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AKTUÁLNE INFORMÁCIE

č. 1/2018
pre vlastníkov a nájomcov bytov a NP v správe BD SNV
1. INFORMÁCIE ORGÁNOV BD SNV
1.1. Zhromaždenie delegátov BD SNV (ZD BD SNV)
V súlade s čl. 69 a 70 Stanov Bytového družstva Spišská Nová Ves bolo
Predstavenstvom BD SNV zvolané ZD BD SNV, ktoré sa uskutočnilo dňa
14. júna 2018.
Z celkového počtu 56 pozvaných delegátov/predsedov členských samospráv sa ZD
BD SNV zúčastnilo 44 delegátov (z toho 1 delegát s hlasom poradným), t.j. 78,57 %.
V zmysle čl. 81 bod 3 písm. a) Stanov BD SNV, predseda členskej samosprávy sa
voľbou stáva delegátom ZD BD SNV. ZD BD SNV sa riadilo týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva Zhromaždenia delegátov BD SNV
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľov a overovateľov
zápisnice
4. Správa o činnosti Predstavenstva BD SNV za volebné obdobie 2013 - 2018
5. Správa Kontrolnej komisie BD SNV za volebné obdobie 2013 - 2018
6. Správa mandátovej komisie
7. Výročná správa BD SNV za rok 2017, schválenie ročnej účtovnej závierky BD
SNV za rok 2017
8. Diskusia
9. Schválenie audítorskej spoločnosti na vykonanie auditu ročnej účtovnej
závierky pre BD SNV pre rok 2018
Prestávka
10. Voľby do orgánov družstva
Prestávka
11. Uznesenie
12. Záver
V správach o činnosti Predstavenstva BD SNV a Kontrolnej komisie BD SNV bola
vyhodnotená činnosť BD SNV za volebné obdobie 2013 - 2018.
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I.

ZD BD SNV uložilo:
1. Predstavenstvu BD SNV povinnosť zaslať žiadosť Mestu Spišská Nová Ves o udelenie
ceny mesta SNV pre BD SNV.
2. Predstavenstvu BD SNV vypracovať nový návrh Rokovacieho a volebného poriadku
a predložiť návrh na najbližšie zasadnutie Zhromaždenia delegátov BD SNV.
3. Predstavenstvu BD SNV a Kontrolnej komisie BD SNV, aby pristúpili k zvolaniu
prvého zasadnutia orgánov do 15 dní.

II. ZD BD SNV zobralo na vedomie:
1. Správu o činnosti Predstavenstva BD SNV za volebné obdobie 2013 - 2018.
2. Správu o činnosti Kontrolnej komisie BD SNV za volebné obdobie 2013 - 2018.
3. Správu mandátovej komisie.

III. ZD BD SNV schválilo:
1. Ročnú účtovnú závierku BD SNV za rok 2017.
2. Rozdelenie zisku za rok 2017.
3. Audítorskú spoločnosť na vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky BD SNV pre rok
2017 - spoločnosť AMK audit, s.r.o. Drevárska 13, 052 01 Spišská Nová Ves.

IV. ZD BD SNV zvolilo:
1. Členov Predstavenstva
v nasledovnom zložení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bytového

družstva

Spišská

Nová

Ves

Mgr. Soňa Bobková
Bc. Mária Peklanská
Juraj Karpinský
Denisa Dolníková
Ing. Jozef Joppa
Ing. Zuzana Krajňáková
Eva Liptáková
Ing. Maroš Mihalik
Janka Plencner

2. Členov Kontrolnej komisie Bytového družstva Spišská Nová Ves
v nasledovnom zložení:
1.
2.
3.
4.
5.

