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Článok 1 

 

Stavebné bytové družstvo Bytča ( ďalej len družstvo ) na úhradu nákladov súvisiacich s úkonmi vykonávanými 

z podnetu a v záujme vlastníkov a nájomníkov za účelom objektívneho rozdelenia nákladov na správu stanovuje 

jednorazové poplatky, ktoré sa delia na : 

- poplatky hradené užívateľom bytu, nebytového priestoru (príloha č. 1) 

- poplatky hradené z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv (príloha č. 2) 

 

 

Článok 2 

 

Poplatky sa účtujú v prospech výkonov strediska Správa družstva. Poplatok typu „A“ sa hradí  

v hotovosti  priamo v pokladni SBD pred začatím požadovaných úkonov, alebo prevodom na jeden z bankových 

účtov družstva. V prípade bezhotovostnej úhrady sa pred úkonom preukazuje dokladom o úhrade (výpis z účtu, 

výpis z elektronického bankovníctva, SMS). Poplatok typu „Aa)“ sa hradí po vykonaní úkonu a preukázaní 

skutočných nákladov.  

Poplatky typu „B“ sú predmetom ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a NP. Poplatok typu 

„Ca), Cb) Cc)“  sú hradené z fondu prevádzky, údržby a opráv domu a prevedené z bankového účtu bytového 

domu na účet správcu.  

Poplatok „Ca)“ – zúčtovaný po vykonaní úkonu 

Poplatok „Cb)“ – zúčtovaný na začiatku roka 

Poplatok „Cc)“ – zúčtovaný na konci roka 

V prípade poplatku za rok sa zúčtuje iba alikvotná časť z ročného nákladu zodpovedajúca počtu mesiacov.  

Za vytlačenie materiálov na výročnú schôdzu vlastníkov sa poplatky neuplatňujú 1x ročne. 

V prípade poplatkov, ktoré SBD Bytča vyberá sprostredkovane – notárke poplatky, poplatky pre kataster a pod. 

ich výška závisí od aktuálneho sadzobníka. 

V prípade poplatkov za poštovné, uplatňujú sa vo výške preukázaného poplatku v zmysle platného sadzobníka 

Slovenskej pošty. 

Poplatky bez stanovenej pevnej výšky sa riadia Zmluvou o výkone správy, uzatvorenými zmluvami 

o sprostredkovaní, uzatvorenými zmluvami s dodávateľmi služieb v zmysle ich platných cenníkov (spracovanie 

vyúčtovania za teplo, spracovanie spotrieb SV, TÚV prostredníctvom diaľkového odpočtu, zasielanie upomienok 

SMS) 

 

Článok 3 

 

Táto smernica nerieši poplatky súvisiace s užívaním bytu, nebytového priestoru, príspevky SZBD, poplatky 

z omeškania, resp. úroky z omeškania pri neplatení nájomného za užívanie bytu alebo nebytového priestoru a 

služby spojené s bývaním,  prípadne ďalšie poplatky, ktoré upravujú iné družstevné smernice a predpisy.  

 
Článok 4 

 

Úplné znenie Cenníka poplatkov za úkony družstva bolo schválené uznesením P-SBD č. 1/5/2019 dňa 15.3.2019 

s účinnosťou od 18.3.2019.  

Dňom účinnosti smernice stráca platnosť doterajšia „Smernica č. 2 o jednorazových príspevkoch na správu 

družstva za úkony mimo bežnej činnosti“ s účinnosťou od 01.11.2016 do 17.3.2019.  
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Príloha č. 1 POPLATKY K ÚHRADE UŽÍVATEĽOM BYTU, NEBYTOVÉHO PRIESTORU 

 

 

Por. 

