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ĽUDIA
Správa bytových domov nie je o domoch, ale v prvom rade o ľuďoch. V ich rôzno-
rodosti pramenia takmer všetky problémy, s ktorými sa v praxi pri výkone správy 
stretávame. Postavenie predsedu spoločenstva, spotrebiteľská agenda správcu 
bytového domu a v konečnom dôsledku práva a povinnosti samotného vlastníka. 
To všetko sú otázky, ktoré teória dokáže položiť, ale nie vyriešiť. Preto sme sa 
rozhodli poukázať na ľudský faktor ako významnú až určujúcu zložku pri výkone 
správy.

PRÁVO
Zákony by nemali predstavovať prekážky, ale skôr plniť regulatívnu funk-
ciu na ceste k dosiahnutiu cieľa. Pri správe bytového domu je nutné orien-
tovať sa v širokom spektre zákonov, vyhlášok, nariadení a pod., ktorých 
zmysel a účel sa v praktickej rovine stráca. Našim cieľom je pomôcť členom zo- 
rientovať sa a ukázať im “kde je sever”. Teória lepšiu správu bytového domu ne-
prinesie, treba riešiť najmä praktické problémy.

TECHNIKA
Technické zabezpečenie budov je a vždy bude dôležitou súčasťou správy. Jej 
obsahom ale nie je len obnova bytových domov, obvodových plášťov, balkónov  
a technických zariadení. Do popredia sa dostávajú inovatívne technológie, ako 
napr. obnoviteľné zdroje energie, zvyšovanie bezpečnosti, ochrana zdravia. Ne-
chceme zatepľovať zateplené, ale poukázať na aktuálne témy a priniesť možné 
spôsoby ich zavedenia do praxe.

EKONOMIKA
Conditio sine qua non, bez peňazí to proste nejde. Či už je to otázka rekonštruk-
cie, obnovy, správy ako takej alebo poistenia, z každého zorného uhla je nutné 
pozerať sa optikou financií. V konečnom dôsledku sa tok financií týka vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov, a preto by sa otázkam správneho postupu účtova-
nia platieb a ich vymáhania, otázkam hospodárenia domu, rozpočítavania tepla  
a pod., mala venovať dostatočná odborná pozornosť.

ENERGETIKA
Teplo, chlad, svetlo, voda, trvalo udržateľný rozvoj a zachovanie kvality život-
ného prostredia všeobecne, obnoviteľnosť zdrojov energie. To sú témy, kto-
ré sú kauzálne prepojené s definíciou kvalitného bývania. Nie je možné sa im 
nevenovať a pokiaľ má správca bytových domov alebo spoločenstvo vlast-
níkov záujem vykonávať správu „zdravým“ spôsobom, sám by sa mal aktív-
ne podieľať a zaujímať o kvalitu životného prostredia a celkový tok energie  
v bytových domoch. Našim záujmom je podať vám z tejto problematiky pomoc-
nú ruku a poskytnúť čo najviac informácií za účelom dosahovania energetickej 
efektívnosti.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Predchádzanie alebo aspoň minimalizovanie tvorby bytového odpadu a znižo-
vanie jeho nebezpečnosti pre životné prostredie je tiež jednou z ciest k lepšie-
mu bývaniu. V súčasnosti existuje niekoľko hlavných cieľov odpadového hospo-
dárstva, medzi ktoré patrí napríklad predchádzanie vzniku odpadu, príprava na 
opätovné použitie, recyklácia, jeho energetické zhodnocovanie alebo správne 
zneškodňovanie. Každý človek je povinný nakladať s odpadom tak, aby neohro-
zoval zdravie ľudí a nepoškodzoval pri tom životné prostredie. Našim cieľom je 
informovať našich členov o možnostiach ako sa k tejto problematike postaviť či 
predchádzať tvorbe bytového odpadu a prostredníctvom toho aj ušetriť finančné 
prostriedky vynakladané na jeho likvidáciu.

