
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OKRUH TÉM A OTÁZOK 

(vybrané otázky z oblasti správy bytového fondu) 
VII. LEPŠIA SPRÁVA 2021 

6. 10. 2021 o 09:30 hod 
 

 
 

1. Dobrý deň, ako zistím že spravovaný bytový dom je alebo nie je kultúrnou pamiatkou? 
 
2. Domový poriadok v spoločenstve zriadenom vo viacerých domoch sa prijíma jeden pre všetky 

domy alebo pre každý dom zvlášť? A prijíma sa rozhodovaním všetkých vlastníkov alebo vo 
vlastnom dome rozhodujú len vlastníci tohto domu? 

 
3. Kedy nadobúda zmluva o výkone správy účinnosť ak nie sú podpisy zmluvných strán úradne 

osvedčené v jeden deň? Ešte by som mala otázku k osobným údajom z overovania podpisu na 
originály zmluvy. Keďže každému vlastníkovi je doručovaná zmluva v úplnom znení, osobné 
údaje je predpokladám potrebné prekryť. 

 
4. Bytový dom bol na odber plynu a elektriny zaradený ako malý podnik a nie na domácnosť. 

Developer mal zmluvu s dodávateľom uzatvorenú na malý podnik a pri prepise na nového 
správcu sme túto tarifu prebrali. Zmenu robievame po roku, keď už ako správca vieme, aká je na 
domoch spotreba. Tomuto domu sme však po roku dali výpoveď, takže sme zmenu na tarifu 
domácnosti už nerobili. Jedna vlastníčka teraz chce od nás preplatiť rozdiel, avšak ročné 
vyúčtovanie vrátane ceny plynu a elektriny nereklamovala, no v prípade neuspokojivej 
odpovede sa chce obrátiť na SOI. Ako v tomto prípade postupovať? 



 
5. Asi budeme mať problém s novým vlastníkom bytu, ktorý bol predmetom dražby. Vydražiteľ 

nám po zaslaní mesačného predpisu napísal správu v znení, že za byt nebude platiť pokiaľ mu 
ho bývalý vlastník fyzicky neodovzdá. Rada by som si potvrdila, že či sa môžem oprieť o § 27 
zák. č. 527/2002 Z. z., kde je uvedené že vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nadobúda dňom príklepu. 

 
6. S manželom sme kúpili byt. Podali sme na okresný úrad návrh na vklad. Konanie nám bolo 

prerušené s tým, že treba podanie doplniť o „vyhlásenie nadobúdateľa bytu o pristúpení k 
zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy“. Je to potrebné? 

 
7. Chcela by som sa opýtať ohľadne ŠFRB. Pri výbere zhotoviteľa prác si vlastníci bytov a 

nebytových priestorov volia členov výberovej komisie, ktorý vyberajú resp. doporučujú 
zhotoviteľa do písomného hlasovania. Moja otázka znie, či člen výberovej komisie odsúhlasený 
na hlasovaní musí byť vlastník bytu v danom bytovom dome, ktorého sa ŠFRB resp. výber 
zhotoviteľa týka. 

 
8. Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. rieši vypracovania energetického certifikátu budovy v 

zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: ,,Vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná 
certifikácia, je povinný mať energetický certifikát ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme 
budovy alebo jej samostatnej časti.“ Vyhláška však upravuje aj obsah energetickej certifikácie bytov 
alebo samostatných častí budov, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú. V tejto vyhláške však nie 
je jasne stanovená povinnosť vypracovať energetický certifikát na byt. Napriek tomu je v § 6a 
vyhlášky podrobnejšie riešený obsah energetického certifikátu bytu. Na základe vyššie 
uvedeného nám nie je jasné, či je vypracovanie energetického certifikátu povinné pre a) byty, b) 
nebytové priestory, c) spoločné časti v bytovom dome (kočikáreň, sušiareň a pod.)). 

