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Pozvanie na otvorené rokovanie k legislatívnej otázke  

zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

 

Vážené združenia, 

dovoľte nám, aby sme vás touto cestou pozvali na stretnutie za „okrúhlym stolom“. Sme združenia, ktoré spája 

jeden rovnaký cieľ, a to po všetkých stránkach zjednodušiť výkon správy bytových domov a nebytových priestorov 

správcovským spoločnostiam, spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytovým družstvám 

a bytovým podnikom. Myslíme si, že nastal čas, aby sme spolu začali spolupracovať, pretože v spojení sa prejavuje 

sila oveľa viac. Práve spoločnými silami sa nám môže podariť jednoduchšie presadiť to, čo sa nám ako jednotlivým 

združeniam podarí len ťažko.  

Z tohto dôvodu navrhujeme pracovné stretnutie za účelom nadviazania potenciálnej budúcej spolupráce. 

Nasledujúci kalendárny rok 2020 bude pre ďalšie smerovanie výkonu správy na Slovensku mimoriadne dôležitý. 

Práve spoločne môžeme dokázať, že podmienky výkonu správy môžu byť lepšie ako v súčasnosti a pokúsiť sa o to 

musíme opäť iba spoločnými silami.  

Je viac ako dôležité aktívne sa podieľať na zmene aktuálneho zákona a v tejto súvislosti aj ďalších právnych 

predpisov, ktoré majú veľké nedostatky a zaslúžili by si kvalitne spracovanú kompletnú novelizáciu, ba až úplnú 

zmenu. Správcovia a predsedovia potrebujú pomoc nás všetkých, preto si vás dovoľujeme pozvať na stretnutie, 

ktoré má predstavovať úvodný dialóg k naštartovaniu zmeny. 

Radi by sme vás pozvali na stretnutie pri „okrúhlom stole“, ktoré sa bude konať  

 

v stredu 13. novembra o 14:00 hod. v Grand hoteli**** Starý Smokovec. 

 

Tešíme sa na spoluprácu. 

S úctou,    

         _____________________________ 

JUDr. Mgr Marek Perdík 

predseda ZLSBD

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 10.11.2019 na sprava@lepsiasprava.sk 

Pozvaní: 

• Združenie bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS) 

• Asociácia vlastníkov bytov (AVB) 

• Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) 

• Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností (ZSaUN) 

• Slovenský zväz bytových družstiev (SZBD)  

• Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV) 

• Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) 
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