č. 
Typ  Položka 

 

Poplatok 

v € 

DPH 

20%

Poplatok s 

DPH  v € 

1. A Poplatok za platbu KDS, Internet  v pokladni (užívatelia mimo správu SBD) 1,67 € 0,33 € 2,00 €

2. A

 Poplatok pri pristúpení k zmluve o výkone správy  (bez poplatku pri predložení 

právoplatného osvedčenia o dedičstve, ak byt nadobúda pozostalý manžel alebo 

manželka, deti a ich potomkovia, rodičia)    10,00 €    2,00 €       12,00 € 

3. A Poplatok za vyhotovenie fotokópie

– zmlúv o výkone správy 10,00 € 2,00 € 12,00 €

(bez započítania poplatku za overenie rovnopisu)

4. A Predbežný súhlas na stavebné úpravy

– v nebytovom (spoločnom) priestore 16,60 € 3,32 € 19,92 €

– v byte, resp. garáži 10,00 € 2,00 € 12,00 €

5. A Kopírovanie alebo tlač dokumentov 

Formát A4 - jednostranný 0,17 € 0,03 € 0,20 €

Formát A4 - obojstranný 0,29 € 0,06 € 0,35 €

Formát A3 - jednostranný 0,33 € 0,07 € 0,40 €

Formát A3 - obojstranný 0,58 € 0,12 € 0,70 €

6. A Výber technickej dokumentácie, dokladov z archívu z dôvodu nahliadnutia, alebo 8,33 € 1,67 € 10,00 €

vyhotovenia fotokópie (poplatok nezahŕňa vyhotovenie fotokópie)

7. A Spracovanie podkladov pre súdnych znalcov 8,33 € 1,67 € 10,00 €

(poplatok sa neuplatňuje pri úmrtiach vlastníkov, dedič predkladá k nahliadnutiu

úmrtný list)

8. B

Vystavenie upomienky na úhradu nedoplatku z úhrad za užívanie bytov 

(preddavky, ročné vyúčtovanie) v papierovej forme + poštovné 4,17 € 0,83 € 5,00 €

9. B

Vystavenie predžalobnej výzvy na úhradu nedoplatku z úhrad za užívanie bytov 

(preddavky, ročné vyúčtovanie) 10,00 € 2,00 € 12,00 €

10. B

Spísanie dohody o splátkach dlhu (podmienkou je schválenie na schôdzi vlastníkov 

bytov a NP), kontrola plnenia 10,00 € 2,00 € 12,00 €

11. B

Zasielanie listín, upomienok a ost.korešpondencie vlastníkom (nájomníkom) bytov  

prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

12. B Zasielanie upomienok SMS

13. B

Zabezpečenie a doručenie individuálnej písomnej výzvy vlastníkovi (nájomcovi)na 

sprístupnenie bytu 8,33 € 1,37 € 10,00 €

14. A

Záloha na jedno ročné vyúčtovanie plnení spojených s užívaním bytu/NP pri 

zmene vlastníka, nájomcu bytu

15. B

Poplatok za spracovanie vyúčtovania za teplo, spracovanie diaľkových odpočtov 

TV, SV

16. A

Poplatok za zmenu rozpisu preddavkov za služby a plnenia za užívanie bytu na 

základe opodstatnenej požiadavky 4,17 € 0,83 € 5,00 €

17. A

Poplatok za spracovanie zmeny rozpisu preddavkov za služby a plnenia za 

užívanie bytu z dôvodu štúdia, úmrtia 1,67 € 0,33 € 2,00 €

18. A

Poplatok za spracovanie a vytlačenie prehľadu úhrad na žiadosť užívateľa bytu 

(poplatok za každý rok) 1,67 € 0,33 € 2,00 €

zúčtovanie v ročnom  vyúčtovaní 

nákladov v sadzbe podľa 

Poštovného poriadku

podľa sadzby tel. operátora, 

zúčtovanie v ročnom vyúčtovaní 

nákladov

v zmysle Zmluvy o výkone 

správy, vo výške 2 mesačnej 

úhrady za byt/NP

v zmysle platného cenníka 

dodávateľa služby
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Príloha č. 2 POPLATKY  ZÚČTOVANÉ Z FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV DOMU 

 

 
 

 

 

 

 

Por. 