Klaudia Fifíková
Ing. Slavomíra Nuberová
Mgr. Jana Bobková
Ing. Peter Slebodník
Ing. Libor Wagner

Náhradníkov Kontrolnej komisie Bytového družstva Spišská Nová Ves:
1. Jozef Mních
2. Ing. Anna Novotná

Počas zasadnutia ZD BD SNV sa uskutočnilo 1. zasadnutie Predstavenstva
BD SNV, na ktorom p. Mgr. Soňa Bobková bola zvolená za predsedníčku, p. Bc.
Mária Peklanská za 1. podpredsedníčku a p. Juraj Karpinský za 2. podpredsedu
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Zároveň sa uskutočnilo aj 1. zasadnutie Kontrolnej komisie BD SNV, na ktorom
bol zvolená za predsedníčku p. Klaudia Fifíková a za podpredsedníčku p. Ing.
Slavomíra Nuberová.

1.2. Výročná správa BD SNV
Do výročnej správy Bytového družstva Spišská Nová Ves za rok 2017 môže
nahliadnuť každý člen BD SNV u predsedu členskej samosprávy alebo na Bytovom
družstve Spišská Nová Ves u zamestnancov ekonomického úseku, príp. na
www.bdsnv.sk.

1.3. Rokovací a volebný poriadok ZD BD SNV
Bytové družstvo Spišská Nová Ves vyzýva členov BD SNV, ak majú nejaké
návrhy na zmenu Rokovacieho a volebného poriadku ZD BD SNV, aby svoje
pripomienky predložili najneskôr do konca novembra 2018 (po tomto termíne nebudú
akceptované žiadne pripomienky, návrhy na zmenu). Aktuálne znenie Rokovacieho
a volebného poriadku môžete nájsť na www.bdsnv.sk. Pripomienky predložte
písomne na adresu:
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
Právne oddelenie
Kamenárska 5
052 01 Spišská Nová Ves

1.4. 55. výročie vzniku BD SNV
BD SNV si v máji pripomenulo 55. výročie svojho vzniku (13. mája 1963).
Predstavenstvo BD SNV podá žiadosť na Mesto Spišská Nová Ves o udelenie ceny
mesta SNV pre BD SNV.

2. INFORMÁCIE PRÁVNEHO ÚSEKU BD SNV
Informácie o ochrane osobných údajov
Tak ako väčšina spoločnosti na Slovensku aj Bytové družstvo Spišská Nová Ves je
povinné pri svojej práci počnúc dňom 25. 5. 2018 aplikovať zákon č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov, ktorý je výsledkom implementácie Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).
Bytové družstvo Spišská Nová Ves je prevádzkovateľom viacerých informačných
systémov, v rámci ktorých pristupujú naši zamestnanci k spracovávaniu osobných
údajov. Právnym základom pre spracovávanie osobných údajov v našom prípade sú
viaceré platné zákony, ale najmä zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v platnom znení.
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Zásady pre spracúvanie osobných údajov nájdete na našej webovej stránke
www.bdsnv.sk a na všetkých dostupných miestach v administratívnych priestoroch
BD SNV.
Medzi oprávnenými osobami, ktoré môžu spracúvať osobné údaje sú najmä
členovia orgánov družstva, zamestnanci ale aj zástupcovia vlastníkov bytov a NP,
každý v presne stanovenom rozsahu. Na zabezpečenie ochrany osobných údajov sú
oprávnené osoby poučené o spracovávaní osobných údajov, svojich povinnostiach a
najmä povinnosti zachovávať mlčanlivosť.
Zároveň dávame do pozornosti, že ako správca bytových domov pri svojej práci
využívame systém DOMUS od dodávateľa softvéru Anasoft APR, spol. s.r.o., ktorý
pristúpil k úprave svojho systému tak, aby maximálne vyhovoval požiadavkám
európskeho nariadenia GDPR.
Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako profesionálny správca bytových domov
Vám zaručuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov zákonnosť, spravodlivosť,
transparentnosť a minimalizáciu uchovávania osobných údajov.

