STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO BYTČA
30 ROKOV S VAMI 1991- 2021

Vážené dámy, vážení páni,
dovoľte mi v úvode tejto publikácie prihovoriť sa Vám slovami pána Milana Badíka:
„Hľa, pohľad na okolie a mesto Bytču, kde sa krása snúbi s prudkým tokom života. Večná je pamäť

stáročí. Nuž zamyslime sa a započúvajme do histórie a súčasnosti mesta v ktorom žijeme a na ktoré
sme právom hrdí – Bytču.“ (r. 1976)
Bytové družstevníctvo ako súčasť družstevného hnutia má svoje významné miesto v celej našej spoločnosti, zároveň ale
predovšetkým ľudia, ktorí sú jej súčasťou. Družstevná bytová výstavba sa v meste Bytča začala rozvíjať v šesťdesiatych
rokoch, kedy vzniklo Stavebné bytové družstvo občanov pri MsNV Bytča. V roku 1974 bolo integrované do Okresného
bytového družstva Žilina. Začiatok deväťdesiatych rokov a iniciatíva členov družstva prispela k vzniku v poradí druhého
Stavebného bytového družstva Bytča, o ktorom sa rozhodlo na ustanovujúcej schôdzi 09.10.1990, so zápisom vzniku
družstva k 1.1.1991.
Pri príležitosti pripomenutia si 30- tich rokov vzniku družstva sa chcem poďakovať všetkým minulým aj súčasným
predstaviteľom a funkcionárom, zamestnancom za ich vykonanú prácu a podporu počas celého obdobia od vzniku až po
súčasnosť.

Ing. Anna Palková
predseda predstavenstva

VÝVOJ BYTOVEJ VÝSTAVBY V MESTE BYTČA
V období predmníchovskej republiky patrila Bytča medzi remeselnícko-poľnohospodárske mestečká a mala
malomestský charakter. Podnikatelia, ktorí tu vtedy zriadili menšie závody a prevádzky, nemali záujem o rozvoj mesta
a o výstavbu nedbali. Výstavba mesta v päťdesiatych rokoch postupovala veľmi nepravidelne a pomaly napriek tomu,
že Bytča bola až do roku 1960 sídlom okresu. Postavilo sa len niekoľko bytových jednotiek, ktoré však bytovú krízu
nemohli vyriešiť. Koncom roka 1955 bolo v centre mesta 659 domov a 3 581 obyvateľov.
Pri územnej reorganizácií roku 1960 prestala byť Bytča okresným sídlom a pričlenila sa k okresu Žilina. Orgánom
štátnej moci a správy sa stal výlučne mestský národný výbor, ktorý riadil hospodársky a kultúrny život nielen v centre
mesta ale aj v obciach, ktoré pripojili k mestu ešte roku 1946. Právomoc MsNV sa vzťahuje na vnútornú správu,
školstvo a kultúru, osvetu, zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie, poľnohospodárstvo, obchod, na oblasť služieb
a pod.
Socialistická prestavba priemyslu a poľnohospodárstva v šesťdesiatych rokoch priniesla zmeny v hmotnom
i kultúrnom živote občanov. Vývojom výrobných síl sa mení sociálna štruktúra obyvateľstva v prospech robotníckej
triedy. Stále viac sa do pracovného procesu zapájajú ženy z domácností. V meste sa rozprúdila štátna, družstevná,
podniková a individuálna bytová výstavba.
Účelom plánovanej výstavby šesťdesiatych rokov bolo odstrániť bytovú tieseň a tak zaistiť komfortné a zdraviu
vyhovujúce – hygienicky nezávadné ubytovanie občanov Bytče, plánovanou výstavbou bytov s občianskou
vybavenosťou.
Jednotlivé päťročné plány, jednotlivé volebné programy, ktoré vychádzali ako výsledky záverov zjazdov
Komunistickej strany Československa sa dôsledne rozpracovali a realizovali i v podmienkach mesta Bytča.
Základnou úlohou národných výborov bolo rozhodnejšie sa zúčastňovať na riešení celospoločenských záležitostí,
na uspokojovaní potrieb občanov, najmä v bytovej starostlivosti, v poskytovaní kvalitných služieb, v doprave,
v zásobovaní a na utváraní podmienok pre celkový rozvoj. Pozornosť zameraná na výstavbu, resp. prestavbu
dôstojných objektov pre občianske obrady, ako i záslužná činnosť zborov pre občianske záležitosti umožnila utvárať

a upevňovať nové tradície socialistického človeka v duchu vedeckého svetonázoru.
Výstavba bytových jednotiek v Bytči sa uskutočňovala na podklade podrobného rozpisu plánu určeného pre výstavu
bytov v druhej a tretej päťročnici. Samotnej výstavbe predchádzalo spracovanie investičnej úlohy, ktorú spracovávali
Okresné investorské útvary a následne boli schvaľované Krajským národným výborom.
Investičná úloha obsahovala účel plánovanej výstavby, miesto výstavby, technicko-hospodárske ukazovatele,
investičné náklady stavby, lehoty výstavby, vybudovanie energetických zdrojov – silové prípojky, kanalizačnú
prípojku, vodovodnú prípojku, telefónnu prípojku, rozvod plynu, terénne a sadové úpravy, vyjadrenia kompetentných
zložiek.
Dňa 20.2.1961 je založené prvé Stavebné bytové družstvo občanov pri MsNV, ktoré aktívne zabezpečovalo
proces družstevnej bytovej výstavby až do 04.12.1973, kedy bolo integrované do Okresného stavebného
družstva Žilina.
Od roku 1961 sa začala výstavba bytov pre presídlencov pri výstavbe vodného diela Mikšová a potom podnikových bytov pre
JRD, závody Kinex, Drevoindrustriu a školstvo. Základy nového sídliska boli položené koncom šesťdesiatych rokov.

V prvej polovici sedemdesiatych rokov sa výsledky hospodárskeho a spoločenského vývoja mesta prejavili
v komplexnej bytovej výstavbe. Na západnom okraji Bytče vyrástlo nové sídlisko „Sídlisko 9. mája“ so 611 bytovými
jednotkami, kam sa presunulo centrum politického a kultúrneho života. Na sídlisku sa vybudovala centrálna plynová
kotolňa, vznikla okružná a vnútrobloková komunikácia a podarilo sa realizovať i časť sadových úprav.
Celkový počet bytov v Bytči a v pričlenených častiach k 1.12.1970 bol 2 466 bytov. Od polovice 70 tich rokov začala
bytová výstavba na nepoľnohospodárskej pôde a v centre mesta. V rokoch 1976 – 1980 po asanáciách sa budovali
domy v centre mesta. K 31.12.1976 sa počet bytov bytovou výstavbou zvýšil na 3 179. Komplexnou bytovou
výstavbou bolo vybudovaných 611 bytov, v individuálnej bytovej výstavbe 120 bytov a 18 bytov bolo na základe
asanácie vyňatých z bytového fondu . V rokoch 1976 – 1977 sa dokončila výstavba sídliska pri cintoríne postavením
169 bytových jednotiek. Pri sčítaní v roku 1980 prevažovali rodinné domy, ktorých bolo 1875, v štyridsiatich
družstevných domoch bolo 669 bytov a v deväťdesiatich podnikových a mestských domoch 536 bytov. Ďalšia výstavba v 80.

rokoch sa sústredila na sídlisko s názvom Úvažie s 336 bytmi. Sídlisko začali budovať v roku 1988 a do roku 1990

sa postavilo 176 bytov. Rozšírilo sa i Sídlisko 9. mája. V bytovej výstavbe na sídlisku Úvažie sa pokračovalo v roku
1998 dostavbou domu so 42 bytmi. Bytová výstavba si v minulosti vyžiadala asanáciu starých prízemných rodinných
domov, osobitnej školy a dvoch obchodných jednotiek, dochádzalo k vyvlastňovaniu pozemkov.
Bytový dom na sídlisku Úvažie bol posledným bytovým domom postaveným v rámci družstevnej bytovej výstavby
v meste Bytča.
Dňa 09.10.1990 sa konala ustanovujúca schôdza členskej základne Bytča pod OSBD Žilina, na ktorej bol
schválený vznik Stavebného bytového družstva Bytča, ku dňu zápisu 1.1.1991.

