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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

Názov spoločnosti: _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ulica: ___________________________________________________________Číslo: __________________________ 

Mesto: __________________________________________________________  PSČ: __________________________ 

IČO: ___________________________    DIČ/IČ DPH: _________________________________________________ 

Konateľ: _______________________________________________________________________________________ 

 

VÝŠKA PRÍSPEVKU ROČNE 

Počet bytových____________________  a nebytových jednotiek __________________________ 

Ročný poplatok: 650 € 

 

KONTAKTNÉ OSOBY 

Meno: _________________________________________________________________________________________ 

Funkcia: ________________________________________________________________________________________ 

Telefón: ________________________________________________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________________________________________ 

 

Meno: __________________________________________________________________________________________ 

Funkcia: ________________________________________________________________________________________ 

Telefón: ________________________________________________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________________________________________ 

PRIHLÁŠKA  

Združenie pre lepšiu správu bytových domov 

 

DOBRÉ ČLENSTVO 
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Podpis (pečiatka) 

 

VÝHODY DOBRÉHO ČLENSTVA 

• metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov 

• získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia 

• získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke združenia 

• prístup k praktickému „Manuálu ochrany osobných údajov“ 

• prístup k publikácii „Praktikum správy bytových domov“ 

• prístup k publikácii „4 elementy zdravého bytového domu“ 

• poskytovanie prehľadu o článkoch v oblasti správy bytových domov formou monitoringu médií 

• prepočítanie výšky členského príspevku na kredit s možnosťou jeho premeny na nákup produktov a publikácií 

ZLSBD 

• exkluzívna zľava 50% na poistnom v prípade uzavretia poistnej zmluvy s Generali poisťovňou a.s. 

• exkluzívne poistné podmienky v prípade uzavretia poistnej zmluvy s Allianz – Slovenskou poisťovňou a.s. 

• získanie prihlasovacích údajov do sekcie prístupnej len pre členov 

• možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie prístupu na 

webovej stránke združenia 

• prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky 

• prístup k rozhodnutiam všeobecných súdov v oblasti správy bytových domov 

• prístup k rozhodnutiam Slovenskej inšpekcie životného prostredia v oblasti správy bytových domov 

• možnosť úhrady členského príspevku prostredníctvom 2% z dani z príjmov 

• interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových 

domov 

• zľava z poplatkov odborných seminárov vrátane kongresov LEPŠIA SPRÁVA 

• prednostné právo registrácie v prípade účasti na seminároch, diskusiách, workshopoch a kongresoch LEPŠIA 

SPRÁVA 

• bezplatná účasť na predkongresovom programe pre členov ZLSBD kongresov LEPŠIA SPRÁVA 

• pravidelné poskytovanie noviniek a informácií formou newslettra na vybranú e-mailovú adresu 

• konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu 

• možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov 

Svojim podpisom potvrdzujem registráciu v Združení pre Lepšiu správu bytových domov, Štefánikova 886/23, 811 05 

Bratislava. Prehlasujem, že som oboznámený/á so stanovami združenia a budem ich rešpektovať. Členstvo nadobúda 

platnosť ku dňu zaplatenia ročného členského príspevku. 

Úhrada členského poplatku sa vykoná jednorazovo prostredníctvom bankového prevodu na bankový účet združenia.  

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

IBAN: SK96 0900 0000 0051 4123 7768  

VS: (IČO spoločnosti) 

Vyplnenú a podpísanú prihlášku doručte na e-mailovú adresu združenia info@lepsiasprava.sk alebo na korešpondenčnú 

adresu Združenia pre Lepšiu správu bytových domov, Štefánikova 886/23, 811 05 Bratislava – Staré mesto. 

Združenie pre lepšiu správu bytových domov použije údaje uvedené v prihláške výhradne pre účely vlastných 

informačných systémov a evidencie v registri v súlade s nariadením GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov. 

 

V _________________________ dňa__________________ 