3. INFORMÁCIE EKONOMICKÉHO ÚSEKU BD SNV
Informácie k vrátkam preplatkov z konečného vyúčtovania nákladov
spojených s užívaním a správou bytov za rok 2017
Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje vlastníkom a nájomcom bytov a NP,
že preplatky z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním a správou bytov za rok
2017 sme realizovali v termíne od 14. 6. 2018.
V prípade, že ste doposiaľ preplatok z vyúčtovania nedostali, je to z dôvodu:
- neoznámili ste nám číslo účtu (je potrebné skontrolovať, či na doručenom
vyúčtovaní je uvedené číslo účtu), BD SNV nemôže automaticky brať do úvahy
číslo bankového účtu, z ktorého prichádzajú platby mesačného predpisu, mnohí
vlastníci majú viac bankových účtov,
- oznámené číslo účtu je nesprávne, resp. neexistuje,
- došlo zo strany vlastníka k zmene bankového účtu (na vyúčtovaní je uvedené
pôvodné číslo účtu, a zmenené nám vlastník neoznámil), t.j. preplatok
z vyúčtovania bol zaslaný späť na účet bytového domu.
Nevrátené preplatky ostávajú na bankovom účte služieb bytového domu.
Pripomienky k vráteniu preplatkov z vyúčtovania za rok 2017 konzultujte
v učtárni nájomného, kontakty sú uvedené na Vašom vyúčtovaní, ako aj na
poslednej strane Aktuálnych informácií BD SNV.
4

www.bdsnv.sk

4. INFORMÁCIE TEPELNÉHO A VODNÉHO
HOSPODÁRSTVA BD SNV
4.1. Technická prehliadka sústavy tepelných zariadení za odberným
miestom.
Aj tento rok prebehne v mesiacoch júl – august technická prehliadka sústavy
tepelných zariadení za odberným miestom. Táto technická prehliadka sa vykonáva
v súlade s § 25 ods. 3 písmeno b) zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z. z.
v platnom znení, podľa ktorej sa ukladá dodávateľovi a odberateľovi, ktorý
rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi povinnosť
zabezpečiť 1 x za rok, technickú prehliadku nimi prevádzkovanej časti sústavy
tepelných zariadení a tepelných zariadení za odberným miestom na účel zistenia
prevádzkyschopnosti a funkčnosti týchto zariadení.
Bytové družstvo Spišská Nová Ves žiada zástupcov vlastníkov bytov a NP
o zabezpečenie kľúčov resp. sprístupnenie priestorov, v ktorých sa vyššie uvedené
tepelné zariadenia nachádzajú. Presný termín prehliadok bude oznámený telefonicky
vopred zástupcom vlastníkov bytov a NP. Práce budú financované a uhradené z FPUO
bytového domu v súlade so Sadzobníkom poplatkov a cien BD SNV.

4.2. Pripomíname ...
Po ukončení vykurovacej sezóny odporúčame užívateľom bytov termostatické
hlavice na všetkých radiátoroch nastaviť na maximálnu hodnotu. V opačnom prípade
dochádza k únave materiálu – pružiny, nachádzajúcej sa vo vnútri termohlavice a
tým stráca na životnosti.
Pri začatí vykurovacej sezóny toto nastavenie umožní počas „vykurovacej
skúšky“ dodávateľom tepla, odvzdušnenie celej vykurovacej sústavy a zároveň
zistenie nedostatkov vo vykurovacej sústave bytového domu ešte pred samotnou
vykurovacou sezónou.