 
9. Mesto XY je vlastníkom a zároveň aj prenajímateľom nájomných bytov postavených s podporou 

ŠFRB, tieto bytové domy majú vlastné domové kotolne. Správu týchto bytových domov 
vykonáva bytové oddelenie mestského úradu - má vlastný účet v banke, nájomné zmluvy, 
predpis nájomného, platby, vyúčtovanie, účtovníctvo, opravy a údržba, revízie atď. a zároveň aj 
obsluhu domových kotolní , ktoré nám robí zamestnanec s kuričským preukazom. Kotolne majú 
kotly do 100kW a revízie a všetko ostatné zabezpečuje bytové oddelenie. Chcem sa len spýtať, či 
tie domové kotolne musí obsluhovať alebo prevádzkovať firma s oprávnením na výrobu tepla a 
teplej vody alebo to máme v poriadku. 

 
10. Do akej lehoty je správca povinný vybaviť sťažnosť vlastníka ak nejde o reklamáciu, ale 

o sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach? 
 
11. Bytový dom na kúpu autovýťahu využil aj prefinancovanie úverom v banke. Malo by to byť tak, 

že o mesačnú splátku úveru by si mali vlastníci navýšiť mesačný príspevok do Fondu prevádzky, 
údržby a opráv ? V prípade, že tento autovýťah budú používať iba vlastníci garážových státí, je 



možné si určiť (hlasovaním), že na túto splátku sa budú skladať iba majitelia týchto státí na 
základe príspevku do FPÚO? Alebo zo zákona musia splácať tento úver všetci? 

 
12. V roku 2019 bola na našom webe zverejnená zmluva o dielo so zlou sumou diela. Pri vyúčtovaní 

jeden vlastník napadol túto chybu. Aký by bol spôsob nápravy? Je možné zmluvu na webe len 
vymeniť za tú správnu alebo radu aby sme neporušili zákon. 

 
13. Môže sa korešpondenčné hlasovanie aplikovať pri rozhodovaní o otázkach SVB? 
 
14. Ako spoločenstvo vlastníkov bytov má predseda, rada a upratovačka pracovný pomer. Pri 

zmluve s upratovačkou je klauzula: „Zamestnávateľ oboznámil zamestnanca s predpismi 
vzťahujúcimi sa na výkon jeho prác, najmä s predpismi o ochrane zdravia pri práci.“ Má 
spoločenstvo zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu?  

 
15. Dnešným dňom sa vzdal funkcie člena rady jeden člen z dôvodu predaja bytu k 1.6.2021, takže z 

celkového počtu troch nám ostali len 2 dvaja. Je spoločenstvo aj v tomto prípade schopné 
vykonávať všetky právne úkony, objednávky a pod.? Nestratí právnu subjektivitu? Nebudú 
rozhodnutia nulitné do zvolenia ďalšieho člena rady? 

 
16. Dodávateľ služieb (sbs a recepcia) nám z titulu navýšenia minimálnej mzdy podľa Zákonníka 

práce a podľa Komory súkromnej bezpečnosti o min. mzdových nákladoch pre rok 2021 zaslal 
žiadosť o navýšenie hodinovej sadzby. Dali sme to do písomného hlasovania, kde sme v tejto 
otázke danú vec schválili nadpolovičnou väčšinou všetkých zúčastnených hlasov. Od vlastníka 
nám došla sťažnosť, že sme danú otázku mali odsúhlasovať nadpolovičnou väčšinou všetkých 
platných hlasov v dome. Postupovali sme v tomto prípade správne a teda správne je 
odsúhlasenie nadpolovičnou väčšinou všetkých zúčastnených hlasov na písomnom hlasovaní? 

 
17. Môžeme ako niektorí vlastníci bytov alebo nebytových priestorov kúpiť do podielového 

vlastníctva pozemok pod bytovým domom? Aj keď budeme len napr. traja z dvadsiatich? 
 
18. Môže byť v zmluve o výkone správy odlišne uvedené, čo sa rozumie spoločnými rozvodmi 

elektrickej energie a ústredného kúrenia „v súlade s prvými prevodmi vlastníctva bytov? 
 