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO OBČANOV PRI MsNV BYTČA
Napredovanie socialistickej spoločnosti je zákonité, nič ho nemôže zastaviť. Intenzívny budovateľský ruch,
lepší a krajší život charakterizuje celé územie našej spoločnosti tej doby.
Dôsledkom toho je aj vznik prvého Stavebného bytového družstva občanov pri MsNV Bytča.
Aby sa mohlo začať s družstevnou výstavbou v meste bola podmienka existencie družstva. Samotnému vzniku
predchádzala prípravná etapa, v ktorej pracovali popri zamestnancom MsNV dobrovoľne samotní občania, tzv.
prípravný výbor. Ich snaha a práca, ktorá sa odzrkadlila v založení stavebného bytového družstva bola iba prvou
etapou, po ktorej nasledovali roky tvrdej, časom neohraničenej práce s výsledkom zabezpečenej výstavby nového
domova pre viac ako tisíc obyvateľov mesta Bytča a okolitých obcí. Výstavba Sídliska 9. mája a sídliska Úvažie plní
doteraz svoju funkciu.
Stavebné bytové družstvo občanov pri MsNV Bytča vzniklo na ustanovujúcej schôdzi, ktorá sa konala dňa
20. februára 1961 za účasti zástupcov Okresného národného výboru, Okresného investičného úseku, Štátnej banky
československej. Na ustanovujúcu schôdzu boli prizvaní 16 záujemcovia o členstvo v SBD a zároveň potenciálni

žiadatelia o pridelenie družstevného bytu, nakoľko väčšina z nich doteraz bývala núdzovo a nový byt nutne
potrebovala.
Schôdza schválila založenie a vzorové stanovy družstva. Za členov na základe podanej prihlášky a zaplateného
zápisného vo výške 100,00 Kčs boli prijatí 14 členovia (Machciníková , Sádecká, Mihok a Mihoková, Mrišová,
Kučárová a Kučár. Pohovej, Pelíšek, Ballay, Švarcová, Kiššková, Kukulíková, Martinková, Treskoňová, Pohovejová).

Zo schválených členov družstva bolo schválené prvé predstavenstvo družstva na
ustanovujúcej schôdzi dňa 22.2.1961 v zložení:
Ľudmila Machciníková, pracovníčka Benzíny, bytom Bytča č. d. 384
Stanislav Pelíšek, robotník, bytov v Bytči, Konevova ul. č. 66
Helena Sádecká, vedúca Zelovoc, bytom v Bytči, Námestie č. d. 156
Milan Ballay, zamestnanec Jednoty, bytom Bytča, Na Popoliške č. d. 711
Bartolomej Mihok, technik, bytom Bytča ul. 1. mája č.d. 90
a revízna komisia v zložení:

Ladislav Kučár, robotník bytom Bytča Kollárova ul. č. d. 340
Marta Treskoňová, zamest. Kovoslužby, bytom v Bytči č. d. 122
Berta Kiššková, ved. Predajne nábytku, bytom Bytča, Námestie č. 145
Zástupcovia ONV (Okresný národný výbor), OIU (Okresný investičný útvar) a ŠBČS (Štátna banka československá)
členom vysvetlili najdôležitejšie princípy výstavby a financovania výstavby, možnosti poskytovania úveru a
subvencie. Medzi najdôležitejšie úlohy patrilo previesť opatrenia k započatiu projekcie, aby sa mohol vypočítať
členský príspevok na 1 byt. Tiež požiadať OIÚ o vykonávanie stavebného dozoru. Zo strany

členský príspevok na 1 byt. Tiež požiadať OIÚ o vykonávanie stavebného dozoru. Zo strany zástupcov bolo
doporučenie stavať bytovky bez obchodných miestností, s čím by mohli vzniknúť komplikácie a oddialenie začiatku
výstavby.
Prítomní prisľúbili členom predstavenstva súčinnosť. Cieľom novozvoleného predstavenstva bolo započať družstevnú
výstavbu v čo najkratšom čase už počas roka 1961.

Ustanovujúca schôdza predstavenstva SBD sa konala dňa 22.2.1961.
Na schôdzi bola p. Machciníková Ľudmila zvolená za predsedu predstavenstva,
p. Pelíšek Stanislav za podpredsedu predstavenstva.
Činnosť družstva sa počas existencie riadila zákonom č. 27/1959 o družstevnej výstavbe, stanovami, nariadeniami
ONV a MsNV.
Bytová výstavba v rokoch 1961 až 1973
Bytový dom

Počet bytov

Partizánska 974
Partizánska 970
Gottwald. nám. č. 24
Mierova 977
Mierova 978
Partizánska 965

14
20
21
14
14
15

dátum kolaudácie
1.4.1963
19.9.1964
10.9.1968
4.12.1969
4.12.1969
3.5.1972

Bytová výstavba v realizácií pred zlúčením
Bytový dom
Sídlisko 1011
Sídlisko 1003
Sídlisko 999
Sídlisko 1007
Sídlisko 1008
* G - garáž

Počet bytov

dátum kolaudácie

56 + 7 G
30
30
45 + 6
90 + 10 G

Zdroje financovania: štátny príspevok, účelový investičný úver, členský podiel

11.3.1974
11.3.1974
27.6.1974
19.10.1974
17.7.1975

Výstavba sídliska od r. 1961 do r.1991

Výstavba na námestí v Bytči – bytový dom č. 24
(Gottwaldovo námestie)/Námestie SR
V tejto časti by sme chceli priblížiť proces družstevnej výstavby jedného z bytových domov - bytového domu
na Námestí Slovenskej republiky 24, kde v súčasnosti má svoje sídlo SBD Bytča ako vlastník nebytového
priestoru. Aby mohli vzniknúť nové byty a občianska vybavenosť, muselo dôjsť k odstráneniu časti pôvodnej
zástavby.

Od prvotného schválenia až k realizácií prebehlo desaťročie. Plán výstavby bol v r. 1956, začiatok výstavby
r. 1966, kolaudácia stavebných prác prebehla v r. 1968. Množstvo zmien, schvaľovacích procesov a predovšetkým
práce všetkých zainteresovaných ľudí. Osobitosťou bytového domu je osadenie výtvarného diela od výtvarného
umelca akademického sochára Stanislava Bíroša, rodáka z Bytče, a to sklobetónová vitráž (toho času prekrytá)
a kovová plastika kombinovaná s keramikou (kľúč) spracovaná na základe ideového návrhu.

Kolaudácia umeleckého diela, ktoré bolo schválené spoločnosťou DIELO, podnik Slovenského fondu
výtvarných umení, Martin bola dňa 25.9.1970.

Dňa 28. septembra 1960 bola Okresným
investorským útvarom podpísaná investičná úloha s účelom
plánovanej výstavby, ktorou mala byť odstránená bytová
tieseň v Bytči a tak zaistené komfortné a zdraviu
vyhovujúce – hygienicky nezávadné ubytovanie občanov
Bytče, plánovanou výstavbou 18 bytov s občianskou
vybavenosťou ako pokračovanie plánu výstavby, odboru
pre výstavbu rady KNV v Žiline, výnos č. j. Výst. B-8.1181956 zo dňa 11. decembra 1956. Na podklade uvedenej
a schválenej investičnej úlohy vypracoval KPÚ v Žiline
úvodný projekt a prevádzací projekt na 27 bytov na námestí
v Bytči. Týchto 27 bytov bolo vyprojektovaných v 2
blokoch, a to blok č. 1 – 12 bytov s obchodmi v prízemí
po celej dĺžke a blok č. 2 – 15 bytov. Podľa plánu bola
realizovaná iba výstavba v bloku č. 2 s 15 bytmi
s ústredným vykurovaním. Druhá časť sa z dôvodu zmien
nerealizovala. V bloku sa časom naplánovalo zrealizovať
zariadenie CO pre 100 osôb. Asanáciou pôvodných budov
bol pripravený pozemok k výstavbe. Pôvodný projekt bol
prepracovaný.
Zámer vybudovať dvojposchodovú
zástavbu s pultovou strechou s 12 bytmi sa následne zmenil
na zástavbu trojposchodovú, t. j. štvorpodlažnú s 18 bytmi
s rovnou strechou. Plánované započatie výstavby
1.septembra 1961, dokončenie výstavby jún 1962. Plán
opäť zostal plánom. Ďalšie prepracovanie projektu
realizácie výstavby bytového domu bolo v roku 1966, kde
projekt

riešil už výstavbu 20 bytových jednotiek a obchody, pričom predmetná budova blok č. 1 sa skladá z 2 častí: rohový
objekt, ktorý je 5-podlažný a obsahuje v prízemí predajňu, lahôdkareň a na poschodiach byty. Druhá časť napojená
na stavajúci blok č. 2 je 3-podlažná a obsahuje len byty. Celý komplex je podpivničený. Pod predajňou sa nachádzajú
sklady, šatňa, miestnosť pre agregáty, chladiareň a vzduchotechnika. Výstavba bola ukončená kolaudáciou dňa
10.9.1968.

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO BYTČA
Politická situácia v krajine po roku 1989 a následné právne úpravy vytvorili nové možnosti pre osamostatnenie
družstiev, ktoré boli nariadeným spôsobom v minulosti integrované do vyšších celkov. Správa družstevných bytových
domov mesta Bytča bola vykonávaná od r. 1974, kedy došlo k zániku Stavebného družstva občanov pri MsNV
Stavebným bytovým družstvom Žilina. Iba na základe iniciatívy jednotlivých členov, ktorí vnímali potrebu
samostatnosti mohlo dôjsť rozhodnutím členov družstva k osamostatneniu. Členovia družstva a zároveň nájomníci
družstevných bytov v bytových domoch mesta Bytča mali svoje zastúpenie v orgánoch SBD Žilina., a to p. Veroniku
Vršanskú, ktorá v r. 1990 bola v pozícií podpredsedu družstva a člena predstavenstva p. Knocíka Miroslava. Na
žiadosť členov bola zvolaná dňa 16. augusta 1990 pracovná porada výborov členských samospráv za účelom získania
rozhodnutí smerujúcich k možnosti vyčlenenia družstevných bytov lokality Bytča z SBD Žilina do navrhovaného
samostatného bytového družstva so sídlom v Bytči. Rokovanie zástupcov členských samospráv vyústilo do
rozhodnutia osamostatniť sa.
Ustanovujúca schôdza Zhromaždenia delegátov sa konala dňa 9. októbra 1990. Na schôdzi bolo prijatých 6
uznesení. Zhromaždenie delegátov schvaľuje:
1.