4.3. Výmena vykurovacích telies (radiátorov)
Medzivykurovacie obdobie je najideálnejšie na výmenu radiátorov ako
v spoločných priestoroch bytových domov, tak aj v bytoch.
Pred výmenou vykurovacích telies v byte je užívateľ povinný nahlásiť túto
výmenu na dispečing BD SNV, kde mu budú poskytnuté dôležité informácie o type a
výkone vykurovacieho telesa – aby nedošlo k narušeniu hydraulického vyregulovania
v bytovom dome.
Po výmene vykurovacích telies v byte, ktoré realizuje iná firma ako údržba BD
SNV, je vlastník povinný nahlásiť na dispečing BD SNV montáž rozdeľovača
vykurovacích nákladov na nové vykurovacie teleso, ktorú vykoná odborný pracovník
BD SNV. V prípade, ak vykurovacie teleso mení BD SNV, táto montáž rozdeľovača
vykurovacích nákladov na nové vykurovacie teleso je vykonaná priamo pri výmene.
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4.4. Harmonogram odstávok tepelných zariadení – kotolní
Bytové družstvo Spišská Nová Ves zisťovalo u jednotlivých dodávateľov tepla
a TÚV termíny odstávok centrálnych zdrojov tepla – kotolní v medzi vykurovacom
období v letných mesiacoch.
Lokalita Spišská Nová Ves:
Dodávateľ tepla a TÚV EMKOBEL a.s., Spišská Nová Ves – neplánujú odstávku
Lokalita Smižany:
Dodávateľ tepla a TÚV Obecný úrad Smižany – sídlisko Západ 2
koniec mesiaca júl – začiatok mesiaca august – presný termín bude upresnený
Lokalita Gelnica:
Dodávateľ tepla a TÚV SD Gelnica – neplánujú odstávku
Lokalita Krompachy:
Dodávateľ tepla a TÚV Termokomplex a.s., Krompachy – neplánujú odstávku

5. INFORMÁCIE ÚDRŽBÁRSKEHO STREDISKA
5.1. Inšpekcia potrubí kamerou
BD SNV ako správca bytových domov
eviduje
veľké
množstvo
problémov
s odpadovými
a
dažďovými
zvodmi
v bytových domoch, diagnostika ktorých je
náročná. BD SNV disponuje inšpekčným
kamerovým systémom na kontrolu zvislých,
ležatých
kanalizačných
a dažďových
rozvodov. Jedná sa o kameru Rothenberger
ROCAM 4, ktorá umožňuje inšpekciu potrubí
o priemere od 100 do 300 mm a o dĺžke do
30 metrov. Výsledkom revízie uvedenou
kamerou je presná identifikácia poruchy, resp. praskliny potrubia. Takto zistený defekt
skráti čas zisťovania porúch na potrubí.
BD SNV ponúka služby kontroly potrubí pre bytové domy vo svojej správe, ale aj
pre iné fyzické a právnické osoby.

5.2. Pohotovostná a havarijná služba
Na odstránenie havarijného stavu spoločných častí a spoločných zariadení domu,
za havarijný stav sa pokladá situácia, keď je náhle narušené riadne užívanie bytu
a ohrozená bezpečnosť bývania v bytovom dome, najmä: živelné udalosti, vytápanie
bytov a spoločných priestorov z hlavných rozvodov SV, TÚV a ÚK a striech, únik
plynu, stav výťahu ohrozujúci bezpečnosť prepravovaných osôb, skrat v elektrickom
vedení bytového domu, prerušenie dodávky elektrickej energie, plynu, studenej vody,
6
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ÚK z dôvodu poruchy hlavných rozvodov zdravotechniky a elektroinštalácie,
poškodenie alebo upchanie kanalizačnej prípojky. Odstránenie havarijného stavu
pozostáva zo zásahu, ktorý iba zamedzí následnému vzniku škôd na majetku
vlastníkov, resp. zabráni ohrozovaniu bezpečnosti bývania a osôb. Činnosť
na zabezpečenie odstránenia havárií mimo času pracovnej doby zabezpečuje
pohotovostná služba, ktorá v prípade havárie je povinná vykonať prvý nutný zásah
na ochranu majetku vlastníkov. Prvý zásah (v prípade havárie) je zásah
pohotovostnej služby, pri ktorom sa nemusí úplne odstrániť porucha, iba sa
zamedzí narastaniu prípadnej vzniklej škody na majetku vlastníkov, resp. zabráni
ohrozovaniu bezpečnosti bývania.
Prvý zásah sa vzťahuje najmä na:
a) živelnú udalosť(víchrica, povodeň, požiar, zemetrasenie),
b) výpadok elektrickej energie alebo poškodenie elektrických rozvodov v dome,
c) výpadok elektrickej energie v byte,
d) porucha hlavných rozvodov teplej a studenej vody a rozvodov ÚK,
vykurovacích telies a ich súčastí,
e) porucha alebo upchatie kanalizačnej prípojky a kanalizačných zvodov,
f) porucha regulátora tlaku plynu a únik plynu v byte alebo v spoločných
priestoroch bytového domu,
g) zatekanie zo strechy a dažďových zvodov,
h) zaseknutie osoby vo výťahu.
Druhý a zásadný zásah je zásah, ktorý nasleduje po prvom zásahu a je nevyhnutný
pre odstránenie porúch, ktoré sú vyšpecifikované v bodoch a) až g).
Druhý a zásadný zásah sa vykoná až po konzultácii so zástupcom vlastníkov, ktorý
podľa dôležitosti sprevádzkovania technických zariadení domu alebo zabezpečenia
dodávky vody, tepla, elektriny, odkanalizovania, a pod. rozhodne, či na ich realizáciu
si vyžiada súhlas vlastníkov alebo dá súhlas a skutočnosť len oznámi vlastníkom na
obvyklom mieste v bytovom dome.
Vlastníkov bytov a NP priestorov žiadame nahlasovať poruchy:
- v pracovné dni od 7:00 hod. do 15:00 hod. na telefónne číslo:
053/41 66 504,
- v pracovné dni po 15:00 hod. a v čase víkendov a sviatkov na telefónne číslo:
053/41 66 501.

