Mesto Dubnica nad Váhom, mesto Nová Dubnica
a Združenie pre podporu obnovy bytových domov
v spolupráci so spoločnosťami
Služby pre bývanie, s.r.o. a TOMDom, s.r.o.,
Stavebné bytové družstvo Považská Bystrica,
Bytový podnik, m.p.o., DUMAT, m.p.o.
a ďalšími správcovskými organizáciami
pôsobiacimi v regióne
Vás pozývajú na

ODBORNÝ SEMINÁR

MANUÁL KOMPLEXNEJ OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV
Nad odborným seminárom prevzali záštitu:
ź primátor mesta Dubnica nad Váhom Mgr. Peter Wolf
ź primátor mesta Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec
ź generálny riaditeľ ŠFRB Ing. Juraj Kurňavka
Termín:
Miesto:

23.5.2019 o 15,00 hodine
Mestský kultúrny dom, Dubnica nad Váhom

Odborný garant:
Prof. Ing. Dušan Petráš PhD.
Organizačný garant: Ing. Miroslav Vereš
15,00 - 15,30
15,30 - 15,40
15,40 - 15,50
15,50 - 16,10
16,10 – 16,30
16,30 – 16,50
16,50 - 17,15
17,15 – 17,40
17,40 – 18,00
18,00 – 18,20
18,20 - 18,40
18,40 – 19,00

Prezentácia účastníkov
Otvorenie seminára a privítanie účastníkov
Príhovor primátorov miest – Mgr. Peter Wolf, Ing. Peter Marušinec
Budúcnosť komplexnej obnovy bytových domov z pohľadu realizátora Ing. Branislav Madač, Lukystav, s.r.o.
Máte malý priestor? Pomôžeme Vám ho zväčšiť – Dušan Vaček,
EKONORM, s.r.o.
Najčastejšie chyby pri poistení bytových domov –
Ing. Daniel Žilovec, Peter Drga, Finančné centrum, a.s.
REKOFOND – financie na obnovu bytových domov – Mgr. Lucia
Horníčková, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Možnosti financovania obnovy bytových domov v roku 2019 z
prostriedkov ŠFRB – Ing. Adriána Sováková, ŠFRB
stup a
Odborné čistenie, ochrana a nátery zateplených fasád občerstveAndrej Wiedermann AWCLEAN s.r.o.
nie počas
Komplexná obnova bytových domov – od projektu po
odborného seminára
realizáciu – Ing. Mgr.art. Radoslav Pavlovič, PAVJAN, s.r.o.
sú pre všetkých
Diskusia k otázkam z dotazníkov
účastníkov zabezpečené
Zlosovanie hodnotných vecných cien pre účastníkov
bezplatne. Každý účastník
a záver odborného seminára
okrem toho dostane zdarma

Svoju účasť na seminári prosím potvrďte najneskôr
do obeda 21.5.2019 podľa príslušnosti na niektorý
z uvedených kontaktov:

V

aj novú tlačenú verziu
Manuálu komplexnej obnovy
bytových domov.

OSBD Považská Bystrica : e-mail veduci@osbd-dca.sk alebo telefonicky na 0903803809
Bytový podnik, m.p.o. : e-mail jaroslav.slesar@gmail.com alebo telefonicky na 0905624817
DUMAT, m.p.o. : e-mail iveta.jurisova@dubnica.eu alebo telefonicky na 0918402130
TOMDom, s.r.o.: e-mail: e.bombosova@gmail.com alebo telefonicky na 0903857630
Služby pre bývanie, s.r.o. : e-mail s.hankociova@spbtn.sk alebo telefonicky na 0903794105
Partneri:

