
V Á S  P O Z Ý V A  N A  S E M I N Á R

ÚSPORA NÁKLADOV BYTOVÉHO DOMU AJ INAK  
AKO IBA ZATEPLENÍM BYTOVÉHO DOMU

18. júna 2019, 15:00 - 19:00 hod. 
Penzión Formula

ul. P. Bezruča 68, 911 01 Trenčín

URČENÉ PRE

• správcovské spoločnosti
• predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov 
• a nebytových priestorov
• bytové a stavebné bytové družstvá
• zástupcov vlastníkov bytov a nebytových 
• priestorov
• mestské bytové podniky
• mestá a obce
• záujemcov o problematiku bývania

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Mgr. Silvia Valichnáčová
Ing. Vasil Jarabinský
Miroslav Kantner
Ondrej Pavlanský

PARTNERI

Združenie pre lepšiu správu bytových domov
Štefánikova 23, 811 05 Bratislava

tel.: 0911 230 011, mail: info@lepsiasprava.sk

www.lepsiasprava.sk



PROGRAM
15:00 – 15:10 
Otvorenie seminára 

15:10 – 16:00   
Rozúčtovanie tepla bytového domu s nekorektnými pravidlami
Miroslav Kantner, Asociácia vlastníkov bytov

16:10 – 16:50   
Skúsenosti s využívaním obnoviteľných zdrojov energie na bytovom dome v Spišskej 
Novej Vsi
Ondrej Pavlanský, Združenie pre lepšiu správu bytových domov

16:50 – 17:20 
Prestávka (káva, čaj) 

17:20 – 18:00  
Tepelné čerpadlá ako zdroj výroby TÚV 
Ing. Vasil Jarabinský, Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov

18:00 – 18:30   
Dopady novely bytového zákona č. 283/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 11. 2018 na prak-
tický výkon správy bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

18:30 – 19:00   
Legislatívna požiadavka novej zmluvy o spoločenstve, o výkone správy a mandátnej 
zmluvy. 
Mgr. Silvia Valichnáčová, Finlegal services s.r.o.

19:00
Záver a diskusia

V spolupráci so Združením pre propagáciu obnovy bytových domov a Asociáciou 
vlastníkov bytov sme zorganizovali bezplatný seminár o úspore nákladov byto-
vého domu, ktorú je možné dosiahnuť aj iným spôsobom ako zateplením. Dôle-
žitú úlohu pritom zohrávajú obnoviteľné zdroje energie a otázka ich praktického  
využitia.

Na seminári sa však budeme venovať aj témam, ktoré v posledných mesiacoch re-
zonujú medzi správcami bytových domov a spoločenstvami vlastníkov bytov  
a nebytových priestorov, a hlavne dvom novelám zákona o vlastníctve bytov a neb. 
priestorov – č. 283/2019 Z. z. a 63/2019 Z. z. Prezentované budú hlavne praktic-
ké riešenia každodenných problémov pri výkone správy v nadväznosti na iné práv-
ne predpisy odborníkmi s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne  
s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

REGISTRÁCIA

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára na www.lepsiasprava.sk 
alebo e-mailom info@lepsiasprava.sk. Prihlášky zasielajte priebežne, najneskôr však do 14. 5. 2019 
alebo do obsadenia kapacity priestorov. Počet miest je limitovaný! 

Vstup je voľný.