6. PO SCHODOCH - INTERNETOVÝ PORTÁL
Vlastníkom bytov a NP opakovane dávame do pozornosti možnosť využitia
internetového portálu: www.poschodoch.sk.
Využívanie služby portálu je možné až po registrácii, k čomu Vám slúži registračný
kód uvedený v spodnej časti vyúčtovania služieb za rok 2017, ak ešte nie ste
registrovaný.
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Zaregistrovaný užívateľ bytu môže takto získať dostupnosť k aktuálnym
informáciám o svojom byte a bytovom dome.
Podmienky poskytovania služieb prostredníctvom internetového portálu
sú spracované a uvedené priamo na stránke www.poschodoch.sk.

7. ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA
– POSKYTOVANIE ÚVEROV
Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje vlastníkom bytov a NP, že obnova,
príp. rozsiahlejšie opravy v bytovom dome je možné financovať aj prostredníctvom
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ŠFRB). S platnosťou od 1. 1. 2018 sa
žiadosť o úver zo ŠFRB podáva od 15. januára do 30. septembra príslušného
kalendárneho roka. O úver je možné požiadať max. do výšky 75 % z celkového
nákladu, okrem výmeny výťahov, kde je možné zo ŠFRB žiadať o úver vo výške
100 % (s podmienkou, ak cena za 1 výťah nepresiahne sumu 70 000 €). Zvyšných
25 % z celkového nákladu (ak sa výťahy nemenia) musia mať vlastníci na FPÚO,
príp. na dofinancovanie je potrebné zabezpečiť ďalší úver. Úver zo ŠFRB je možné
žiadať max. so splatnosťou 20 rokov na nasledovné účely:
Typ obnovy bytovej budovy:

75
75
100
75

Úroková
sadzba p.a.
1,0 %
1,0 %
0,5 %
0,5 %

75

0,5 %

100

1,0 %

75

2,0 %

% z OC

a) zateplenie bytového domu
b) odstránenie systémovej poruchy
c) výmena výťahu
d) modernizácia výťahu
e) výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie,
vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome
f) vybudovanie bezbariérového prístupu do všetkých bytov v
bytovom dome
g) iná modernizácia bytového domu