6 PILIEROV ZDRUŽENIA



Združenie poskytuje pre svojich členov široký záber poradenskej činnosti v oblasti správy bytových 
domov v zmysle svojich piatich pilierov. Spôsoby poskytovania sú pre členov neobmedzené, napr. 
online chat na webe, priamy telefonicný kontakt, písomná analýza problému a navrhnutie rieše-
nia, prípadne e-mail. Našim cieľom je ponúkať pri správe bytových domov praktické a efektívne  
riešenia problémov, pomáhať orientovať sa v legislatíve a v právnych otázkach, v možnostiach  
financovania, účtovania, v komunikácii a v ostatných aspektoch výkonu správy.

Metodické usmernenia:
Právne predpisy neriešia a ani riešiť nemôžu všet-
ky možné situácie, ktoré prináša sám život a objek-
tívna realita. To najdôležitejšie sa nachádza vždy 
medzi riadkami, a preto je pre správne pochopenie 
právneho textu nevyhnutné to, akým spôsobom sa 
text interpretuje. Pre našich členov pripravujeme pri 
nových legislatívnych úpravách rozsiahle metodické 
usmernenia, ktoré pomáhajú riešiť situácie v praxi. 
Metodické usmernenia sú stále dostupné v členskej 
sekcii na stránke www.lepsiasprava.sk. Prihláste 
sa a budete mať stály prístup k potrebným in-
formáciám.

“Naším cieľom nie je 
hovoriť vám čo máte 
robiť, ale počúvať 
vás a nájsť spoločné 
riešenie.”

Sme pripravení odpovedať na vaše otázky 24 hodín 
denne prostredníctvom online četu na našom webe
www.lepsiasprava.sk

ODBORNÉ PORADENSTVO

Volajte linku lepšej správy.

0800 500 967
Bezplatné odborné poradenstvo pre členov ZLSBD. 

Sme tu pre vás.

“Nechceme len  
teoretizovať, ale 
poskytovať odbornú 
a metodickú pomoc 
pri výkone správy.”



Našim záujmom je podávať členom 
pravidelné informácie týkajúce sa všet-
kých pilierov, na ktorých je združenie 
postavené. Interný časopis “Zlepšovák” 
je zhmotneným poslom lepších správ, 
ktorý bude vydávaný v tlačenej a digi- 
tálnej podobe. Obsahovo bude zame-
raný na vlastné články členov združe-
nia, ako aj príspevky business partnerov  

s vysokou informačnou hodnotou. 
Zmyslom nie je predávať reklamu, ale 
poskytovať relevantné informácie. Úče-
lom jeho vydávania je pravidelná infor-
movanosť členov o minulých a pláno-
vaných aktivitách združenia, nových 
členoch, dosiahnutých úspechoch, ale 
aj dávať možnoť členom zapojiť sa do 
rôznych voľnočasových aktivít.

ZLEPŠOVÁK
Interný časopis vydávaný pre členov 
združenia v tlačenej a digitálnej podobe

PRAKTIKUM SPRÁVY BYTOVÉHO DOMU
Praktikum pri výkone správy bytových domov je rozšírenou náhradou rubriky „Otázky a odpovede“, 
ktorá bola pravidelnou súčasťou časopisu Zlepšovák správcu bytových domov a obsahuje až 60 práv-
ne dôležitých otázok z priamej praxe, na ktoré odpovedajú odborníci:

1. JUDr. Mgr Marek Perdík (predseda ZLSBD)
2. JUDr. Marek Valachovič, PhD. (advokát Valachovič & Partners s.r.o.)
3. Miroslav Kantner (Asociácia vlastníkov bytov)
4. Ing. Otília Leskovská (odborná konzultantka ZLSBD)
5. Mgr. Silvia Valichnáčová (právnička Finlegal services s.r.o.)

Spracovanie tejto brožúry je dôsledkom existencie nového typu seminára s rovnakým názvom, ktorý 
sme ako Združenie začali organizovať najmä pre našich členov. Ide o súbor vybraných praktických 
otázok z problematiky správy bytového fondu.