č. Typ Položka

Poplatok 

v €

DPH 

20%

Poplatok  

s DPH  v 

€ 

1. Ca)

Zabezpečenie schôdze vlastníkov bytov/NP (druhá a ďalšie schôdze), doručenie 

oznámenia vlastníkom na byt/NP 2,00 € 0,40 € 2,40 €

2. Ca) Vedenie a účasť správcu na schôdzi vlastníkov bytov/NP (druhá a ďalšie schôdze) 30,00 € 6,00 € 36,00 €

3. Ca)

Zabezpečenie písomného hlasovania vlastníkov bytov/NP správcom (príprava 

oznámenia o písomnom hlasovaní, tlač hlasovacích hárkov, oznámenie zisteného 

výsledku, podklady) + tlač alebo kopírovanie dokumentov 50,00 € 10,00 € 60,00 €

4. Ca) Vykonanie písomného hlasovania za účasti správcu  v dome na byt/NP 2,00 € 0,40 € 2,40 €

5. Ca) Spracovanie návrhu na súd pri vymáhaní škody vzniknutej bytovému domu 83,33 € 16,67 € 100,00 €

6. Ca)

Zabezpečenie výpisu z listu vlastníctva pre úradné potreby bánk, štátnych inštitúcií 

a verejnej správy + správny poplatok 5,00 € 1,00 € 6,00 €

7. Ca) Náklady na uplatnenie záložného práva 166,67 € 33,33 € 200,00 €

(príprava podkladov, spracovanie a uzavretie zmluvy s vydražiteľom, priebežne

predkladanie písomných hlásení, poštovné a ďalšie prevádzkové náklady)

Náklady hradí vlastník, u ktorého sa uplatňuje záložné právo.

8. Ca)

Prípravné práce pri spracovaní požiadavky vlastníkov na významnú obnovu 

bytového domu (stavebné povolenie) 450,00 € 90,00 € 540,00 €

9. Ca) Práce spojené pri zabezpečovaní realizácie obnovy bytového domu 450,00 € 90,00 € 540,00 €

10. Ca)

Prípravné práce pri spracovaní požiadavky vlastníkov na obnovu bytového domu 

(v zmysle stavebné zákona/ohlásenie) 200,00 € 40,00 € 240,00 €

9. Ca) Práce spojené pri zabezpečovaní realizácie obnovy bytového domu 200,00 € 40,00 € 240,00 €

10. Ca)

Poplatok za pripomienkovanie, úpravy a uzatvorenie zmluvy navrhnutej - 

predloženej správcovi vlastníkmi bytov/NP 20,00 € 4,00 € 24,00 €

11. Ca)

Zabezpečenie stavebného konania a kolaudácie stavby + poplatok mestu - 

zúčtované v mesiaci právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 100,00 € 20,00 € 120,00 €

12. Ca)

Príprava a podanie žiadosti o financovanie prostredníctvom produktov 

komerčných bánk, zmeny úverových podmienok, refinancovanie

13. Ca) príprava a podanie žiadosti o štátne dotácie MDVaRR 416,67 € 83,33 € 500,00 €

14. Ca)

Práce spojené s prípravou a podaním žiadosti o financovanie prostredníctvom 

úveru zo ŠFRB 666,67 € 133,33 € 800,00 €

15. Ca)

Administratívne úkony spojené so zmenou v zápise v notárskom centrálnom 

registri záložných práv + poplatok notára 20,00 € 4,00 € 24,00 €

16. Ca) Administratívne úkony spojené a zabezpečení termínovaného vkladu 50,00 € 10,00 € 60,00 €

17. Cb)

Administratívne úkony spojené s vedením jedného úverového účtu bytového 

domu - ročný poplatok splatný na konci roka alebo prislúchajúca alikvótna časť za 

počet mesiacov 50,00 € 10,00 € 60,00 €

18. Ca) Administratívne úkony spojené so zabezpečením dodatku k úveru 50,00 € 10,00 € 60,00 €

0,75 % z výšky úveru, 

najmenej 150,00 € + DPH
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Por. 