Pri kombinácii dvoch účelov platí úroková sadzba nižšieho účelu.
Pri kombinácii troch (ale jeden z účelov musí byť účel uvedený v bode c), v bode
d) alebo v bode e)) a viac účelov sa od úrokovej sadzby najnižšieho účelu odpočíta
ešte 0,5 %, čo v niektorých prípadoch môže zabezpečiť aj úrokovú sadzbu 0,0 %.
Vyššie uvedené informácie sú platné pre rok 2018.
V prípade zmeny podmienok pre rok 2019 budú informácie uverejnené na našej
webovej stránke www.bdsnv.sk.
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Životné poistenie UNIQÁT
dovoľte, aby sme vám predstavili produkt životného poistenia, vhodného
k zabezpečeniu hypotéky alebo úveru. Vďaka vysokému poistnému krytiu chránite
nielen seba, ale aj svojich najbližších. Môžete ho uzavrieť ako individuálne poistenie
alebo ako poistenie pre dieťa, rodinu, spolupodnikateľov či iných partnerov. Poistenie,
ktoré je šité na mieru, Vás bude sprevádzať vo všetkých fázach života, prináša Vám
možnosť nastaviť si rôzne poistné doby takmer na všetky pripoistenia
Produkt má dva varianty:
UNIQÁT Risk – čisto rizikový variant zameraný na krytie rizík
UNIQÁT Invest – investičný variant s možnosťou investovania finančných
prostriedkov prostredníctvom podielových fondov a investičných programov
v rámci doplnkovej investičnej zložky hlavného poistenia
V obidvoch variantoch je možné dojednať rovnaké rizikové pripoistenia.
-

Možnosti UNIQÁTneho poistenia:
 veľká variabilita - kombinácie pripoistení bez obmedzenia s rôznou poistnou
dobou, variabilita trvá počas celej doby poistenia a klient si môže pripoistenia
meniť z dôvodu zmien životných situácií
 možnosť dojednať poistenie a vybrané pripoistenia až do 80-ky
 prostredníctvom investičnej zložky sporenie pre deti či na dôchodok
 zálohové plnenie v prípade terminálneho štádia života v pripoisteniach úmrtia
 pripoistenie prvého rizika (úmrtie alebo invalidita)
 pripoistenie čiastočnej či úplnej invalidity s jednorazovým plnením alebo
s výplatou invalidného dôchodku
 preddavkové poistné plnenie v poisteniach invalidity
 poistenie horných končatín (úrazy, ale aj vybrané ochorenia, napr. syndróm
karpálneho tunela, tenisový lakeť, reumatoidná artritída)
 denné odškodné v prípade úrazu až do 365 dní/PU
 pripoistenie dávok pri PN s krytím aj pre rizikové tehotenstvo, s územnou
platnosťou pre SR, ČR, Rakúsko a Nemecko
 výhodné pripoistenie mesačných dávok pri PN
 pripoistenie 35 kritických chorôb dospelých až do 70-ky
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 pripoistenie hospitalizácie a chirurgických nákladov
 pre deti pripoistenia úrazové, zdravotné a kritických chorôb
 nonstop asistenčné služby pre dospelých poistených, všetky deti poisteného
sú automaticky spolupoistené
 druhý lekársky názor od svetového odborníka prostredníctvom asistenčnej
služby Diagnose.me

8. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
POHOTOVOSTNÁ A HAVARIJNÁ SLUŽBA
24 hod. denne
V prípade vážnej poruchy volajte:
053/41 66 504
od 7.00 hod. do 15.00 hod.
053/41 66 501
od 15.00 hod. do 7.00 hod.
Stránkové dni na BD Spišská Nová Ves
PONDELOK
8.00 – 14.00 h.

STREDA
8.00 – 15.00 h.

PIATOK
8.00 – 14.00 h.

obedňajšia prestávka 11.30 – 12.00 hod.
Ing. Vladimír Filinský, v. r.
riaditeľ BD SNV

Mgr. Soňa Bobková, v. r.
predsedníčka P – BD SNV

Spišská Nová Ves, 2. 7. 2018
10

www.bdsnv.sk

11

www.bdsnv.sk

Kontakty pracovníkov BD SNV
ODDELENIE
Spojovateľ – do 15.00 hod.