Brožúra 4 ELEMENTY zdravého bytového domu
Zdravie každého z nás je nevyčísliteľné. Rozhodli sme sa spracovať brožúru „4 elementy zdravého 
bytového domu“, s ktorými sa stretávame dennodenne. Vzduch, ktorý všetci v bytových domoch dý-
chame. Vieme však dýchať zdravší vzduch ako ten, ktorý sa k nám dostane otvoreným oknom? Oheň 
predstavuje najväčšie nebezpečenstvo v bytových domoch. Čo zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiaru 
v bytovom dome a ako postupovať ak už v dome horí? Voda v kanalizačných potrubiach a zrážková 
voda. Zem pravidelne znečisťovaná odpadmi. Počuli ste už o komunitnom kompostovaní či zelených 
strechách a stenách, ktoré môžu poslúžiť aj namiesto klimatizácie? 



REGIONÁLNE PRINTY 
Našou cieľovou skupinou nie sú len správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov, ale aj samotní vlastníci. Prispôsobujeme tomu aj našu aktivitu, diskusie, 

tvorbu článkov a mediálne partnerstvo. Naše články nájdete v rôznych regionálnych novinách  

a k témam sa pravidelne vyjadrujeme aj vo verejnoprávnych televíziách.

MONITORING MEDIÍ  
To, že v rámci ZLSBD produkujeme mnoho odborných článkov a pravidel-

ne ich zverejňujeme na našej stránke, nám nestačí. Chceme vám zabezpe-

čiť pravidelný prísun najaktuálnejších informácií nielen prostredníctvom 

nami napísaných príspevkov, ale aj článkov, ktoré sa týkajú problema-

tiky správy bytových domov a bývania v bytových domoch, napísanými 

a zverejnenými aj inými subjektami. V sekcii Monitoring médií na www.

lepsiasprava.sk bude každý týždeň umiestnený PDF súbor, v ktorom po 

rozkliknutí nájdete všetky články, ktoré boli v predchádzajúcom týždni 

vydané v rôznych médiách.



Dvakrát do roka organizujeme celoslovenské podujatie s názvom LEPŠIA SPRÁVA. 
Zúčastňuje sa ho mnoho orgánov štátnej správy a partnerov z verejného sektora. 
Aj z toho dôvodu majú tieto podujatia vysoko odborný charakter. Každá konferen-
cia alebo kongres je vysielaný naživo, vďaka čomu sa jej môže „zúčastniť“ naozaj 
každý.

Pre tých, ktorí sa našich hlavných podujatí (kongresu a konferencie) nemôžu 
zúčastniť z časových alebo geografických dôvodov, sme pripravili možnosť byť 
jeho súčasťou “od svojho stola” prostredníctvom priameho prenosu obrazom aj 
zvukom. Vždy vysielame kompletný program, ktorý je prístupný vo forme video-
archívu pre každého, kto si zakúpi “stream” kód, a to na neobmedzený čas.

SEMINÁRE 
Decentralizujeme našu činnosť a radi chodíme medzi vás. Jedine tak dokážeme riešiť 
problémy na lokálnej úrovni. Ročne organizujeme množstvo seminárov v rôznych kútoch 
Slovenska, vďaka ktorým dokážeme informácie šíriť naozaj prakticky a efektívne. Aj keď je 
pekné, že sa celoslovenskej akcie zúčastní 300 ľudí, dôležitejšie je, že sa na regionálnej 
úrovni zúčastní v celkovom súčte viac než 1700 ľudí ročne.



Organizáciu našich seminárov a workshopov prispôsobujeme špecifickým 
problémom nielen správcov a spoločenstiev vlastníkov, ale aj samotným 
vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

DISKUSIE
Pomáhame riešiť problémy nielen správcom a spoločenstvám vlastníkov, ale 
aj samotným vlastníkom, zástupcom vlastníkov a záujemcom o problematiku 
správy bytových domov. Za tým účelom organizujeme verejné diskusie nielen  
v priestoroch našich kancelárií, ale aj na verejne známych miestach. Viac ako  
40-ich diskusií sa za necelý rok zúčastnilo niekoľko stoviek záujemcov.

WORKSHOP 
ONE-ON-ONE

Moderná koncepcia workshopu formou „jeden na jedného“ alebo „tvárou v tvár“. Tematicky je 
workshop zameraný najmä na problematiku technického zabezpečenia budov, obnovu a jej fi-
nancovanie a iných súvisiacich tém. Hlavným cieľom je nadviazať s každým partnerom workshopu 
individuálny kontakt počas presne stanoveného časového limitu 15 minút, uplatniť princíp „každý 
s každým“ (nejde o anonymné oslovovanie formou prednášky pre čo najväčší počet adresátov, ale 
o prezentáciu tovaru alebo služieb každému správcovi zvlášť), analýza konkrétnej problematiky 
pre každého správcu individuálne podľa jeho požiadaviek.