Vyčlenenie členskej základne vrátane družstevného bytového fondu k 31.12.1990 z SBD Žilina, ul. Komenského
38, do novovzniknutého SBD Bytča, Gottwaldovo nám. 24, podľa Zákona č. 176 § 49.

2.

Vyčlenenie sa týka družstevných bytových objektov, garáži a nebytových
fond) nižšie uvedených:
Partizánska 974 – 14 b.j.
Partizánska 972 – 72 b.j.
Gottw. nám. 24 – 20 b.j.
Úvažie bl. A – 160 b.j.
Sídlisko 999 – 24 b.j.
Družstevna 1078 – 6 b.j.
Sídlisko 1007 – 45 b.j.
Družstevna 1080 – 7 b.j
Sídlisko 1018 – 35 b.j.
Družstevna 1091 – 7 b.j.

priestorov (v ďalšom len družstevný
Sídlisko 1011 – 56 b.j.
Sídlisko 1003 – 30 b.j.
Sídlisko 1008 – 90 b.j.
Sídlisko 1017 – 28 b.j.
Sídlisko 1014 – 64 b.j.

Sídlisko 1013 – 36 b.j.
Sídlisko 1016 – 32 b.j.
Sídlisko 1102 – 48 b.j.

Družstevna 1145 – 8 b.j.
Partizánska 970 – 20 b.j.
Mierová 977 – 14 b.j.

Sídlisko 1101 – 40 b.j.
Partizánska 1022 – 2x8 b.j.
Hliník 376 – 6 b.j.
Mierova 978 – 14 b.j.

Spolu: 937 bytových jednotiek, 35 garáži a 1 nebytový priestor – Gottwaldovo námestie 24
3.

Vyčlenenie ostatného majetku patriaceho k vyčleňovanému bytovému fondu v zmysle uznesenia ZD SBD
Žilina ul. Komenského č. d. 38 konaného dňa 20.9.1990 v Bytči uvedeného v schvaľovacej časti „A“ bod 3 až
15 – celkový vyčlenený majetok v hodnote 4 805 506,41 Kčs. Hodnota majetku družstevných bytov
133 424 138,90 Kčs.

4.

Prvé Predstavenstvo SBD v Bytči v zložení:
p. Vršanská Veronika
p. Rešová Melánia
p. Knocík Miroslav
p. Ing. Petrus Karol
p. Ing. Drgoňa Jozef
p. Kľačanská Ľudmila
p. Ing. Gajdošík Vladimír

5.

Kontrolná komisia SBD zložení:
p. Bučo Štefan
p. Fundárek František
p. Tvrdý František

6.

Stanovy SBD

SBD Žilina Uznesením Predstavenstva č. 13/225/1990 zo dňa 30.11.1990 schválilo „PROTOKOL“
o vyčlenení majetku a družstevného bytového fondu zo SBD, ul. Komenského 38, Žilina pre SBD Bytča.

Stavebné bytové družstvo Bytča - zapísané v Obchodnom registri k 1.1.1991
Predstavenstvo SBD za obdobie 1991 – 2021
Obdobie 1990 – 1996
Veronika Vršanská – predseda
Knocík Miroslav – I. podpredseda
Drgoňa Jozef, Ing. – II. podpredseda

Obdobie 1996 – 2002
Veronika Vršanská – predseda
Knocík Miroslav –I. podpredseda
Gajdošík Vladimír – II. podpredseda

Gajdošík Vladimír – člen
Kľačanská Ľudmila – člen
Petrus Karol, Ing. – člen
Reššová Melánia – člen

Petrus Karol, Ing. – člen
Drbúlová Emília - člen
Dlábiková Terézia - člen
Kováčik Ivan - člen

Obdobie 2002 - 2007
Veronika Vršanská – predseda
Knocík Miroslav – I. podpredseda
Ing. Gajdošík Vladimír – II. podpredseda

Obdobie 2007 - 2012
Veronika Vršanská – predseda do 5.5.2011
Knocík Miroslav –I. podpredseda do 1.8.2009
Gajdošík Vladimír – II., podpredseda do 1.6.2011

Kováčik Ivan – člen
Kurejová Pavla – člen
Slaninka Tibor, Ing. – člen
Boocová Eleonóra, Ing. – člen do 28.6.2006
Mizeríková Anna – člen od 28.6.2006

Slaninka Tibor, Ing. - člen
Kurejová Pavla - člen
Kováčik Ivan - člen
Culák Jozef, Ing. – člen od 9.9.2009 do 1.6.2011
Macková Andrea, Mgr. – člen do 3.3.2010
Bartoněk Jozef – člen od 21.10.2010

Gajdošík Vladimír, Ing.- predseda od 1.6.2011
Culák Jozef, Ing. – podpredseda od 1.6.2011
Palková Anna, Ing. - člen

Obdobie 2012 - 2017
Gajdošík Vladimír, Ing. – predseda
Palková Anna, Ing. – podpredseda

Obdobie 2017 - 2022
Palková Anna, Ing. – predseda
Gajdošík Vladimír, Ing. - podpredseda

Kianica Vladimír, Ing. – člen
Culák Jozef, Ing. - člen
Cudrák Anton, Ing. – člen

Kianica Vladimír, Ing. - člen
Cudrák Anton, Ing. - člen
Šmehýl Marcel, JUDr. - člen

Kontrolná komisia pre obdobie 2017 - 2022
Faťarová Daniela, Ing. - predseda
Sako Juraj – člen
Kamas Jozef – člen do 3.5.2019
Vengrický Juraj – člen od 3.5.2019

Členovia Zhromaždenia delegátov – pre volebné obdobie 2017 – 2022
Beňák Viliam – 3 volebné obdobia
Bielik Viktor – 2 volebné obdobia
Boráková Marta – 4 volebné obdobia
Culák Jozef, Ing. – 2 volebné obdobia
Dlábiková Terézia – 2 volebné obdobia
Gärtner Ján - 6 volebných období
Dorčiak Miroslav – 4 volebné obdobia
Gaňová Jaroslava - 2 volebné obdobia
Hlavoň Jozef – 4 volebné obdobia
Kamas Jozef – 1 volebné obdobie
Klučiarová Mária, Mgr.
Krajči Vladimír – 4 volebné obdobia
Kurejová Pavla – 6 volebných období

Majzelová Mária – 4 volebné obdobia
Midula Róbert, Ing. – 6 volebných období
Pavlík Ladislav – 6 volebných období
Piaček Miroslav – 2 volebné obdobia
Plačková Darina – 1 volebné obdobie
Reháková Eva – 4 volebné obdobia
Sako Juraj – 2 volebné obdobia
Slaninková Dagmar – 3 volebné obdobia
Slotíková Ľubica -2 volebné obdobia
Svetloššák Peter – 5 volebných období
Urbanová Darina – 3 volebné obdobia
Vengrický Juraj – 4 volebné obdobia

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO BYTČA
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
Obchodné meno:
Adresa:
zapísané:
IČO:
DIČ:

Stavebné bytové družstvo Bytča
Nám. Slovenskej republiky 24, 014 01 Bytča
Obchodný register, Okresný súd Žilina, odd. Dr., vložka 63/L
00693677
2020618875

Predmet činnosti:

správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
vedenie účtovníctva
kancelárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
prenájom bytov, domov s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom
upratovacie služby
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez
verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
prenájom hnuteľného majetku
verejné obstarávanie

Zamestnanci:

Palková Anna, Ing. – predseda predstavenstva, ekonóm (od 1.10.2002)
Hanulíková Gabriela – referent technického úseku (od 1.1.1991)
Hulínová Blanka – referent ekonomického úseku (1.2.2000)
Posluch Marcel – referent technického úseku (1.6.2019)
Kubicová Simona – referent ekonomického úseku (5.8.2019)

Zodpovedná osoba zapísaná v registri
správcov za SBD Bytča v zmysle
zákona č. 246/2015 za výkon správy:

Ing. Anna Palková

Absolvované vzdelávanie
a skúška v z mysle zákona:

Gabriela Hanulíková

ČINNOSŤ BYTOVÉHO DRUŽSTVA
Činnosť bytového družstva sa riadi rozsiahlou škálou platnej legislatívy. Od roku 1993 je to predovšetkým
zákon NR SR č. 182/1993 Z .z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákonov,
ktorý sa stal určujúcim pre fungovanie výkonu správy. Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov:
▪
▪
▪

upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
upravuje práva a povinnosti vlastníkov bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových
priestorov, ich vzájomné vzťahy a práva k pozemkom
určuje formu a spôsob výkonu správy bytových domov

V roku 2015 bol prijatý zákon NR SR č. 246/2015 Z.Z. o správcoch bytových domov, ktorý
▪
▪
▪
▪

ustanovuje podmienky výkonu činnosti správcov bytových domov
štátnu správu na úseku podmienok výkonu činnosti správcov
zavádza požiadavky pre výkon činnosti správcov a to nové podmienky odbornej spôsobilosti správcov a ich
dôveryhodnosti, vznik registračnej povinnosti, dohľad a štátnu kontrolu výkonu činnosti a povinnosti
správcov právomocou ukladať sankcie v prípade porušenia povinnosti
zámerom zákona je skvalitnenie správy bytového fondu

Za tri desaťročia existencie družstva sa podarilo zabezpečiť na 98 % prevody
družstevných bytov do osobného vlastníctva.
K 31.12.2020 zostáva vo vlastníctve družstva neprevedených 22 bytov.
Počet členov družstva 731, počet samospráv 22,
počet delegátov 25.

