
Predstavujeme Vám Bytové družstvo, Snina
Bývanie v živote každého jednotlivca, každej rodiny, predstavuje neoddeliteľnú 

súčasť každodennej existencie. Problematika bývania je jednou z najcitlivejších 
oblastí spoločenského života, pretože sa týka uspokojovania jednej zo základných 
životných potrieb každého človeka. Nie každý má možnosť bývať v rodinnom dome. 
Skoro polovica obyvateľov na Slovensku žije v bytových domoch postavených 
v hromadnej bytovej výstavbe. Na Slovensku sa v bytových domoch nachádza 
približne 880 tisíc bytov, z ktorých bytové družstva spravujú viac ako polovicu.

Bytové družstvo, Snina je modernou správcovskou spoločnosťou, ktorej 
predmetom činnosti je zabezpečenie komplexného servisu pri správe vlastného 
a cudzieho majetku. V meste Snina bolo podľa posledného sčítania domov, bytov 
a obyvateľov 164 bytových domov.  V bytových domoch sa nachádza 4 378 bytov. 
V správe BD Snina je 2 647 bytov spolu v 70 bytových domoch, v ktorých žije 6 836 
obyvateľov. Z uvedeného počtu je 687 bytov vo vlastníctve družstva, 949 bytov 
spravujeme na základe zmluvy o výkone správy uzatvorenej s vlastníkmi bytov 
a 1 011 bytov spravujeme v 38 spoločenstvách vlastníkov bytov na zmluvnom základe 
s jednotlivými SVB.
História družstva

V tomto roku si 15. mája pripomíname dvadsiate výročie založenia samostatného 
Bytového družstva v Snine. História nášho družstva siaha do roku 1965, kedy bolo 
založené Stavebné bytové družstvo Snina pri n.p. VIHORLAT Snina. V sedemdesiatych 
rokoch zasiahol integračný proces aj bytové družstevníctvo. V roku 1975 vzniklo 
v našom regióne Okresné stavebné bytové družstvo v Humennom zlúčením bývalých 
bytových družstiev: Budúcnosť, Chemlón, BD pri MsNV v Humennom a SBD pri n.p. 
Vihorlat Medzilaborce. Neskôr v roku 1980 boli zlúčené ešte tri ostávajúce družstva 
v regióne a to najprv SBD Miestneho priemyslu a stavebníctva v Humennom 
a SBD Poľnohospodár v Humennom. K ním bolo rovnako v roku 1980 včlenené naše 
Stavebné bytové družstvo Snina. Vzniklo tak jedno veľké Okresné stavebné bytové 
družstvo Humenné, ktoré spravovalo v okrese 5 964 bytov a evidovalo 6 310 členov. 
V týchto rokoch pokračoval dynamický rozvoj bytového družstevníctva v okrese 
najmä realizáciou družstevno-stabilizačnej výstavby bytov.  V roku 1981 vzniklo 
údržbárske stredisko, ktoré patrilo medzi prvé na Slovensku. Toto malo pobočku aj 
v Snine a práve z tejto údržbárskej pobočky vzniklo v roku 1991 samostatné družstvo 
v Snine. K vzniku došlo na základe rozhodnutia ustanovujúceho Zhromaždenia 
delegátov dňa 26.4.1991. Dňa 15.5.1991 bolo družstvo zapísané do podnikového 
registra Mestského súdu Košice v oddieli  Db, vo vložke 298, pod názvom „Bytové 
družstvo, Snina“.
Právna podstata a orgány družstva

BD Snina je samostatný právny subjekt majetkovo oddelený od svojich členov. 
Právne vzťahy družstva sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Stanovami 
družstva a platnými všeobecne záväznými predpismi a vnútrodružstevnými 
predpismi. Najvyšším orgánom družstva je Zhromaždenie delegátov, kde členovia 
družstva prostredníctvom volených delegátov uplatňujú svoje právo riadiť náležitosti 
družstva a kontrolovať činnosť jeho orgánov. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom 
družstva. Riadi a kontroluje jeho činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach 
družstva. Predstavenstvo má deväť členov a zodpovedá sa Zhromaždeniu delegátov. 
Kontrolná komisia je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Má päť členov 
volených z členskej základne. Kontroluje všetku činnosť družstva a zodpovedá sa iba 
Zhromaždeniu delegátov. Členská schôdza a predseda členskej samosprávy sú 
orgány, ktoré umožňujú všetkým členom družstva oboznámiť sa z celkovým stavom 
družstva a bytového domu. Predsedu volí samospráva, ktorú zastupuje ako delegát.
Činnosť družstva

Družstvo má 11 zamestnancov zaradených na úseky: organizačný, ekonomický, 
technický a na prevádzku ubytovne.