WEBINÁRE
Ako jediné združenie v oblasti správy by-
tových domov na Slovensku vám posky-
tujeme informácie a odborné prezentácie 
aj formou webinárov. Ide o jednoduchú 
prezentáciu určitej problematiky formou 
obrazu a zvuku dostupnú kedykoľvek 
s možnosťou jej opakovaného prehratia, 
zastavenia, zdieľania a pod. Nejde o mož-
nosť stiahnuť si prezentáciu v PDF formá-
te, ale o efektívne vysvetlenie témy. Pre-
zentácie našich konzultantov a partnerov 
nájdete na stránke www.lepsiasprava.sk 
v sekcii “webináre“. 

VLOGY
Najefektívnejšie poskytovanie in-
formácií v 21. storočí je jednoznač-
ne formou obrazovo-zvukového 
formátu. Ide o tzv. vlogy s dĺžkou 
troch až piatich minút a jedno-
duchým slovným vysvetlením 
podávanej informácie. Seriálom 
vlogov sme vyčlenili samostatný 
priestor na hlavnej stránke www.
lepsiasprava.sk, ktoré čoraz viac 
získavajú na popularite. Na rozdiel 
od webinárov ide o poskytovanie 
skôr interných informácií, než vy-
svetlenie odborného problému. 



Nechceme len teoretizovať, ale poskytovať 
odbornú a metodickú pomoc pri výkone 
správy, uplatňovaní všeobecne záväzných 
právnych predpisov a tiež vydávať konkrétne 
realizačné usmernenia v správnom vedení 
domových schôdzí, pri vypracúvaní všetkých 
typov zmlúv na dodanie tovaru a poskyto-
vanie služieb, riešení vzťahov s problema- 
tickými vlastníkmi, vymáhaní pohľadávok, 

Našim členom prinášame riešenia od kom-
petentných orgánov a ich rozhodnutia pri 
výkone správy. Všeobecné súdy na okresnej 
a krajskej úrovni, ale aj Najvyšší a Ústavný 
súd rozhodovali v mnohých veciach a ich vy-
brané judikáty nájdu naši členovia v členskej 
sekcii na www.lepsiasprava.sk. Okrem nich 
pravidelne publikujeme aj stanoviská Minis-
terstiev, rozhodnutia Slovenskej obchodnej 
inšpekcie, Slovenskej inšpekcie životného 
prostredia, Úradu na ochranu osobných 
údajov a iných orgánov verejnej moci. Pros-
tredníctvom nich sa dostávajú naši členovia 
viac do praktického pohľadu v širokej palete 
problémov.

zavádzaní opatrení na predchádzanie vzniku 
deficitu v hospodárení ako aj v ďalších otáz-
kach týkajúcich sa perfektnej správy bytového 
domu. Združenie je otvorené spolupráci so 
všetkými organizáciami, ktoré zabezpečujú 
služby súvisiace s obnovou a riadnym fungo-
vaním bytových domov na Slovensku, ale aj 
zahraničí, či už po technickej, ekonomickej 
alebo právnej stránke.

REALIZÁCIA 

JUDIKATÚRA



Spracovali sme množstvo dokumentov, podaní a listín, ktoré vám pomáhajú v každo-
dennej činnosti. Naši členovia môžu mnohé z nich získať bezplatne a pre ostatných sú  
k dispozícií za malý poplatok.