Vo všetkých bytových domoch z pôvodnej bytovej výstavby sú v bytoch nainštalované pomerové
rozdeľovače tepla
a vodomery na studenú
a teplúOD
vodu
na diaľkový odpočet.
ZAMESTNANCI
DRUŽSTVA
1.1.1991

Výnimkou sú paradoxne nové bytové domy, ktoré družstvo prevzalo do správy.
Aby mohla spoločnosť fungovať na profesionálnej úrovni, najdôležitejším článkom sú zamestnanci, ktorí
vytvárajúVlastníci
hodnoty aazabezpečujú
Zavyužívať
obdobie 30tichsvoje
rokovpotreby
pracovalia na
základe pracovných
nájomníci všetky
majúčinnosti.
možnosť
pre
nevyhnutnú
zmlúv zamestnanci:
informovanosť aplikáciu „ www.poschodoch.sk
“ od spoločnosti Anasoft.

Vršanská Veronika
Hanulíková Gabriela

1.1.1991 – 31.5.2011
1.1.1991 - trvá

Jozef Špuro
1.1.1991 – 30.1.2004
Webový portál sprístupňuje Putirka
finančnéMilan
a technické údaje o bytoch a domoch
pre –vlastníkov
bytov a NP v správe.
1.1.1991
09.04.1995
Cieľom portálu je poskytnúť všetky
informácie
o
byte
a
dome.
Prístup
na
portál
pravidelne
dostávajú
Balvan Milan
02.01.1991 – 31.12.1993 naši užívatelia
na predpise preddavku, vo vyúčtovaní
nákladov,
alebo
na
vyžiadanie.
Na
portály môžete
nájsť konto bytu, ročné
Piaček Miroslav
1.2.1991
– 31.12.2002
vyúčtovanie, odpočty a spotreby
meračov,
revízie, náklady domu, graf
spotrieb,– fond
opráv, nástenku domu,
Puchoňová
Drahomíra
18.2.1991
30.6.1995
diskusné fórum a mnoho ďalších
informácií
Rybáriková Lada
13.3.1991 – 30.06.2005
Klobucká
Anna časovej tiesne spojenej s návštevou
1.9.1991 –priestorov
31.3.1997SBD Bytča je možné
Pre zefektívnenie komunikácie,
odstránenie
Hulínová
Blanka
1.2.2000
–
trvá
komunikovať so správcom elektronicky na základe podpísanej dohody o elektronickej
komunikácií.
Palková Anng, Ing.
1.10.2002 – trvá
Dohoda je dostupná na vyžiadanie u správcu prostredníctvom mailu info@sbdbytca.sk, osobne alebo telefonicky.
Kolek Pavol
1.1.2003 – 30.6.2006
Miroslav
16.6.2006
30.6.2019komplexne poistený
Majetok vlastníkov bytov a Piaček
nebových
priestorov je v rámci spoločných
častí a–zariadení
Gajdošík
Vladimír,
Ing.
1.6.2011
–
31.7.2017
uzatvorenou poistnou zmluvou družstva v rámci podmienok Rámcovej poistnej zmluvy zo spoločnosťou Allianz Posluch
Marcel
1.6.2019 krytia.
- trvá
Slovenská poisťovňa, a.s. a SZBD
s dojednanými
výhodnými sadzbami poistného
Kubicová
Simona
5.8.2019
– trvá
Popri základnému poisteniu je zabezpečené poistenie súborov strojov a elektroniky,
poistenie za škody spôsobené
vlastníkom bytu a z prevádzky domácnosti, kde máme najčastejšie nahlasované poistné udalosti a následné plnenia.
Zamestnanci, ktorí svojou činnosťou a prácou napomáhali pri zabezpečovaní plnenia úloh družstva na
základe
uzatvorených
a aj pre
po ukončení
pomeru:
Bytové
domy súdohôd
poistené
ochranupracovného
majetku na
trhové ceny. Posledné prehodnotenie

poistnej zmluvy „Komplexné poistenie bytových domov“ č. 511051327, dodatok č. 10
Knocík Miroslav, Gärtner Ján, Pavlík Ladislav, Klobucká Anna, Vršanská Veronika
je k 1.1.2021.

OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV V SPRÁVE DRUŽSTVA
Starostlivosti o bytový fond sa venovala od začiatku vzniku družstva patričná pozornosť. Prvé nevyhnutné
opravy boli financované prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej FPÚO), z prostriedkov družstva
poskytnutím krátkodobej pôžičky z pôžičkového fondu a zo získaných štátnych prémií zo stavebných sporení.
Nezanedbateľnými príjmami FPÚO, boli výnosy zo zisku z pripísaných úrokov na terminovaných vkladoch. Prvotne
sa odstraňovali najpálčivejšie opravy. Prvé skúšky začať s obnovou a zatepľovaním sa datujú do roku 1995, kde sa
družstvo snažilo získať dotácie štátu na zateplenie, žiaľ neúspešne. Menili sa koncepcie, podmienky.

Ako prví boli Vlastníci bytov a NP bytového domu Lúčna 1012, ktorí
v r. 2009 rozhodli o realizácií zateplenia
Práce na modernizáciách a obnovách zabezpečuje družstvo na základe splnomocnenia vlastníkov schváleného
na schôdzach ako súvisiace práce spojené s výkonom správy. Časové rozpätie od rozhodnutia vlastníkov, cez prípravu
až po realizáciu je v závislosti od schváleného rozsahu prác, spolupráce zástupcov vlastníkov a následnej účasti na
schôdzach. Prípravná fáza je najdôležitejšou a časovo mimoriadne náročnou. Úspešnosť realizácie závisí od kvality
spracovania projektovej dokumentácie, výberu zhotoviteľa, súčinnosti vlastníkov so správcom a od spôsobu
financovania.
Komplexná obnova a modernizácia bytových domov je najčastejšia forma, ktorá je doporučovaná správcom. Od roku
2014 sa podarilo družstvu po rozhodnutí vlastníkmi realizovať obnovy komplexnejšie, aj vďaka získaným úverom
z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ŠFRB).
Prvé zateplené bytové domy už prešli II. etapou obnovy, kde sa venovali výmene spoločných rozvodov, izolácií UK
a rozvodov TÚV, výmene výťahov, inej modernizácií spoločných priestorov atď.
Pre úspešnú realizáciu a zabezpečenie celého procesu obnovy bola nevyhnutná súčinnosť aj zamestnancov Mesta
Bytča, za čo im patrí poďakovanie.
,
Za obdobie rokov 2009 až do r. 2020 sa nám podarilo zabezpečiť obnovu bytových domov na úrovni 98%.
Práve v tomto období prebiehajú práce na bytových domoch E. Geromettu 977, 978, Hliník nad Váhom 8 a bytový
dom Thurzova 970 čaká na začatie prác. Posledným neobnoveným domom zostáva bytový dom Námestie SR 24, kde
je aj naše sídlo.

OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV V SPRÁVE DRUŽSTVA
Za obdobie rokov od 2009 do 2020 sa podarilo družstvu úspešne zabezpečiť obnovu bytových domov na úrovni
98 % spravovaného bytového fondu.