č. Typ Položka

Poplatok 

v €

DPH 

20%

Poplatok  

s DPH  v 

€ 

19. Ca)

Administratívne úkony spojené so zmenou v zápise v notárskom centrálnom 

registri záložných práv + poplatok notára 20,00 € 4,00 € 24,00 €

20. Ca)

Zmluva o nájme spoločných zariadení a spoločných častí domu podľa požiadaviek 

vlastníkov v dome                                                                                                

a) s posúdením projektovej dokumentácie                                                                 

83,33 € 16,67 € 100,00 €

b) bez posúdenia projektovej dokumentácie 30,00 € 6,00 € 36,00 €

21. Cc)

Poplatok za sprostredkovanie, fakturáciu,   vymáhanie pohľadávok zo zmlúv o 

nájme spoločných priestorov bytových domov - ročný poplatok splatný na konci 

roka

22. Ca) Poplatok za poskytnutie krátkodobého úveru z prostriedkov SBD

23. Ca)

Spracovanie návrhu na súd spojený s vymáhaním úhrady nedoplatku z úhrad za 

užívanie bytov (preddavky, ročné vyúčtovanie) 83,33 € 16,67 € 100,00 €

24. Cc)

Administratívny poplatok za mesiac vymáhania úhrady nedoplatku (platobný 

rozkaz, exekúcia) - zúčtovaný na konci roka za počet mesiacov vymáhania dlhu 10,00 € 2,00 € 12,00 €

25. Ca) Tlač materiálov pre samosprávy, zástupcu vlastníkov

Formát A4 - jednostranný 0,17 € 0,03 € 0,20 €

Formát A4 - obojstranný 0,29 € 0,06 € 0,35 €

Formát A3 - jednostranný 0,33 € 0,07 € 0,40 €

Formát A3 - obojstranný 0,58 € 0,12 € 0,70 €

pozn.: Za vytlačenie materiálov na výročnú schôdzu vlastníkov sa poplatky 

neuplatňujú (1x ročne)

26. Ca)

Administratívny poplatok za vypracovanie preberacieho protokolu, prípravu 

dokumentácie pri odovzdávaní dokladov bytového domu pri založení spoločenstva 

a tiež pri zmene výkonu správy prostredníctvom iného správcu, odhlásenie od 

príslušných dodávateľov energií + kopírovanie dokladov 450,00 € 90,00 € 540,00 € 

27. Cc) Havarijná služba zabezpečovaná zamestnancom SBD (na byt/NP) za rok 1,67 € 0,33 € 2,00 €

28. Ca) Krátkodobý prenájom zasadačky

a) do 2 hodín 20,00 €   4,00 €   24,00 €   

b) za každú začatú hodinu 5,00 €     1,00 €   6,00 €    

29. Ca)

Spracovanie nového vyúčtovania nákladov za služby a poskytnuté plnenia spojené 

s užívaním bytov/nebytových priestorov z dôvodu chyby spôsobenej vlastníkmi  

(na byt/NP) 2,00 € 0,40 € 2,40 €

v zmysle uzatvorenej zmluvy o 

sprostredkovaní, poplatok 

schválený schôdzou vlastníkov

v zmysle smernice SBD, 

poplatok schválený schôdzou 

vlastníkov

Ca) poplatok sa zúčtuje z FPÚO po vykonaní (zabezpečení) úkonu

Cb) poplatok sa zúčtuje z FPÚO na začiatku roku

Cc) poplatok sa zúčtuje z FPÚO na konci roka

Vysvetlivky - Typ poplatku:

V prípade poplatku za rok sa zúčtuje v prípade iba časti roka alikvotná časť zodpovedajúca počtu mesiacov. 

Poznámka: V prípade poplatkov, ktoré SBD vyberá sprostredkovane (notárske poplatky, poplatky pre kataster a pod.), ich 

výška závisí od aktuálneho sadzobníka
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Príloha č. 3 

 

Rozsah úkonov zahrnutých v stanovenom poplatku týkajúce sa obnovy bytového domu a podávania 

žiadostí o dotáciu a úver z prostriedkov štátneho rozpočtu (MVDaRR SR – ŠFRB) 

