
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OKRUH TÉM NA PRAKTIKUM SPRÁVCU 

(vybrané otázky z oblasti správy bytového fondu) 

štvrtok 21. marca o 13:30 v sále ZLSBD 
 

 

 

1. Chápať § 14b ods. 1 písm. i) tak, že na všetky práce, ktoré chcú vlastníci schváli, potrebujú 

nadpolovičnú väčšinu všetkých vlastníkov? To znamená, že aj o maľovaní spoločných priestorov 

musí rozhodnúť nadpolovičná väčšina všetkých, keďže je to  “účel použitia prostriedkov FPÚaO”? 

Ak je to tak, nemôžu teda na schôdzi rozhodnúť ani o drobných prácach (pokiaľ tam nie je 

nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov)? Môžeme v tomto prípade navrhnúť vlastníkom dodatok 

k ZoVS schvalovaný písomným hlasovaním, predmetom ktorého bude napr. že práce do 10 000,- eur 

môže rozhodnúť nadpolovičná väčšina prítomných na schôdzi? 

 

2. Môže vlastník požiadať o vymazanie svojich osobných údajov z evidencie podľa § 9 ods. 3 zákona č. 

182/1993 Z. z.? 

 

3. Bytový dom postavil zhotoviteľ diela na základe zmluvy o dielo. Záručná doba je v tomto prípade 

36 mesiacov. Táto záruka sa však nevzťahuje na vzťah medzi developerom a kupujúcim vlastníkom, 

ktorá je 24 mesiacov. Je  možné aplikovať ust. § 9 ods.1 bytového zákona, podľa ktorého ,,práva a 

povinnosti zo zodpovednosti za vady a za škody voči zhotoviteľovi domu prechádzajú z pôvodného 

vlastníka domu na vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.“ 
 

4. Existuje skupina šiestich bytových domov postavených na rôznych pozemkoch. Spravujeme skupinu 

piatich z nich, a to s číslom 1, 3, 1/A, 1/B, 1/C a jeden bytový dom 1/D nespravujeme. V okolí je viacero 

pozemkov, z ktorých niektoré parcely sú v spoluvlastníctve všetkých šiestich bytových domov 

a niektoré sú vo vlastníctve len dvoch bytových domov a niektoré vo vlastníctve štyroch bytových 

domov. Päť bytových domov sa dohodlo na vykonávaní zimnej údržby a úprave zelene, avšak jeden 



bytový dom nie. Aktuálny správca „negatívneho“ bytového domu od toho dáva ruky preč, ale ako sa 

k tomu máme postaviť my? 

 

5. Dlh viaznuci na byte vznikol po smrti vlastníka (október 2015) do momentu nadobudnutia bytu vo 

vlastníctva štátom v zastúpení Okresného úradu na základe odúmrte. V dedičskom konaní notárka 

byt predala novému vlastníkovi (august 2017), no medzitým vznikol pre spoločenstvo vlastníkov 

nedoplatok na úhradách za plnenia za tento byt vo výške 795,49. Podľa listu ktorý sme od Okresného 

úradu, štát nebol dedičom bytu v dobe medzi smrťou prvého vlastníka a nadobudnutím bytu novým 

vlastníkom a tak žiadne plnenie voči spoločenstvu vlastníkov nebude riešiť. Od 1.8.2017 je 

vlastníkom bytu fyzická osoba. Je povinný platiť za toto „hluché“ obdobie úhrady štát? 

 

6. Je možné dohodnúť v zmluve o výkone správy alebo zmluve o spoločenstve pravidlo na písomné 

hlasovanie tak, že bude prípustné aj hlasovanie elektronickou komunikáciou, ak hlasovanie bude 

uskutočnené cez web portál napr. po schodoch a podobných, kde je identifikátor jednoznačný, lebo je 

pridelený konkrétnemu vlastníkovi? 

 

7. Akým spôsobom majú byť označení vlastníci bytov a nebytových priestorov pri fakturácií 

stavebných prác? Čo ak je jedným z vlastníkov právnická osoba?  

 

8. Ako je to v praxi s hlasovaním podielových vlastníkov ak je prítomný jeden z vlastníkov, ktorý 

vlastní jednu polovicu? Alebo ak je prítomný tretinový vlastník. Je oprávnený hlasovať za všetkých? 

Ustanovenie OZ hovorí o väčšinovom hlasovaní u podielových vlastníkoch. A ako sa na to pozrie 

banka alebo ŠFRB pri úvere? 

 

9. Ako bude postupovať Okresný úrad – katastrálny odbor pri povoľovaní návrhu na vklad v prípade 

zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru a ktorá 

bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo ktorá bola autorizovaná advokátom a nie je k 

nej doložená príloha - vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov v dome, v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov?  

 

10. Má sa podzemná budova, ktorá je tvorená len garážami v podielovom spoluvlastníctve spravovať 

v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. alebo primerane podľa ustanovení Občianskeho zákonníka? Na 

správu máme uzatvorenú mandátnu zmluvu. Podľa SOI sme však mali aplikovať zákon č. 182/1993 

Z. z.,  nakoľko v zmysle ustanovení § 24 ods. 1 je to budova, ktorá nemá charakter bytového domu, 

avšak spadá do režimu tohto ustanovenia. Nie je rozhodujúcim kritériom evidencia spoločných 

častí? 

 

11. Exekučné konanie je vedené na návrh správcu, ktorý už ale nevykonáva správu konkrétneho bytového 

domu. Exekúcia bola zastavená a v exekučnom konaní je stále vedený ako oprávnený bývalý správca. 

Kto je v prípade zastavenia exekúcie povinný znášať trovy exekúcie? 

 

12. Je možné z fondu prevádzky, údržby a opráv uhrádzať aj poistenie alebo havarijnú službu či 

upratovanie? 

 



13. Ako môžem ako správca sprístupniť vlastníkovi dokumentáciu bytového domu z októbra 2015, ak 

sme správcom toho istého bytového domu až od roku 2017 a bývalý správca nám dokumenty 

neodovzdal?. 

 

14. S ktorými štátmi má Slovenská republika uzavretú dohodu o uznávaní overovanie podpisov 

vlastníka pred notárom v zahraničí s rovnakými právnymi následkami ako na území Slovenskej 

republiky? 

 

15. Aký je rozdiel medzi pojmami „termín“ a „dátum“ v prípade písomného hlasovania? 

 

16. Má správca povinnosť sprístupniť na nahliadnutie kompletné hlasovacie listiny z jedného 

písomného hlasovania? Ak nie, ako potom môže vlastník účinne podať žalobu prehlasovaného 

vlastníka, keď nevie či bol prehlasovaný? 

 

17. Mestskému bytovému podniku ako dcérskej spoločnosti mesta bola doručená žiadosť o poskytnutie 

informácií v zmysle 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. A to o poskytnutie fotokópií 

všetkých faktúr evidovaných v účtovníctve spoločnosti v roku 2015, v číselnom poradí a ako boli 

prijaté a vydané. Zároveň bolo predmetom žiadosti poskytnutie výpisov všetkých účtov vedených 

spoločnosťou v roku 2015. Ako takejto žiadosti vyhovieť / nevyhovieť? 

 

DISKUTUJÚCI: 

• JUDr. Mgr. Marek Perdík,  

• JUDr. Marek Valachovič, PhD. 

• Mgr. Silvia Valichnáčová 

• Maroslav Kantner 
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