovali o rozsahu financovania 
prevádzky a údržby v bytoch a NP z FOaÚ a to nasledovne: 

a) všetky opravy inžinierskych sietí po prvý uzáver vrátane v bytoch sa hradí z FOaÚ, ostatné vlastník bytu: 
- voda - guľový ventil, ostatné vlastník vrátane vodomerov 
- elektro - hlavný istič pred bytom vrátane hodín, ostatné vlastník 
- plyn - hl. uzáver v byte, ostatné vlastník 
- kúrenie - hl. ventil na chodbe, ostatné vlastník 

b) v prípade poruchy na spoločných častiach a zariadeniach domu vlastník túto skutočnosť nahlási 
správcovi,  resp. zástupcovi vlastníkov bytov a NP (e-mailom, telefonicky, osobne, faxom alebo písomne do 
schránky na prízemí domu) a následne správca objedná opravu u dodávateľa, nie vlastník. V prípade iného 
postupu nebudú náklady dodávateľovi opravy uhradené. Tento postup je nutný k zabezpečeniu zníženia a k 
sledovania výdavkov za opravy v bytovom dome. V prípade havarijnej situácie môže vlastník nahlásiť poruchu 
priamo servisnej organizácie. Zoznam a kontakty pre havarijné služby sú uvedené vo výveske na prízemí domu. 

c)   v prípade požiadavky vlastníka na nový DEK kľúč, si vlastník prevezme DEK kľúč u správcu po 
uhradení poplatku 5,-€ / 1ks DEK kľúč. Tento kľúč je zaregistrovaný u správcu.  

d) vlastník bytu je povinný umožniť prístup do bytových stupačiek v prípade opravy spoločných 
rozvodov a zariadení, ktoré sú v týchto stupačkách nainštalované. Táto povinnosť bude zapracovaná do 
novej zmluvy o správe - r.2012 

Prítomní uvedené informácie zobrali na vedomie. 
 
 Prítomných vlastníkov správca p. Martanovič informovali o pomerovom rozpočítaní nákladov za teplo 
pre rok 2011. Po diskusii sa vlastníci zhodli na tom, že náklady za teplo dodané spoločnosťou Dalkia budú 
naďalej rozpočítané ako doposiaľ – t.j. pomerom 70% na pomerové merače tepla a 30% na plochu bytov. 
To znamená, stav ostáva nezmenený a je platný aj na nasledujúce obdobie až do jeho zmeny vlastníkmi na 
schôdzi vlastníkov. 
 
Hlasovanie prítomných k tomuto bodu prebehlo o 19:41 hod. nasledovne: 

Za hlasovalo: 27       Proti hlasovalo: 0    Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 Správca p. Martanovič a zástupca vlastníkov p. Kamenský na základe podnetu od vlastníkov bytov a NP 
Furdekova 6 otvorili rozpravu na tému prenajaté byty a osobomesiace. Prítomní sa pozastavili nad problémom 
prenajatých bytov, kedy vlastník vo vyúčtovaní uvádza jednu osobu a v byte, ktorí prenajíma, ich býva viac ako 
jedna osoba, pričom tieto osoby nemá vlastník u správcu nahlásené. Obdobne sa to týka aj vlastníkov bytov 
a NP, ktorí v položke osobomesiace do vyúčtovania nákladov na prevádzku, uvádzajú menší počet osôb, ako 
v skutočnosti daný byt obýva. Týmto doplácajú ostatní vlastníci na zvýšené náklady na prevádzku domu.  
Po diskusii prítomných navrhuje správca doplniť nový článok do zmluvy o správe v nasledovnom znení:  
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„Ak vlastník bytu do siedmich dní od zmeny počtu bývajúcich v byte túto skutočnosť neohlási 
správcovi v písomnej forme, bude správca spolu so zástupcami vlastníkov a vlastníkmi, oprávnený 
stanoviť počet bývajúcich v byte (osobomesiace) podľa skutkového stavu.“   
 
Hlasovanie prítomných k tomuto bodu prebehlo o 19:54 hod. nasledovne: 