Celková výška investície za všetky bytové domy:
Výška poskytnutých úverov z prostriedkov ŠFRB:
Počet poskytnutých úverov z prostriedkov ŠFRB:
Výška poskytnutých úverov komerčných bánk:
Počet zabezpečených úverov:

11 479 701,50 Eur
5 822 555,25 Eur
20
3 377 161,69 Eur
31

Dotácia MV a D, MUNSEFF:

4 bytové domy

Vlastné zdroje vlastníkov bytov a NP:

2 279 984,56 Eur

OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV OD ROKU 2009

Bytový dom: LÚČNA 1012, počet bytov 36, garáži 6
Kolaudácia domu : r. 1.1.1976
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:
Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:

30.11.2007
r. 2009 – r. 2010
02.11.2010
236 209,60 €
FOHAS, s.r.o., Považská Bystrica
zateplenie, odstránenie systémovej poruchy balkónov
bezúročný úver ŠFRB 168 927,00 €,
dotácia Ministerstvo výstavby SR 33 640,00 €, vlastné zdroje
B
191 558,33 kWh
122 683,33 kWh
35,96 %

II. etapa modernizácie bytový dom: LÚČNA 1012
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:
Financovanie:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
Úspora tepla:

25.8.2015
r. 2015
45 705,55 €
Jozef Špuro, Štiavnik, Anton Vaščik-VIZOL, Žilina
výmena spoločných rozvodov SV, TV, kanalizácie, plynu a cirkulácie,
modernizácia spoločných priestorov
úver SLSP 35 000,00 €, vlastné zdroje
74,50 kWh
65,14 kWh
12,57 %

Bytový dom: GAŠTANOVA 1007, počet bytov 45, garáži 6
Kolaudácia domu : r. 19.10.1974
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:
Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:

06.11.2008
r. 2011
10.8.2011
327 188,51 €
EKONOMSERVIS s.r.o., Staškov
zateplenie, odstránenie systémovej poruchy balkónov, hydraulické
vyregulovanie UK
úver OTP Banka, a. s. 290 000,00 €, vlastné zdroje
B
235 723,33 kWh
159 125,00 kWh
32,50 %

II. etapa modernizácie bytový dom: GAŠTANOVA 1007
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:

25.7.2016
r. 2016
229 044,00 €

VO-KU MONT, s.r.o., Štiavnik (rozvody), LIFTCOMP, s.r.o. Ostrava, Anton
Vaščik – VIZOL, Žilina (modernizácia)
výmena spoločných rozvodov SV, TV, kanalizácie, plynu a cirkulácie,
modernizácia spoločných priestorov, hydraulické vyregulovanie TÚV

Financovanie:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
Úspora tepla:

úver OTP Banka 48 000,00 €, bezúročný úver ŠFRB 171 780,00 €,
vlastné zdroje
74,83 kWh
65,11 kWh
12,99 %

Bytový dom: THURZOVA 972, počet bytov 72
Kolaudácia domu : r. 14.3.1980
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:
Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:

05.08.2010
r. 2011
24.10.2012
393 764,63 Eur
GFCH, s.r.o., Žilina
zateplenie, rekonštrukcia balkónov, modernizácia spoločných priestorov,
hydraulické vyregulovanie ÚK
úver OTP Banka, a. s. 333 000,00 €, vlastné zdroje
B
466 383,33 kWh
223 316,67 kWh
52,12 %

II. etapa modernizácie bytový dom: THURZOVA 972
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:

30.6.2016
r. 2016 – r. 2017
272 120,00 €
Pavol Janošík, Krásno nad Kysucou (rozvody), Servis elektro - zdvíhacie
zariadenia, s.r.o., Pezinok (výťahy), Anton Vaščik, VIZOL, Žilina
(modernizácia), Ľudovít Levák – PLYNSTAV, Diviaky (plyn)

Rozsah obnovy:

Financovanie:

výmena spoločných rozvodov SV, TV, kanalizácie, plynu a cirkulácie,
výmena výťahov, modernizácia spoločných priestorov, hydraulické
vyregulovanie TÚV
úver OTP Banka (prefinancovanie) 53 390,42 €, bezúročný úver ŠFRB
204 090,00 €, vlastné zdroje

Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
Úspora tepla:

92,97 kWh
79,98 kWh
13,97 %

Bytový dom: DRUŽSTEVNA 1091, počet bytov 8
Kolaudácia domu : r. 10.7.1984
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:
Financovanie:
Energetická trieda:

06.08.2011
r. 2011- r.2012
06.05.2015
41 475,00 Eur
BAU CARGO, s.r.o., Žilina
zateplenie, výmena dlažby a zábradlia balkónov, výmena okien
úver OTP Banka, a. s. 33 500,00 €, vlastné zdroje
B

II. etapa obnovy
Rok: 2017
Investícia zo zmlúv: 7 923,00 €
Zhotoviteľ: EKONOMSERVIS, s.r.o.
Staškov
Rozsah obnovy: modernizácia spoločných
priestorov
Financovanie: prehodnotenie úveru OTP
Banka a.s. – úver 29 057,86 €

Bytový dom: DRUŽSTEVNA 1078, počet bytov 6
Kolaudácia domu : r. 26.8.1968
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:
Financovanie:
Energetická trieda:

21.08.2011
r. 2011- r.2012
11.10.2012
51 800,00 Eur
Ladislav Kľučka, Domaniža
zateplenie, výmena okien, ostatné práce
úver SLSP, a. s. 50 000,0 €, vlastné zdroje
B

Príprava II. etapy obnovy
vybudovanie kanalizačnej prípojky

Bytový dom: GAŠTANOVA 1017, počet bytov 28
Kolaudácia domu : r. 22.9.1976
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:
Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:

07.07.2011
r. 2012
28.06.2013
226 160,90 Eur
BAU CARGO, s.r.o., Žilina
zateplenie, rekonštrukcia balkónov, modernizácia, vyregulovanie ÚK
úver OTP Banka, a. s. 204 000,00 €, vlastné zdroje
B
177 055,56 kWh
76 727,78 kWh
56,66 %

II. etapa modernizácie bytový dom: GAŠTANOVA 1017
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:

Financovanie:

06.08.-.07.08.2018
r. 2019 - 2020
94 232,20 €
VO-KU MONT, s.r.o. Štiavnik, Výtahy s.r.o., Velké Meziřičí, VIZOL, Anton
Vaščik, Žilia
výmena ležatých rozvodov a vonkašej kanalizácie, výmena výťahu,
modernizácia spoločných priestorov, doplnenie profilov balkónov,
vyregulovanie TÚV
úver OTP Banka (prefinancovanie) 11 192,20 €, bezúročný úver ŠFRB
83 040,00 €, vlastné zdroje

Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na 1 m3 po výmene:
Úspora tepla:

77,57 kWh
67,88 kWh
12,49 %

Bytový dom: DRUŽSTEVNA 1080, počet bytov 7
Kolaudácia domu : r. 17.3.1978
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:
Financovanie:
Energetická trieda:

Príprava II. etapy

modernizácie

Rozsah:
úprava kotolne
výmena rozvodov kanalizácie
maľovanie, výmena podlahoviny

12.5.2012
r. 2012
27.9.2013
70 329,32 Eur
BELSTAV SK, s.r.o., Žilina
zateplenie, rekonštrukcia balkónov
úver SLSP, a. s. 70 000,00 €, vlastné zdroje
B

Bytový dom: BREZOVA 1016, počet bytov 32, garáži 6
Kolaudácia domu: r. 23.11.1977
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:
Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:

15.5.2012
r. 2012 – r. 2013
26.9.2013
241 922,70 Eur
HASTRA, s.r.o., Žilina
zateplenie domu, rekonštrukcia balkónov, vyregulovanie ÚK
úver SLSP, a. s. 280 000,00 €, vlastné zdroje
B
191 952,78 kWh
82 069,44 kWh
57,24 %

II. etapa modernizácie bytový dom: BREZOVA 1016
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:

Financovanie:

04.06.2019
r. 2019
62 065,07 €
VO-KU MONT, s.r.o. Štiavnik
výmena ležatých rozvodov, TUV, cirkulácie a SV, výmena stúpacích
rozvodov kanalizácie, SV, TUV, cirkulácie, plynu, hydraulické vyregulovanie
TUV, výmena izolácií UK vo vstupných priestorov
úver SLSP 68 000,00 €

Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na TÚV/m3 po výmene:
Úspora tepla:

84,44 kWh
64,37 kWh
23,77 %

Bytový dom: JAVOROVA 1003, počet bytov 30
Kolaudácia domu: r. 11.3.1974
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:
Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:

17.12.2012
r. 2013- r. 2014
28.3.2014
166 828,00 Eur
EKONOMSERVIS, s.r.o. Staškov
zateplenie domu, prístavba lóggií, výmena stúpacích rozvodov, vyregulovanie
ÚK
úver SLSP, a. s. 160 000,00 €, vlastné zdroje, dotácia MUNSEFF
B
97 838,89 kWh
57 936,12 kWh
40,78 %

II. etapa modernizácie bytový dom: JAVOROVA 1003
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:

30.10.2017
r. 2018 – r. 2019
78 467,30 €
Stavebné bytové družstvo Púchov (rozvody), MS Výťahy
Dzúrik, Bytča

Prešov, Marián

výmena ležatých rozvodov TUV, cirkulácie a SV, zaizolovanie rozvodov
UK, vymaľovanie spoločných priestorov, podlahoviny, výmena výťahu,
vyregulovanie TÚV
Financovanie:
bezúročný úver ŠFRB 70 010,00 €, vlastné zdroje,
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou: 72,93 kWh
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
59,83 kWh
Úspora tepla:
17,96 %

Rozsah obnovy:

Bytový dom: THURZOVA 974, počet bytov 14
Kolaudácia domu: r. 1.4.1963
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:
Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:

19.12.2013
r. 2014
04.12.2014
96 083,38 Eur
OHRÁDKA IRS, s.r.o., Nová Lesná
zateplenie domu, rekonštrukcia balkónov
úver SLSP, a. s. 78 000,00€, vlastné zdroje, dotácia MUNSEFF
C
115 613,89 kWh
55 402,78 kWh
52,08 %

Bytový dom: JAVOROVA 999, počet bytov 24
Kolaudácia domu: r. 27.6.1974
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:
Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
Úspora tepla:

17.10.2013
r. 2014
02.10.2014
231 191,51 Eur
EKONOMSERVIS, s.r.o. Staškov, Slovakia lift, s.r.o. (výťah)
zateplenie domu, prístavba lóggií, výmena stúpacích rozvodov SV a TV,
plynu, kanalizácie v spoločných stúpačkách, vyregulovanie ÚK
úver SLSP, a. s. 195 000,00 €, vlastné zdroje, dotácia MUNSEFF
B
144 247,22 kWh
74 047,22 kWh
48,67 %
102,87 kWh
73,39 kWh
28,66 %

Bytový dom: BREZOVA 1013, počet bytov 36
Kolaudácia domu: r. 22.11.1976
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:
Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
Úspora tepla:

19.12.2013
r. 2014 – r. 2015
06.05.2015
341 809,84 Eur
EKONOMSERVIS, s.r.o. Staškov
zateplenie domu, prístavba lóggií, výmena stúpacích rozvodov SV a TV,
plynu, kanalizácie v spoločných stúpačkách
bezúročný úver ŠFRB 256 350,00, úver SLSP, a. s. 45 000,00 €, vlastné
zdroje
B
189 869,44 kWh
108 900,00 kWh
42,64 %
79,87 kWh
68,65 kWh
14,05 %

Bytový dom: LÚČNA 1014, počet bytov 64
Kolaudácia domu: r. 10.9.1977
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:

Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
Úspora tepla:

27.11.2012
r. 2014 – r. 2015
29.12.2015
449 923,20 Eur
BELSTAV SK, s.r.o. Žilina, Jozef Špuro, Štiavnik (rozvody)
zateplenie domu, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpacích rozvodov
SV a TV, plynu, kanalizácie v spoločných stúpačkách, vyregulovanie
ÚK
bezúročný úver ŠFRB 337 440,00 €, vlastné zdroje
B
413 469,44 kWh
229 536,12 kWh
44,49 %
76,92 kWh
63,24 kWh
19,63 %

Bytový dom: GAŠTANOVA 1008, počet bytov 90, garážií 7
Kolaudácia domu: r. 14.7.1975
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:

Rozsah obnovy:

Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
Úspora tepla:

16.12.2013
r. 2014 – r. 2015
29.12.2015
1 340 896,67 Eur
EKONOMSERVIS, s.r.o, Jozef Špuro, Štiavnik (rozvody)
LIFTCOMP, a.s. Ostrava (výťahy), Obnovstav, s.r.o. Žilina (výmena
garážových dverí), Anton Vaščik – VIZOL, Žilina (modernizácia
spoločných priestorov)
zateplenie domu, prístavba lóggií, zasklenie, výmena rozvodov, výmena
výťahov, výmena garážových dverí, modernizácia spoločných
priestorov, úprava okolia – položenie zámkovej dlažby, zatrávňovače,
vyregulovanie ÚK a TÚV
bezúročný úver ŠFRB 955 710,00 €, úver SLSP, a.s.
170 000, 00 €, vlastné zdroje
B
418 186,11 kWh
245 055,55 kWh
41,40 %
82,55 kWh
61,68 kWh
25,28 %

Bytový dom: BOTTOVA 1149, počet bytov 160
Kolaudácia domu: r. 29.12.1990
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:
Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:

09.01.2014
r. 2014 - r. 2015
29.12.2015
1 028 660,05 Eur
BAU CARGO, s.r.o. Žilina, Amella, s.r.o., Martin, SlovakiaLift, s.r.o. Banská
Bystrica
zateplenie domu, rekonštrukcia balkónov, zasklenie, rekonštrukcia výťahov,
výmena ležatých rozvodov SV a TUV, hydraulické vyregulovanie ÚK
úver ŠFRB s 0,5 % úrokom, vlastné zdroje
B
798 080,56 kWh
419 169,45 kWh
47,48 %

II. etapa modernizácie bytový dom: BOTTOVA 1149
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:

29.5.2019
r. 2019 – r. 2020
555 307,06 €
Stavebné bytové družstvo Púchov (rozvody), modernizácia spoločných
priestorov Anton Vaščik – VIZOL, s.r.o., Žilina

výmena stúpacích rozvodov SV, TÚV, cirkulácie, plynu, kanalizácie, výmena
ležatých rozvodov kanalizácie, doizolovanie rozvodov UK, hydraulické
vyregulovanie TUV, modernizácia spoločných priestorov v rozsahu
požiadaviek vlastníkov, výmena požiarnych dverí, úprava vstupov do bytového
domu
Financovanie:
úver ČSOB, a.s. 480 000,00 €, vlastné zdroje,
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou: 78,20 kWh
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
65,29 kWh
Úspora tepla:
16,52 %

Rozsah obnovy:

Bytový dom: GAŠTANOVA 1018, počet bytov 35
Kolaudácia domu: r. 22.9.1976
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:

23.4.2015
r. 2016 – r. 2017
10.5.2017
464 299,74 Eur
EKONOMSERVIS, s.r.o, Jozef Špuro, Štiavnik (rozvody)
LIFTCOMP, a.s. Ostrava (výťahy),

Rozsah obnovy:

zateplenie domu, prístavba lóggií, zasklenie, výmena stúpacích
rozvodov, výmena výťahov, modernizácia spoločných priestorov,
vyregulovanie ÚK

Financovanie:

bezúročný úver ŠFRB 348
45 000, 00 €, vlastné zdroje
B
155 525,00 kWh
82 794,44 kWh
46,76 %
84,38 kWh
60,17 kWh
28,69 %

Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
Úspora tepla:

220,00

€,

úver

SLSP,

a.s.

Bytový dom: LÚČNA 1011, počet bytov 56, garážií 11
Kolaudácia domu: r. 11.3.1974
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:

Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
Úspora tepla:

23.4.2015
r. 2016 – r. 2017
10.5.2017
827 782,51 Eur
EKONOMSERVIS, s.r.o, VO-KU MONT, s.r.o, Štiavnik
zateplenie domu, prístavba lóggií, výmena stúpacích a ležatých
rozvodov,
modernizácia spoločných priestorov, hydraulické
vyregulovanie UK a TUV
bezúročný úver ŠFRB 608 220,00 €, úver SLSP, a.s.
96 000, 00 €, vlastné zdroje
B
332 163,89 kWh
193 050,00 kWh
41,88 %
81,06 kWh
65,19 kWh
19,57 %

Bytový dom: OKRUŽNÁ 1102, počet bytov 48
Kolaudácia domu: r. 16.9.1987
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ
Rozsah obnovy:

Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
Úspora tepla:

16.6.2015
r. 2016 – r. 2017
29.5.2017
557 686,34 Eur
PAVJAN, s.r.o, Bratislava, VO-KU MONT, s.r.o, Štiavnik (rozvody),
LIFTCOM a.s., Ostrava, Ing. Jozef Vráblik (modernizácia)
zateplenie domu, rekonštrukcia balkónov, zasklenie systémom
Alumister, výmena stúpacích a ležatých rozvodov, modernizácia
spoločných priestorov, hydraulické vyregulovanie UK a TUV
bezúročný úver ŠFRB 399 578,25 €, úver SLSP, a.s.
88 000, 00 €, vlastné zdroje
B
263 713,89 kWh
164 569,44,00 kWh
37,60 %
66,54 kWh
54,63 kWh
17,90 %

Bytový dom: THURZOVA 965, počet bytov 15
Kolaudácia domu: r. 3.5.1972
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ

Energetická trieda:

28.10.2014
r. 2017 – r. 2018
04.07.2018
232 440,00 Eur
EKONOMSERVIS, s.r.o, Staškov, VO-KU MONT, s.r.o., Štiavnik
(rozvody), LIFTCOM a.s., Ostrava (výťah)
zateplenie domu, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpacích rozvodov,
modernizácia spoločných priestorov, hydraulické vyregulovanie UK a
TUV
bezúročný úver ŠFRB 174 330,00 €, úver SLSP, a.s.
21 000, 00 €, vlastné zdroje
A1

Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
Úspora tepla:

97 838,89 kWh
57 936,11 kWh
40,78 %
141,67 kWh
100,38 kWh
29,15 %

Rozsah obnovy:

Financovanie:

Bytový dom: JAVOROVA 1000, počet bytov 30
Kolaudácia domu: r. 1.1.1974
Výkon správy:
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ

Energetická trieda:

od 1.1.2014
18.11.2015
r. 2017 – r. 2018
29.3.2019
411 308,00 Eur
FOHAS, s.r.o, Staškov, Stavebné bytové družstvo Púchov, (rozvody),
MS Výťahy, s.r.o. Prešov (výťah)
zateplenie domu, prístavba lóggií, zasklenie, výmena stúpacích
a ležatých rozvodov, modernizácia spoločných priestorov, hydraulické
vyregulovanie UK a TUV, zaizolovanie rozvodov UK
bezúročný úver ŠFRB 308 480,00 €, úver SLSP, a.s.
111 000,00 €, vlastné zdroje
B

Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
Úspora tepla:

156 316,67 kWh
88 194,44 kWh
43,58 %
83,25 kWh
64,13 kWh
22,97 %

Rozsah obnovy:

Financovanie:

Bytový dom: THURZOVA 1347, počet bytov 30
Kolaudácia domu: r. 11.7.1980
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ

Energetická trieda:

11.2.2014
r. 2017 – r. 2018
28.1.2019
393 680,48 Eur
EUROSTAV SK, Bytča, Stavebné bytové družstvo Púchov,
(rozvody), Výtahy Pardubice, Alumister SK, Bratislava
zateplenie domu, prístavba lóggií, zasklenie, výmena stúpacích
a ležatých rozvodov, výmena výťahov, modernizácia spoločných
priestorov, hydraulické vyregulovanie UK a TUV, zaizolovanie
rozvodov UK
bezúročný úver ŠFRB 294 100,00 €, úver SLSP, a.s.
99 021,21 €, vlastné zdroje
B

Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
Úspora tepla:

466 383,33 kWh
223 316,67 kWh
52,12 %
92,97 kWh
79,98 kWh
13,97 %

Rozsah obnovy:

Financovanie:

Bytový dom: DRUŽSTEVNA 1145, počet bytov 8
Kolaudácia domu: r. 20.12.1989
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ
Rozsah obnovy:

Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:

18.11.2015
r. 2018 – r. 2019
29.1.2020
140 064,36 Eur
EKONOMSERVIS, s.r.o. Staškov, VO-KU MONT, s.r.o. Štiavnik
zateplenie domu, rekonštrukcia balkónov, výmena stúpacích a ležatých
rozvodov SV, modernizácia spoločných priestorov, hydraulické
vyregulovanie UK
bezúročný úver ŠFRB 105 040,00 €, úver SLSP, a.s.
30 000,00 €, vlastné zdroje
B
107 554,00 kWh
69 361,00 kWh
35,51 %

Nebytové priestory Stavebného bytového družstva
Rok realizácie obnovy:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ
Rozsah obnovy:

Financovanie:

r. 2019 – r. 2020
88 942,92 Eur
JMKTN, s.r.o. Žilina, Ján Antoš – ANSYS, Žilina
odstránenie havarijného stavu rozvodov SV, TUV a kanalizácie,
technické zhodnotenie priestorov – vybudovanie nových kancelárskych
priestorov, rokovacej miestnosti v pivničných priestoroch, výstavba
počítačovej siete
Spoločnosť Alumister SK, poskytla výrobu a dodávku
presklenených hliníkových priečok družstvu bez nároku na úhradu
vlastné zdroje SBD

SME TU PRE VÁS

Bytový dom: OKRUŽNA 1101, počet bytov 40
Kolaudácia domu: r. 19.1.1987
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Kolaudácia po obnove:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ
Rozsah obnovy:

Financovanie:
Energetická trieda:
Spotreba tepla ÚK pred obnovou:
Spotreba tepla ÚK po obnove:
Úspora tepla:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV pred výmenou:
Spotreba tepla na 1 m3 TÚV po výmene:
Úspora tepla:

03.09.2015
r. 2019 – r. 2020
22.1.2021
586 441,63 Eur
FOHAS, s.r.o., Považská Bystrica, VO-KU MONT, s.r.o. Štiavnik,
Výtahy s.r.o., Velké Meziřičí, Alumister SK, Bratislava
zateplenie domu, rekonštrukcia balkónov, zasklenie, výmena stúpacích
a ležatých rozvodov, výmena výťahov, modernizácia spoločných
priestorov, hydraulické vyregulovanie UK a TUV, zaizolovanie
rozvodov UK
bezúročný úver ŠFRB 446 300,00 €, úver ČSOB, a.s.
27 000,00 €, vlastné zdroje
B
248 608,32 kWh
193 961,11 kWh
21,98 %
73,26 kWh
51,94 kWh
29,10 %

Bytový dom: HLINÍK NAD VÁHOM 8, počet bytov 6 v realizácií
Kolaudácia domu: r. 3.5.1972
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ
Rozsah obnovy:

Financovanie:

13.11.2017
r. 2020 – r. 2021
209 780,75 Eur
EKONOMSERVIS, s.r.o., Staškov, VO-KU MONT, s.r.o. Štiavnik,
zateplenie domu, prístavba lóggií, zasklenie, výmena zdravotechniky,
elektroinštalácie, modernizácia spoločných priestorov, hydraulické
vyregulovanie UK a TUV,
bezúročný úver ŠFRB 157 330,00 €, úver SLSP, a.s.
45 000,00 €, vlastné zdroje

Bytový dom: E. GEROMETTU 977, počet bytov 14 v realizácií
Kolaudácia domu: r. 04.12.1969
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ
Rozsah obnovy:

Financovanie:

18.11.2015
r. 2020 – r. 2021
297 339,47 Eur
PMG STAV, s.r.o., Žilina, EKONOMSERVIS, s.r.o. Staškov
zateplenie domu, prístavba lóggií, zasklenie, výmena elektroinštalácie,
modernizácia spoločných priestorov, hydraulické vyregulovanie UK
a TUV, rekonštrukcia kanalizačnej prípojky
bezúročný úver ŠFRB 223 000,00 €, úver ČSOB, a.s.
56 000,00 €, vlastné zdroje

Bytový dom: E. GEROMETTU 978, počet bytov 14 v realizácií
Kolaudácia domu: r. 04.12.1969
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ
Rozsah obnovy:

Financovanie:

14.11.2016
r. 2020 – r. 2021
268 245,66 Eur
Building SK, s.r.o., Bytča
zateplenie domu, prístavba lóggií, zasklenie, výmena ležatých
rozvodov SV a elektroinštalácie, modernizácia spoločných priestorov,
hydraulické vyregulovanie UK, zaizolovanie rozvodov UK
bezúročný úver ŠFRB 201 180,00 €, úver ČSOB, a.s.
56 000,00 €, vlastné zdroje

Bytový dom: THURZOVA 970, počet bytov 20 pred realizáciou
Kolaudácia domu: r. 19.09.1964
Schválenie obnovy:
Rok realizácie obnovy:
Investícia z uzatvorených zmlúv:
Zhotoviteľ:
Rozsah obnovy:

Financovanie:

10.6.2019
r. 2021
412 582,15Eur
EKONOMSERVIS, s.r.o., Stavebné bytové družstvo Púchov
zateplenie domu, prístavba lóggií, zasklenie, výmena stúpacích
a ležatých rozvodov, modernizácia spoločných priestorov, hydraulické
vyregulovanie UK a TUV
bezúročný úver ŠFRB 309 430,00 €, úver SLSP, a.s.
70 000,00 €, vlastné zdroje

Bytový dom: NÁMESTIE SR 24, počet bytov 20, 1 nebytový priestor
Kolaudácia domu: r. 10.9.1968
Schválenie obnovy:
Rozsah obnovy:

9.1.2019
zateplenie domu, odstránenie systémovej poruchy balkónov, výmena
rozvodov SV, TUV a cirkulácie, kanalizácie, hydraulické vyregulovanie
UK a TUV

Aj poslednou obnovou budú bytové domy od správcu vyžadovať svoju starostlivosť. V bytových domoch nebola riešená
výmena elektroinštalácií, vzduchotechnika, ktoré si opäť časom vyžiadajú svoju pozornosť.

Za úspešnou realizáciou obnovy je dostatočná príprava a spolupráca všetkých zúčastnených
strán.

OKRUŽNA 1102 A OKRUŽNA 1101

VÝKON SPRÁVY NOVÝCH BYTOVÝCH DOMOV
Bytový dom:
Počet bytov a NP:
Kolaudácia domu:
Začiatok výkonu správy:

MARŠOVA-RAŠOV 357

Bytový dom:
Počet bytov a NP:
Kolaudácia domu:
Začiatok výkonu správy:

MARŠOVA-RAŠOV 358

Bytový dom:
Počet bytov a NP:
Kolaudácia domu:
Začiatok výkonu správy:

MARŠOVA-RAŠOV 359

22, nebytový priestor 1
22.12.2016
1.2.2017

23
9.8.2018
1.9.2018
23
20.5.2019
12.7.2019

Bytový dom:
Počet bytov a NP:
Kolaudácia domu:
Začiatok výkonu správy:

Hlinkova 671
12, nebytový priestor 3
23.8.2018
16.4.2019

Bytový dom:

Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „Školská bytovka“ 252,
Dolný Hričov

Počet bytov a NP:
Začiatok výkonu správy:

6
1.1.2020

Bytový dom:

Miksova a E. Lániho 257
Počet bytov a NP:
Kolaudácia domu:
Začiatok výkonu správy:

28, nebytový priestor 7
08.09.2020
1.3.2021

SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV
SBD Bytča je od svojho vzniku 1.1.1991 členom Slovenského zväzu bytových družstiev
SZBD je záujmovým združením právnických osôb podľa Občianskeho zákonníka a združuje stavebné bytové
družstvá, bytové družstvá a správcovské družstvá na presadzovanie ich ekonomických, legislatívnych, spoločenských
a kultúrnych potrieb v podmienkach trhového prostredia a demokraticky kontrolovanej činnosti. SZBD zastupuje a
podporuje záujmy členských družstiev v oblasti výkonu ich činnosti, zabezpečuje podporu a rozvoj družstevného
hnutia v EÚ a SR s cieľom dosiahnutia finančnej podpory ekonomického a sociálneho postavenia svojich členov.
Chráni a presadzuje záujmy členských družstiev, pričom aktívne spolupracuje najmä s poslancami všetkých
zastupiteľských orgánov na celoštátnej a regionálnej úrovni, orgánmi štátnej správy a samosprávy, odbornými
inštitúciami a pod. SZBD vniklo 1.1.1969. Členstvo v SZBD členským družstvám prináša zázemie, metodické
postupy v širokej oblasti správy bytových domov. Hlavným prínosom pre členov SZBD je jeho úloha spájania. Zväz
je platformou, na ktorú môžu členovia predkladať požiadavky a riešiť spoločné problémy vo všetkých oblastiach
týkajúcich sa bývania. SZBD využíva svoj potenciál nielen v metodickej oblasti, ale i čisto ekonomickej. Dlhodobo
uzatvára rámcované partnerstvá so spoločnosťami pôsobiacimi v rozhodujúcich oblastiach bývania a členovia tak
môžu čerpať benefity, ktoré plynú z uzatvorených zmlúv.
Výhody členstva:
silná a stabilná členská základňa
účasť na legislatívnom procese
imidž a spolupráca s orgánmi štátnej správy
partner pre lepšie postavenie členov
spracovanie odborných stanovísk

odbornosť zamestnancov
dobré poradenstvo členom
kvalita odborných konferencií, školení a seminárov
spracovanie metodiky k zákonom
služby a poradenstvo v cene členského príspevku

Pri príležitosti 50. výročia vzniku SZBD boli oceňovaní aktívne spolupracujúci členovia, medzi ktorými bola aj
p. Veronika Vršanská, ktorá bola vo funkcií predsedu predstavenstva SBD Bytča od 1.1.1991 do 5.5.2011

CIELE DO BUDÚCNOSTI
• zabezpečovanie výkonu správy pre spravované bytové domy na profesionálnej úrovni
s implementáciou legislatívnych zmien a platných noriem
• zabezpečiť výkon správy všetkým záujemcom bytových domov v rámci mesta Bytča a v prípade
záujmu aj pre bezprostredne blízke okresy Žilina, Považská Bystrica, zároveň novým
vlastníkom v novovybudovaných domoch, ale aj tým, ktorí nie sú spokojní s výkonom správy
u svojho terajšieho správcu, alebo so správou Spoločenstva vlastníkov bytov a NP.
• zabezpečenie bezpečnosti v bytových domoch vykonávaním pravidelných revízií technických
zariadení – BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
• informovanosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov prostredníctvom zverejňovania
korektných a pravdivých informácií o bytovom dome, o bytoch, o nebytových priestoroch na
schôdzach, formou elektronickej vývesky na portály „po schodoch“, vo výveskách domov, vo
výveske správcu, na webe správcu a inou vhodnou formou schválenou správcom
• zabezpečenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ktorej vlastník môže rýchlejšie riešiť
svoje požiadavky
• dohľad nad hospodárením s finančnými prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv
• dodržiavanie termínov, stanovených lehôt, ......

„ PRÍDE K NÁM S PROBLÉMOM, ALEBO
NAŠIM CIEĽOM JE, ABY KAŽDÝ, KTO
ŽIADOSŤOU ODCHÁDZAL S RIEŠENÍM A SPOKOJNÝ.

„Z poctivého výsledku sa zrodí najviac radosti a tiež najviac istoty, keď sa dosiahne s tou
najväčšou námahou. S najväčšou úľubou hľadíme na tie veci, ktoré pokladáme za svoje vlastné,
a najviac myslíme na tie, s ktorými sme sa najväčšmi natrápili.“ (Henry Vaughan)

Aby sa v krátkosti dalo čítajúcim tejto publikácie priblížiť „ŽIVOT DRUŽSTVA V MESTE BYTČA“, ktoré
svojimi funkcionármi a zamestnancami vytváralo svojou prácou jeho čiastočný obraz za viac ako 30 rokov existencie,
bolo potrebné venovať príprave dostatočný čas. V archíve SBD Bytča sa nenachádzali dokumenty o prvom
Stavebnom družstve občanov pri MsNV Bytča, práve ktoré stálo za začiatkom bytovej výstavby a na základe ktorého
následne začalo existovať nové Stavebné bytové družstvo Bytča. Vo vydaných knihách o meste Bytča boli zmienky
o družstevnej výstavbe, ale o činnosti družstva iba v zahmlenej podobe. Touto cestou ďakujem pani PhDr. Márií
Weibengerovej, ktorá doplnila veľmi dôležité chýbajúce dokumenty pre archív družstva, ďalej p. Veronike Vršanskej
a p. Ľudmile Machciníkovej, ktoré sa vrátili v čase späť a dali návod, kde hľadať.

Za rokmi existencie a fungovania družstva nie je príliš veľa ľudí. Mnohým z Vás možno nebude ťažké vybaviť
si ešte tváre práve tých, ktorým už pri príležitosti 30 výročia založenia SBD Bytča nemôžeme osobne poďakovať.
Patrili k nim p. Miroslav Knocík, dlhoročný podpredseda predstavenstva, ale zároveň človek, ktorému záležalo
na tom v akom technickom stave bytové domy vyzerajú a ako družstvo funguje. Ďalej sú to p. Anna Klobucká,
prvá ekonómka družstva, Zita Tisová, členka predstavenstva, Ing. Jozef Culák, podpredseda predstavenstva,
Ján Gärtner, zamestnanec družstva a delegát a rad ostatných.

Poďakovanie
Pri príležitosti 30 - teho výročia založenia SBD Bytča poďakovanie za činnosť a fungovanie patrí
zamestnancom, všetkým členom predstavenstva, kontrolnej komisii, delegátom, predsedom
členských samospráv, zástupcom vlastníkov, pri obnovách členom komisií, vedeniu Mesta Bytča a jeho
zamestnancom, najmä z oddelenia výstavby a ŽP, referátu overovania listín, zamestnancom knižnice,
všetkým obchodným partnerom a všetkým zainteresovaným osobám.

Obzvlášť ďakujem:
Ľudmile Machciníkovej za vznik prvého družstva a vedenie
Veronike Vršanskej za vznik SBD Bytča a dlhoročné vedenie
Ing. Vladimírovi Gajdošíkovi za dlhoročnú činnosť v družstve a vedenie družstva
Gabriele Hanulíkovej za 30 rokov práce v družstve
Miroslavovi Piačkovi za 25 rokov práce v družstve
Paule Kurejovej, Ladislavovi Pavlíkovi, Ing. Róbertovi Midulovi,
Petrovi Svetloššákovi, Marte Borákovej, Jánovi Antalovi za členstvo a aktívnu dlhoročnú
činnosť v Zhromaždení delegátov
Ing. Vladimírovi Kianicovi za aktívnu pomoc pri realizácií obnov bytových domov
JUDr. Marcelovi Šmehýlovi za právnu pomoc a usmernenia

K stálym obchodným partnerom, ktorí sa neustále podieľajú na udržiavaní bytového fondu a pri zabezpečovaní
činnosti patrí taktiež vďaka, a sú to predovšetkým:

Jozef Špuro (spoločnosť VO-KU MONT, s.r.o.)
Ing. Ryszard Kulesza
František Hrmel (spoločnosť TECHNIK SERVIS, s.r.o.)
Štefan Kľúčik (ELEKTROSLUŽBA)
Ľudevít Pánik (spoločnosť LUDWIG-servis, s.r.o.)
Ján Martiniak (spoločnosť GREMAR)
Ing. Blažeková Viera (auditor)
zamestnanci ELEKTRO UNI, s.r.o. a zamestnanci Potraviny Petra Drevenáková
Za pomoc, rady, konzultácie a usmernenia pri obnovách bytových domov a pri výkone správy patrí
veľká vďaka riaditeľovi SBD Púchov p. Pavlovi Hlušekovi.
Za plynulé podávanie žiadostí o úvery a realizáciu úhrad dodávateľom z prostriedkov Štátneho
fondu rozvoja bývania ďakujem zamestnancovi Mesta Bytča, p. Bc. Jurajovi Šúkalovi
(referát ŠFRB)
Za metodické usmernenia, poradenstvo Slovenskému zväzu bytových družstiev, Predsedovi
Predstavenstva Ing. Vojtechovi Molnárovi, všetkým zväzovým kolegom, predovšetkým JUDr. Jaroslavovi
Kováčovi, Ing. a zástupcom členských družstiev p. podpredsedovi Stredoregiónu Teodorovi Palkovičovi,
p. podpredsedovi Západoslovenského regiónu Ing. Michalovi Piterkovi, Ing. Jánovi Uramovi, p. JUDr. Mariánovi
Betkovi.

Úspešnosť realizácií obnov bola zabezpečená aj získavaním vedomostí a referencií na konferenciách
organizovaných
ZDRUŽENÍM PRE PODPORU OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV ZA ÚČASTI MINISTERSTIEV, ŠFRB
A ODBORNÍKOV V OBLASTI STAVEBNÍCTVA A VÝKONU SPRÁVY.

Fotografie: Ing. Vladimír Kianica, Veronika Hanulíková, Pavol Helmeš
Publikácia neprešla jazykovou úpravou
Spracovanie: Ing. Anna Palková
Tlač: www.ivaprint.sk
marec 2021
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