Prípravné práce pri spracovaní požiadavky vlastníkov na obnovu bytového domu  

 príprava podkladov na schôdzu vlastníkov bytov/NP  

 konzultácie so zástupcom vlastníkov pri spresnení objednania projekčných prác  

 -vypracovanie podmienok a podkladov pre výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie (PD)  

 zabezpečenie výberu zhotoviteľa PD v spolupráci so zástupcami vlastníkov vrátane oznámenia výsledkov 

 uzatvorenie obchodného vzťahu s projektantom 

 príprava podkladov pre projektanta  

 konzultácie s projektantom a zástupcami vlastníkov podľa potreby min. 2 stretnutia počas projektových prác 

vrátane obhliadky objektu  

 kontrola projektovej dokumentácie  

 zabezpečenie stavebného povolenia, ohlásenia stavby vrátane všetkých nevyhnutných podkladov ku konaniu 

(LV, kópie katastrálnej mapy) až po právoplatné stavebné povolenie  

 zazmluvnenie stavebného dozoru 

 návrh financovania diela  

 výber a zabezpečenie komerčného úveru, návratnej dotácie  

 poplatok sa nebude účtovať pri zabezpečovaní povinností v zmysle platných právnych predpisov (napr. 

hydraulické vyregulovanie TV a ÚK)  

 poplatok nezahŕňa úradmi vyžadované správne poplatky.  

 

Prípravné práce pri zabezpečení realizácie obnovy bytového domu:  

 vypracovanie podmienok a podkladov pre výber zhotoviteľa diela, ich odsúhlasenie so zástupcami vlastníkov 

a zapracovanie ich pripomienok  

 konzultácie so zástupcami vlastníkov podľa potreby  

 zorganizovanie a vyhodnotenie výberového konania zhotoviteľa v dvoch kolách za účasti zástupcov vlastní 

kov  

 cenová analýza ponúk, vyžiadanie doplňujúcich údajov, prípadne chýbajúcich dokladov  

  zaslanie oznámenia o výsledku výberového konania zhotoviteľom  

 uzatvorenie zmluvného vzťahu so zhotoviteľom diela, zosúladenie jednotlivých bodov zmluvy s požiadavkami 

SBD Bytča a zástupcov vlastníkov  

 výber a zabezpečenie komerčného úveru, návratnej dotácie  

 poplatok sa nebude účtovať pri zabezpečovaní povinností v zmysle platných právnych predpisov (napr. 

hydraulické vyregulovanie TV a ÚK)  

  poplatok nezahŕňa úradmi vyžadované správne poplatky.  

 

Práce spojené s podaním žiadosti o štátne dotácie z MDVaRR:  

 vyhotovenie a zabezpečenie dokumentov v požadovanom rozsahu a ich prípadné overenie (všetky doklady a 

potvrdenia nesmú byť staršie ako 3 mesiace):  

  doklad o zriadení, založení alebo registrácii žiadateľa, okrem žiadateľa, ktorým je obec  

  právoplatné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že 

proti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietky  

  doklad o vlastníctve bytového domu  

  zmluva podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z., alebo podľa § 7 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. 

 doklad o súhlase vlastníkov s predložením žiadosti  

 čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom 
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 potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky 

 potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v 

konkurze, v reštrukturalizácií a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 

majetku 

  čestné vyhlásenie, že voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia 

 potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálnej 

práce a nelegálneho zamestnávania 

  potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistenia na sociálne poistenie a 

príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 

  potvrdenie zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie  

 čestné vyhlásenie o predložení všetkých dokladov preukazujúcich splnenie odvodových povinností vo 

všetkých poisťovniach, ak žiadateľ plní odvodové povinnosti vo vzťahu k viacerým poisťovniam  

 vyhlásenie žiadateľa, že lehota na uplatnenie práva zodpovednosti za poruchy u zhotoviteľa stavby už 

uplynula 

  technická správa  

 realizačná projektová dokumentácia 

 rozpočet stavby zhotoviteľa s výkazom výmer 

 posúdenie vzniku tepelného mosta pri balkónovej doske alebo lodžiovej doske s návrhom jeho odstránenia pri 

systémovej poruche podľa § 6 ods. 1písm. f)  

 doklad o preukázaní nákladov na projektové práce 8 z 8  

 doklad o preukázaní finančného krytia oprávnených nákladov na realizáciu stavby  

 doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 

 doklad o tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv za šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich podaniu 