Zoznam spracovaných vzorových dokumentov:
• zmluva o výkone správy
• zmluva o spoločenstve
• mandátna zmluva
• dokumentácia ku schôdzi a zápisnica zo schôdze
• dokumentácia k písomnému hlasovaniu a zápisnica z písomného hlasovania
• pozvánky a oznámenia o konaní schôdze a písomného hlasovania
• zmluva o nájme
• dohoda o užívaní spoločných častí alebo zariadení
• plnomocenstvo od vlastníka na tretiu osobu 
• návrh na zápis zákonného záložného práva
• domový poriadok
• záznam o spracovateľských činnostiach
• posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

VZOROVÉ DOKUMENTY:



rozširujeme možnosti členstva o formu ALTERNATÍVNEHO ČLENSTVA. 
Ide o lacnejšiu verziu so stále obsahovo širokými členskými službami - označené *

ČLENSTVO V NAŠOM ZDRUŽENÍ

KTO SA MÔŽE STAŤ ČLENOM
• bytové družstvo
• správca bytových domov
• spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
• zástupca bytového domu

1. metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy  
 bytových domov
2. získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia
3. získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke  
 združenia
4. prihlasovacie údaje do sekcie prístupnej len pre členov
5. možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie  
 prístupu na webovej stránke združenia
6. metodické usmernenie pri rozpočítavaní nákladov spojených s užívaním bytu alebo nebytového  
 priestoru
7. možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových  
 domov
8. prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
9. prístup k rozhodnutiam všeobecných súdov v oblasti správy bytových domov
10. konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu
11. 20% zľava z právnickej a ekonomickej literatúry vydavateľstva Wolters Kluwer
12. interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu  
 správy bytových domov
13. školenia zručnosti na vedenie schôdze
14. školenia tvorby základných dokumentov súvisiacich so správou
15. získanie predplatného interného časopisu „Zlepšovák správcu bytových domov“ elektronicky  
 a v tlačenej verzii
16. predplatné odborného časopisu Správa budov na 2 roky vydavateľstva JAGA
17. každé číslo digitálneho časopisu (e-noviny) od vydavateľstva JAGA
18. revíziu zmluvy o výkone správy
19. revíziu zmluvy o spoločenstve
20. revíziu (príkaznej) zmluvy medzi zástupcom bytového domu a správcom
21. revíziu mandátnej zmluvy medzi SVB a mandatárom
22. vypracovanie domového poriadku
23. 50% zľava z poplatkov odborných seminárov vrátane konferencie a kongresu
24. prednostné právo registrácie v prípade účasti na seminároch, sympóziách a konferenciách
25. získanie vlastnej webovej kontaktnej podstránky vo forme www.XY.zlsbd.sk alebo www.XY.svb.sk
26. 30% zľava z poplatku v prípade riešenia sporu formou mediácie
27. doručenie súborného vydania všetkých napísaných blogov za príslušný kalendárny polrok  
 v digitálnej podobe
28. možnosť zúčastňovať sa na procesoch tvorby všeobecne záväzných predpisov
29. efektívne poradenstvo na bezplatnej infolinke lepšej správy 0800 500 967
30. prístup k praktickému Manuálu ochrany osobných údajov

VÝHODY ČLENSTVA



ALTERNATÍVNE ČLENSTVO
Uvedomujeme si, že viazať členstvo len na počet  spravovaných bytov a nebytových 
priestorov niekedy predstavuje nie malú finančnú záťaž. Rozsah spolupráce a odbornej 
poradenskej činnosti sa primeraným spôsobom zvyšuje v závislosti od výšky členského 
príspevku. Uvedomujeme si však dôležitosť prvého kontaktu a z toho dôvodu ponú-
kame aj možnosť alternatívneho členstva bez ohľadu na počet bytov a neb. priestorov 
v správe. Ide o lacnejšiu formu členstva v prípade správy cca. viac ako 1500 bytov a neb. 
priestorov, avšak sa na druhej strane určité práva z členských výhod strácajú.

Sme občianske združenie, ktoré sa vám snaží vyjsť v ústrety po každej stránke. Člen-
ský príspevok môžete uhradiť aj prostredníctvom 2 % dani z príjmu. Táto možnosť za-
bezpečuje takmer bezplatnú a vysoko efektívnu možnosť členstva v ZLSBD. Využilo ju 
už niekoľko spoločenstiev a správcov a prostredníctvom tejto možnosti získali mnoho 
“bytíkových” kreditov v našom združení.

Staňte sa členom združenia ZLSBD  
za výhodných podmienok. 
 