19. Spoločnosť, ktorá dodáva teplo do bytových domov (centrálny tepelný zdroj), si dala zapísať v 

roku 2015 vecné bremeno do každého bytového domu (podotýkam len tak v skratke ako to 
prebehlo, že nikoho z vlastníkov v bytových domoch v našej správe neinformovali ani pred 
zápisom ani po zápise do KN, len dali zapísať a potom na dotazy vlastníkov reagovali tak, že to 
zdôvodnili zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike). Zhruba pred rokom sme zistili v 
jednom BD, že technologické zariadenie nie je umiestnené v spoločných priestoroch BD ale v NP, 
ktorý je vo vlastníctve mesta. Oslovili sme dodávateľa tepla, aby si požiadal mesto o uzatvorenie 
dodatku k nájomnej zmluve, ktorú majú uzatvorenú za týmto účelom aj na iné objekty vo 
vlastníctve mesta (spravujeme aj mestský majetok). Dodávateľ tepla nám odpísal okrem 
iného:  „Pokiaľ ide o vecné bremeno  zapísané v časti C LV č. 2939 k bytovému domu s.č.32, to umožňuje  v 



uvedenom rozsahu ( § 10 ods.1 písm. a), b), c), e) zákona č. 657/2004 Z. z.) povinnosť vlastníka 
nehnuteľnosti strpieť výkon práv XY, a.s. ako vlastníka  sústavy tepelných zariadení umiestnených v 
predmetnej nehnuteľnosti. Rozsah vecného bremena je pre XY, a.s. dostatočný na to aby nebolo potrebné 
nad rámec rozsahu vecného bremena upravovať vzájomné vzťahy vlastníka nebytového priestoru osobitým 
zmluvným dojednaním.“ 

 
20. Spôsob získania vyššie počtu hlasov v jednom dome jedným vlastníkom rozdelením priestoru na 

viac priestorov. 
 
21. Nový vlastník dostal rozhodnutie z katastra v priebehu písomného hlasovania. Môžem 

akceptovať hlas nového vlastníka? Môže sa podpísať do hlasovacej listiny pri meno starého 
vlastníka, alebo mám pre neho vyrobiť novú hlasovaciu listinu? 

 
22. Poskytovateľ káblovej televízie bez súhlasu vlastníkov domu osadil na streche bytového domu 

káblové  rozvody pre okolité bytové domy. V apríli by sme mali robiť výmenu strechy ako i 
zateplenie. Zhotoviteľ strechy potrebuje voľný priestor a neodporúča v rámci záruky do novej 
strechy robiť inštalačné otvory a konzoly. Prevádzkovateľ káblovky tvrdí že umiestnením z jeho 
strany nedošlo k žiadnemu porušeniu a chce strechu domu i naďalej používať. Prosím o radu ako 
vyriešiť túto záležitosť. 

 
23. Pokiaľ má jeden vlastník ktorý sa zúčastnil na písomnom hlasovaní vo vlastníctve viacero bytov, 

musí byť na hlasovacom lístku vyznačený počet bytov za ktoré hlasuje alebo je možné jeho hlas 
automaticky brať za každý byt ktorý vlastní? 

 
24. Prosím o vyjadrenie k montáži plošiny pre ZŤP na schodisko v spoločných priestoroch bytového 

domu. Vlastníčka bytu má otca, ktorý je ZŤP a má trvalý pobyt na adrese dcéry, ale nie je vlastník 
bytu. Je možné postupovať podľa Zákona č.182/1993, § 14b, ods.5? 

 
25. V dome prebieha výmena stupačiek a objavili sa objektívne práce navyše vo výške 2000,- eur, s 

ktorými projekt neuvažoval a zistili sa až pri realizácii. Ako mám postupovať, vzhľadom na fakt 
že rozhodnutie musím urobiť rýchlo a nemám šancu zvolať zhromaždenie vlastníkov ani 
zorganizovať písomné hlasovanie. Ako predseda môžem rozhodnúť do výšky 300,- Euro a 
členovia rady do výšky 1000,- Euro. 

 
 

 

 
 

 