	Na organizačnom úseku družstvo v bytovo – právnej agende vedie: zmluvy 
o výkone správy, nájomné zmluvy, zmluvy o nájme spoločných častí domu, 
spoločných nebytových priestorov a spoločných zariadení domu, vedie a aktualizuje 
evidenciu nájomcov a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, evidenciu 
vymáhania pohľadávok, dokumentáciu súdnych sporov a inú súdnu agendu, eviduje, 
prešetruje a vybavuje sťažnosti, oznámenia a podnety nájomcov, vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov, ktoré súvisia s výkonom správy domu.
 Na ekonomickom úseku sa v oblasti finančno-ekonomickej agendy stará 
o zverené finančné prostriedky, vypočítava nájomcom a vlastníkom bytov 
a nebytových priestorov výšku mesačných preddavkov na úhradu za služby spojené 
s užívaním bytov a nebytových priestorov. Vedie priebežnú evidenciu platieb za 
plnenia, vedie evidenciu upomienok pre neplatičov a prehľad ich usporiadania, 
vykonáva ročné vyúčtovanie plnení za služby, vedie samostatné analytické účty 
a účtovnú agendu zobrazujúcu finančný a účtovný stav hospodárenia za dom, 
oddelene za každý spravovaný dom.
	Na technickom úseku v oblasti technicko-prevádzkovej agendy vedie: projektovú 
dokumentáciu stavieb, pasporty domu, technickú a projektovú dokumentáciu 
vyhradených technických zariadení a harmonogramy ich revízií, dokumentáciu opráv 
spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstva domu, vedie obchodné 
zmluvy s dodávateľmi prác a materiálov a evidenciu poistných udalostí, sleduje 
a vyhodnocuje spotreby energií (ÚK, TÚV, SV, EN), poskytuje technickú a organizačnú 
pomoc pri zabezpečení hydraulického vykurovania rozvodov ÚK a hydronického 
vyregulovania rozvodov TÚV, pri zabezpečení montáže pomerových rozdeľovačov 
vykurovacích nákladov a rozúčtovaní nákladov na ÚK podľa rozdeľovačov
 Na prevádzke ubytovne poskytuje prechodné ubytovanie hotelového typu 
v kapacite 72 lôžok.

Na zabezpečenie údržby, opráv a prevádzky vyhradených technických zariadení 
má BD Snina zriadenú vlastnú spoločnosť  Údržbyt, s.r.o., Snina.  Spoločnosť Údržbyt 
zabezpečuje pre BD Snina opravy a údržbu výťahov, elektrických zariadení, plynových 
zariadení, kúrenárske a vodoinštalatérske práce, montáž bytových vodomerov, 
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb, maliarske práce a pod. 
Spoločnosť Údržbyt zamestnáva 11 zamestnancov.

Od svojho vzniku družstvo:
 zrekonštruovalo 90% striech bytových domov
 hydraulický vyregulovalo a osadilo pomerové merania vo všetkých domoch
	zrekonštruovalo väčšinu vstupov do domov a zateplilo stropy suterénov
	vymenilo väčšinu okien v spoločných priestoroch domov
	kompletne zateplilo štyri bytové domy

Základnými princípmi družstevnej správy bytového fondu je rovnosť, solidarita, 
kolektívne rozhodovanie a kontrola členmi. Tieto družstevné princípy pretrvávajú od 
roku 1845, kedy Samuel Jurkovič v mestečku Sobotište založil  na týchto  zásadách 
Gazdovský spolok. Že tieto myšlienky boli správne, dokazuje história nielen 
u nás doma ale aj v zahraničí. Málo kto vie, že počiatky družstevnej výstavby bytov 
siahajú do sedemdesiatych rokov 19. storočia. V Českej republike existujú dodnes 
nasledovníci v podobe „Obecno prospešných bytových družstiev“ tzv. Ľudových 
bytových družstiev, ktoré vznikali v rokoch 1873 až 1939. 

Dnes je družstevníctvo významnou súčasťou ekonomiky jednotlivých krajín 
a v niektorých oblastiach plní funkcie, ktoré sú svojim spôsobom nezastupiteľné. 
Cieľom družstevníctva je v prvom rade uspokojenie potrieb svojich členov a nie 
vytváranie zisku. To je garanciou, že družstvá budú podnikať aj v takých oblastiach, 
ktoré sú pre klasické obchodné spoločnosti nezaujímavé. Možno niekto zapochybuje, 
či táto myšlienka obstojí v trhovej ekonomike a konkurenčnom boji. Je pravdou, že 
v trhovom hospodárstve sa musia družstvá správať trhovo, ale rozdiel je pri rozdeľovaní 
výsledkov, ktoré v prípade družstva sú pre všetkých jeho členov.

 SPOLU ZA ROKY 
2006 až  2010 

116 817,04  € 

Rok 2006 
29 731,79 € 

Rok 2007 
33 015,83 € 

Rok 2008 
24 385,49  € 

Rok 2010 
15 487,61  € 

Rok 2009 
14 196,31  € 

Prehľad prebytku hospodárenia za roky 2006 až 2010
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PREHĽAD NEDOPLATKOV V OBDOBÍ 1991 - 2010
BYTY BD - SNINA (nájomníci a vlastníci)