žiadosti (bankové výpisy z účtu fondu, zálohový predpis pre každý typ bytu)  

 doklady o financovaní zrealizovaných stavebných prác na obnove bytového domu v predchádzajúcich 5 

kalendárnych rokoch  

  odborný posudok [§ 14 ods. 1 písm. a) zákona]  

 evidenčný list systémovej poruchy bytového domu [§ 14 ods. 1 písm. c) zákona]  

 doklad podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona  

 doklad o zabezpečení odborného technického dozoru [§ 10 ods. 1 písm. c) zákona] vrátane osvedčenia o 

odbornej spôsobilosti  

 čestné vyhlásenie odborného technického dozoru o splnení podmienky podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona  

 doklad o rozsahu a účeloch spolufinancovania v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov 

alebo zdrojov Európskej únie, alebo vyhlásenie o nezapojení projektu do spolufinancovania  

 čestné vyhlásenie zhotoviteľa stavby o uskutočnení tepelnej ochrany stien tepelnoizolačným systémom, na 

ktorý vydal vyhlásenie zhody jeho výrobca  

 zmluva o dodávke stavebných prác so zhotoviteľom  

 podanie žiadosti na Krajský stavebný úrad v Žiline 

  uzatvorenie zmluvy na MDVaRR SR  

 poplatok nezahŕňa úradmi vyžadované správne poplatky.  

 

Práce spojené s prípravou a podaním žiadosti o financovanie prostredníctvom úveru zo ŠFRB:  

 vyhotovenie a zabezpečenie požadovaných dokumentov podľa dotácie z MVDaRR SR 

 čestné vyhlásenie žiadateľa (overené notárom, matrikou), že po dokončení stavby bude vyhotovený doklad o 

odovzdaní a prevzatí stavby, ktorý sa doručí na ŠFRB 

  kolaudačné rozhodnutie vydané na bytový dom  

  fotokópia žiadosti a zmluvy o poskytnutí dotácie na odstránenie systémových porúch BD, ak bola dotácia 

poskytnutá, na práce zahrnuté v dokumentácii k žiadosti o úver 

 tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a budovy zhotovené odborne spôsobilou osobou v 

podúčele zateplenie bytového domu  
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 dokumentácia o stavebnotechnickom prieskume a o statickom posúdení s návrhom rozsahu a postupu obnovy 

zhotovená odborne spôsobilou osobou  v podúčele odstraňovanie statických nedostatkov bytových domov 

 doklad o výške mesačnej tvorby Fondu prevádzky, údržby a opráv domu po bytoch ku dňu podania žiadosti  

 doklad o tvorbe Fondu prevádzky, údržby a opráv /m2 PP bytu ( ku dňu podania žiadosti) 

 doklad o ďalších finančných záväzkoch žiadateľa vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté bankové 

úvery a pôžičky a ich výška ku dňu podania žiadosti pre BD (fotokópia úverovej zmluvy a potvrdenie o výške 

splátky)  

 pri zabezpečení záväzku nehnuteľnosťou – znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti s prílohami (nie starší 

ako 3 mesiace) alebo pri zabezpečení záväzku bankovou zárukou – záväzný prísľub banky o poskytnutí 

bankovej záruky, resp. mandátna zmluva, alebo pri zabezpečení záväzku zriadením záložného práva na 

pohľadávku žiadateľa (Fond prevádzky, údržby a opráv BD) - zmluva s bankou o zriadení účtu, na ktorom je 

vedený FPÚO v bytovom dome, alebo potvrdenie banky o vedení účtu a zároveň čestné vyhlásenie zástupcu 

žiadateľa (overené notárom), že na účte nie je zriadené záložné právo, resp. iba v takej výške, že to bude 

postačujúce aj pre zabezpečenie požadovaného úveru (uviesť konkrétne číslo účtu)  

 uzatvorenie zmluvy na ŠFRB SR 

 zriadenie záložného práva v NCRzp  

 dodržiavanie zmluvných podmienok 

 monitorovania a zasielanie spotrieb na UK 

 poplatok nezahŕňa úradmi vyžadované správne poplatky 