Za hlasovalo: 27       Proti hlasovalo: 0    Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 Prítomných vlastníkov p. Varga informoval o navýšení poplatku za správu a to z 5,78 € /byt/mesiac na 
6,99 € /byt/mesiac. Navýšenie činí na jeden byt zvýšenú platbu o 1,21 €/ mesiac. Zároveň správca navrhol 
vlastníkom zníženie platby za položky v zálohovom predpise, na ktorej sú veľké preplatky o výšku navýšenia 
poplatku za správu. Týmto ostane zálohový predpis voči úprave poplatku za správu bez zmeny. Správca 
navýšenie vysvetlil úpravou cien vstupných nákladov pre prevádzku. Uvedené navýšenie ceny je prvé od r. 
2006, kedy bola podpísaná zmluva o správe. Uvedené prítomní vlastníci zobrali na vedomie a súhlasili 
s navýšením o 1,21€ / byt / mesiac v hlasovaní. 
 
Hlasovanie prítomných k tomuto bodu prebehlo o 20:05 hod. nasledovne: 

Za hlasovalo: 27       Proti hlasovalo: 0    Zdržali sa hlasovania: 0 
 

8. Rôzne, diskusia, záver 
 Prítomní v diskusii hovorili o rôznych súvislostiach ohľadom domu Furdekovej 6 s nasledovnými 
podnetmi, návrhmi, závermi a úlohami: 

- oprava pôvodnej spoločnej antény (STA) sa zatiaľ realizovať nebude (finančné náklady + v dome 
sú možnosti pripojenia TV od rôznych poskytovateľov služieb)  
-  správca, resp. zástupcovia vlastníkov zabezpečia prehľad operátorov a nimi poskytovaných 
služieb v dome Furdekova 6 do vývesky na prízemí domu 
- správca zabezpečí písomnú informáciu o zákaze vynášania HDO (hrubý domáci odpad) na 
kontajnerové stojisko, o jeho povolenom / nedovolenom nakladaní a to menovite každému vlastníkovi 
do poštovej schránky a do vývesky na prízemí domu Furdekova 6 + harmonogram odvozu OLO 
- správca zabezpečí pravidelné kontroly a revízie technických zariadení podľa harmonogramu a  
v zmysle platnej legislatívy (plyn, elektro, bleskozvod, PO, ...) 
-  v priebehu mesiaca 02.-03.2012 sa vykoná údržba a oprava kľučiek, kovaní a zasklenia dverí v NP 
- schodisko a chodby k bytom 
-  ihneď sa vykoná údržba a oprava 2ks vchodových dverí (výmena tesnenia dverí a 
samozatváračov) 
-  správca, resp. zástupcovia vlastníkov zabezpečia aktualizáciu menoviek na vonkajších 
zvončekoch a poštových schránkach (do 20.2.2012 „vlastníci bytov“ vhodia do schránky správcu 
na prízemí domu požiadavky na zmeny v menovkách)   
- „psíčkari“ boli dôrazne upozornení, aby zabezpečili vykonávanie potrieb svojich miláčikov nie na 
dome a pred domom, ale mimo nich a zároveň používali prostriedky na zber exkrementov   
- vlastníci boli požiadaní, aby vo vlastnom záujme zatvárali za sebou vchodové dvere na prízemí 
a nevpúšťali tak do domu cudzie osoby 
- vlastníci boli požiadaní, aby letáky zo svojich poštových schránok si aj zlikvidovali a neodkladali 
ich na skrinku s novinami  
-  prítomní poukázali na nevhodné správanie niektorých vlastníkov, resp. nájomníkov ako je nočný 
hluk po 22:00 hod., vyhadzovanie ohorkov a iných predmetov z okien, znečisťovanie spoločných 
priestorov domu, fajčenie v spoločných priestoroch domu a pod. s apelom o kultúrne správanie 
a ohľaduplnosť 

 
Schôdza bola ukončená o 20:20 hod. poďakovaním predsedajúceho za účasť. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ: Roman Varga  v.r.    Overovateľ zápisnice: Martin Husek v.r.  
......................................................     ................................................................... 

 
 