Využívajte všetky výhody aktívneho 
združenia s hmatateľnými výsledkami. 
Ušetrite na členskom prostredníctvom 
2% z dani z príjmov. 

Ako? Jednoducho!

ČLENSTVO ZA 



KREDITNÝ SYSTÉM 
ZLSBD
Na vašich členských príspevkoch nechceme tvoriť zisk, ale 
ponúkať vám protislužbu. Preto výšku členského príspevku 
meníme na počet kreditov, tzv. “bytíkov”, ktoré si naši členo-
via môžu vymeniť za akúkoľvek brožúru, vzorový dokument, 
listinu, alebo čokoľvek, čo uznajú za vhodné. Po prihlásení je pre 
každého člena viditeľná výška jeho kreditu a na prehľadnej pod-
stránke “e-shopu” je dostupný zoznam všetkého materiálu, ktorý 
si môžete bezplatne za kredity vymeniť.



POISTENIE  
A PRÁVNY SERVIS
Otázkam poistenia a právneho poradenstva sme 
vyčlenili samostatný priestor najmä z dôvodu, že 
v tejto oblasti ponúkame bezkonkurenčne naj-
lepšie služby. V produkte poistenia čistej finanč-
nej škody pre spoločenstvá vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov nám náš partner Allianz 
– Slovenská poisťovňa, a. s. poskytol výnimku pri 
riešení otázok výkonu zákonného záložného prá-
va, konkurzov a reštrukturalizácií, čo predstavuje 
významný plusový bod v otázke právnej odbor-
nosti tímu Združenia pre lepšiu správu bytových 
domov. Okrem uvedených výhod však majú naši 
členovia bezkonkurenčné zľavy v oblasti poiste-
nia a právnej pomoci pri výkone správy. V legis-
latívnej oblasti sme odborným partnerom nielen 
pri výklade právnych predpisov, ale aj pri ich 
tvorbe. Aj z toho dôvodu podávame mnoho po-
zmeňujúcich a legislatívnych návrhov.



Projekt SVB.sk je zameraný najmä pre spoločenstvá a otázky týkajúce sa správy bytových  
domov z ich uhla pohľadu. 
Členovia nášho združenia si užívajú až 30 výhod predstavujúcich najmä informačnú hodnotu, 
prehľad v aktuálnej legislatíve a judikatúre súdov, Slovenskej obchodnej inšpekcie, vyjadrení 
ministerstiev, poradenskú činnosť, prístup do členskej sekcie a pod.

INICIATÍVA ZDRUŽENIA

ČLENSTVO
Členom ZLSBD sa môže stať každý správca bytového domu, bytové družstvo, 
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj individuálne  
každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru. Členovi sú automaticky  
poskytované výhody vyplývajúce zo samotného statusu člena ZLSBD podľa  
typu členstva. Okrem týchto výhod má člen možnosť byť súčasťou širších  
aktivít združenia presahujúcich hranice internej komunity, ako napr. získanie  
informácií z medzinárodnej spolupráce, účasť na legislatívnom procese a pod.

VÝŠKA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU
Výška členského príspevku je pre spoločenstvo vlastníkov 9 centov za jeden  
byt alebo nebytový priestor mesačne.  Členstvo nie je možné uhrádzať len za 
určitý počet mesiacov. Členom sa stávate na dvanásť mesiacov (bežný rok). 
Zároveň získavate prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli na stránke uve-
rejnené ešte pred vašim vstúpením do združenia.

Všetky výhody a podrobné informácie nájdete na www.svb.sk

Nový web pre  
spoločenstvá vlastníkov bytov

Združenie pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD) je moderným združením  
zameraným na skupinu spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov  
a správcov bytových domov. Vzhľadom na rozsiahlu problematiku v tejto oblasti 
sme sa rozhodli vyčleniť pre spoločenstvá vlastníkov samostatný priestor  
na novom webe.



Štefánikova 23
811 05 Bratislava

Business Centre Košice
Štúrova 27

040 01 Košice

tel.: 0911 230 011
info@lepsiasprava.sk
www.lepsiasprava.sk

zlsbd zlsbd

NIET NAD LEPŠIU SPRÁVU

Kontaktujte nás, radi ju doručíme aj k vám.


