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

LEGISLATÍVNY KOMPAS A PRAKTIKUM SPRÁVY 
(ONLINE SEMINÁR FORMOU DISKUSIÍ)

24. februára 2021, 9:00 – 16:00 hod.

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

DISKUTUJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Mgr. Silvia Valichnáčová
JUDr. Marek Valachovič, PhD.
Miroslav Kantner

PARTNERI

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

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

www.lepsiasprava.sk



PROGRAM

9:30 – 10:30   
Legislatívny kompas správcu (I. časť)
1. Zákon č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou 

pandémie ochorenia COVID-19
2. Povinná kontrola vykurovacieho systému v zmysle zákona č. 419/2020 Z. z., ktorým sa nove-

lizuje zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných 
systémov

3. Montáž zdvíhacieho zariadenia bez súhlasu vlastníkov (podmienky montáže, revízie, odstrá-
nenie zariadenia)

4. Novela zákona o odpadoch a jej dopad na práva a povinnosti správcov, SVB a samotných 
vlastníkov bytov a NP

5. Nález Ústavného súdu SR ÚS 6/2019-78 zo dňa 18. 11. 2020 o súlade niektorých ustanovení 
zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike s Ústavou Slovenskej republiky

6. Uznesenie Najvyššieho súdu SR zn. 1Cdo/147/2018 zo dňa 29. júna 2020 ako praktická bodka za 
otázkou poradia zákonného záložného práva 

10:30 – 10:45   
Prestávka

10:45 – 12:00   
Legislatívny kompas správcu (II. časť)
1. Ako správne účtovať platbu za výkon správy spoločenstva a čo je jej podstatou?
2. Zodpovednosť za vady voči zhotoviteľovi domu podľa § 9 ods. 1 BytZ a zodpovednosť voči 

tretím osobám podľa § 9 ods. 2 BytZ
3. Je možné vlastníka odpojiť od energií a ak áno, za akých podmienok?
4. Rozhodovanie vlastníkov o tej istej veci. Chápanie rozsahu tej istej veci
5. Aké postavenie majú členovia rady SVB alebo zástupca vlastníkov vo vzťahu k spracúvaniu 

osobných údajov ostatných vlastníkov?

12:00 – 13:00    
Prestávka

13:00 – 14:30 
Praktikum správy bytových domov (I. časť) 
(25 otázok z praxe) kompletný zoznam otázok nájdete na www.lepsiasprava.sk

14:30 -  14:45
Prestávka 

14:45 – 16:00
Praktikum správy bytových domov (II. časť)
(25 otázok z praxe) kompletný zoznam otázok nájdete na www.lepsiasprava.sk

Seminár bude vysielaný naživo z priestorov bratislavskej kancelárie 
24. februára 2021 od 9:00 do 16:00 hod. na našej webovej stránke. 

Cena: 49 €  Registrácia na seminár na www.lepsiasprava.sk