KANC.

MENO

vrátnica

TEL.

E-MAIL

41 66 500

ÚSEK RIADITEĽA
Riaditeľ
Sekretariát riaditeľa

206
207

Ing. Filinský
Vydrová

41 66 522
41 66 524

riaditel@bdsnv.sk
sekretariat@bdsnv.sk

210
212

JUDr. Guoth
Mgr. Bdžochová

41 66 560
41 66 527

pravne@bdsnv.sk
mzdove@bdsnv.sk

313
311
310
310
309
309
309
303
303
301
302
302

Ing. Muchová
Ing. Kandráčová
Letkovská
Antošová
Slebodníková
Záhradníková
Marchynová
Barbušová
Šmelková
Fecková
Hvizdošová
Vrončová

41 66 545
41 66 544
41 66 547
41 66 546
41 66 548
41 66 557
41 66 549
41 66 559
41 66 562
41 66 528
41 66 542
41 66 543

namestnik@bdsnv.sk
kandracova@bdsnv.sk
letkovska@bdsnv.sk
antosova@bdsnv.sk
slebodnikova@bdsnv.sk
zahradnikova@bdsnv.sk
marchynova@bdsnv.sk
ekonom@bdsnv.sk
smelkova@bdsnv.sk
feckova@bdsnv.sk
hvizdosova@bdsnv.sk
vroncova@bdsnv.sk

306
306
304
116

Ing. Holotňáková
Ing. Slovinská
Ing. Filipová
Ing. Marjaniková

41 66 553
41 66 556
41 66 555
41 66 505

holotnakova@bdsnv.sk
slovinska@bdsnv.sk
technika@bdsnv.sk
marjanikova@bdsnv.sk

Ing. Spusta
Ing. Badzik
Fabián
Lesňáková

41 66 552
41 66 552
41 66 550
41 66 551

energetik@bdsnv.sk
badzik@bdsnv.sk
tepelne@bdsnv.sk
lesnakova@bdsnv.sk

Gavalierová
Mgr. Štrauchová
Ing. Hvizdoš
Javorský
Michalko J.
Žec
Michalko V.
Žecová
Hozová

41 66 504
41 66 506
41 66 503
41 66 507
41 66 508
41 66 508
41 66 513
41 66 510
41 66 511

dispecing@bdsnv.sk
strauchova@bdsnv.sk
hvizdos@bdsnv.sk
vytahy@bdsnv.sk
michalko@bdsnv.sk
elektro@bdsnv.sk
zasobovanie@bdsnv.sk
sklad@bdsnv.sk
sklad@bdsnv.sk

Ing. Marčišovská

0918 689 251 krompachy@bdsnv.sk

PRÁVNE ODDELENIE
Právne oddelenie
Personálne a mzdové oddelenie

EKONOMICKÝ ÚSEK
Námestník
Sekretariát námestníka
Vedúca všeob. učtárne
Fond prev., údržby a opráv
Všeobecná učtáreň
Všeobecná učtáreň
Všeobecná učtáreň
Všeobecná učtáreň
Všeobecná učtáreň
Všeobecná učtáreň
Učtáreň nájomného
Učtáreň nájomného

TECHNICKÝ ÚSEK
Investičná výstavba
Investičná výstavba
Investičná výstavba
Dodávateľská údržba

TEPELNÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO
Energetik
Technik údržby energ. a plyn. zar.
Tepelné hospodárstvo
Vodné hospodárstvo

307
307
308
308

ÚDRŽBÁRSKE STREDISKO
Dispečing
Ekonóm ÚS
Vedúci vodo-UK
Výťahy – revízny technik - vedúci
Revízny technik elektro
Revízny technik elektro
Zásobovanie
Sklad
Sklad

STREDISKO KROMPACHY

117
116
118
113
113
113
113
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