
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTIKUM SPRÁVCU 

(vybrané otázky z oblasti správy bytového fondu) 

X. LEPŠIA SPRÁVA 2023 

17. 03. 2023 o 11:15 hod. 

 

 

 

1. Je písomné hlasovanie, o ktorom rozhodli vlastníci na schôdzi, súčasťou tej danej 

schôdze a teda pokračovaním hlasovania alebo ide o nové hlasovanie, z ktorého sa 

vyhotovuje nová zápisnica? 

 

2. V našom bytovom dome máme podzemnú garáž s XY stojiskami. Je možné, aby 

bolo niekoľko z týchto stojísk zapísaných na LV ako samostatný nebytový 

priestor?  

 



 
 
 
 

 

3. Do akej lehoty je povinný správca zorganizovať takéto písomné hlasovanie? Je to 

tiež do 15 dní ako pri podaní žiadosti skupiny vlastníkov disponujúcich aspoň 

štvrtinou hlasov? 

 

4. Na koho sa mám ako vlastník garáže obrátiť, ak chcem riešiť prepadlinu na ceste 

pred danou garážou vzniknutej na základe úniku vody? 

 

5. Ak v zmysle § 7c ds. 4 Bytz zodpovedá predseda SVB za škodu spôsobenú 

spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím 

osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí, 

znamená to, že ide o ručenie celým svojim majetkom? 

 

6. Môžeme ako vlastníci uzatvoriť nájomnú zmluvu s vlastníkom, ktorý užíva 

priestor s rozlohou cca 207 m2 individuálne napriek tomu, že ide o priestor so 

samostatným vchodom a je technicky a stavebne jasné, že je to nebytový priestor, 

ktorý má byť na LV zapísaný ako samostatná jednotka? 

 

7. Chcel by som sa opýtať, že ak chce splnomocniť niekoho na zastupovanie na 

schôdzi  vlastník bytu, ktorý je v BSM, či stačí, ak túto plnú moc pre 

splnomocnenca podpíše jeden z manželov. 

 

8. Má predseda SVB nárok na zakúpenie a úhradu otáčavej stoličky za 29 € do 

priestoru  v suteréne BD, kde  zvolávame zhromaždenie a je súčasťou 

aj rokovania rady SVB? Taktiež je to priestor na rokovanie s 

potencionálnymi  odborníkmi napr. pri obhliadke objednávaných prác a pod. 

Dopĺňam, že požiadavka vyplynula zo zdravotného hľadiska s platným 

preukazom ZŤP. 

 



 
 
 
 

9. Správu nášho bytového domu vykonáva spoločnosť, ktorá nie je v zozname 

správcov, ale má v predmete činnosti zapísanú činnosť „správa nehnuteľností na 

základe honoráru alebo kontraktu“. Je to v poriadku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sú meradlá SV TÚV, či PRVN súčasťou spoločných častí a zariadení domu alebo 

sú majetkom jednotlivých vlastníkov? Kto zodpovedá za ich riadnu  prevádzku, 

výmenu, opravu? 

 

11. Majú vlastníci bytov a nebytových priestorov povinnosť vystavovať faktúry, ak 

napr. prijímajú plnenia zo zmlúv s tretími osobami (napr. nájom spoločných častí 

ci zariadení, plnenia z titulu zákonného vecného bremena podľa osobitných 

predpisov atď.)? 

 

12. Potrebujem robiť schôdzu vlastníkov ohľadom navyšovania zálohových platieb za 

teplo (som predseda SVB)? Potrebujem mať navyšovanie odobrené na schôdzi? 

Poprípade či to stačí konzultovať s radou? 

 

 

 



 
 
 
 

13. Má správca právo účtovať vlastníkom poplatok za evidenciu a archiváciu 

dokladov domu? 

 

14. Vlastník v bytovom dome si chce zriadiť posilňovňu v 

bývalej práčovní, ktorá je už nefunkčná a nevyužitá... 

Máme to dať na schôdzi odsúhlasiť ako výpožičku za 

poplatok alebo aký je správny postup?  Dohoda 

o bezplatnom bezodplatnom užívaní spol. častí 

a zariadení? 

 

 

15. Rada by som sa informovala vo veci  registrácie spoločenstva vlastníkov bytov ako 

konečného užívateľa výhod. Bola som presvedčená o tom, že SVB nie je 

subjektom, na ktorý by sa vzťahovala povinnosť registrácie podľa zákona 315/2016 

Z. z. o registri partnerov verejného sektora (§ 2 ods.5 písm. m)). 

 

16. Je dokladom bytového domu zmluva uzatvorená medzi developerom 

a zhotoviteľom stavby? Ide hlavne o získanie informácie zo zmluvy z dôvodu 

uplatnenia reklamácie voči zhotoviteľovi stavby, avšak predávajúci nám túto 

informáciu nechce poskytnúť z dôvodu obchodného tajomstva. 

 

17. Trafostanica bytového domu je zapísaná na samostatnom liste vlastníctva a nie je 

jednoznačne súčasť existujúceho bytového domu aj keď je to zariadenie, ktoré 

k nemu patrí a bez ktorého dom nevie existovať. Ide o zjavné opomenutie 

developera pri predaji. Je k tomu vôbec potrebné nejaké hlasovanie vlastníkov? 

 

18. Vlastník bytu sa na nás ako správcu obrátil s požiadavkou, že kúpil vedľajší byt 

a má záujem si z dvoch bytov urobiť jeden. Je  nutné odkúpiť chodbovú plochu, 

ktorú by chceli na tento účel využiť?  



 
 
 
 

 

19. Developer uzavrel zmluvu o výkone správy a byty postupne predal, samostatne 

ale predal aj parkovacie miesta s tým, že jedno miesto = jeden list vlastníctva. 

Platia platbu za správu aj vlastníci parkovacích miest v prípade ak nie sú 

spoluvlastníkmi domu? 

 

20. Môže mať vlastník bytu inštalovanú kameru za účelom vlastnej bezpečnosti v 

„kukátku“ a snímať tak aj spoločné priestory? 

 

21. Do koľkých dní po ukončení schôdze je správca povinný zorganizovať písomné 

hlasovanie, ak sa tak vlastníci na schôdzi rozhodnú? 

 

22. Je správca povinný vyhovieť požiadavke vlastníka na poukázanie preplatku 

z ročného vyúčtovania? Prípadne je možné dohodnúť v zmluve o výkone správy 

možný zápočet? 

 

23. Musí byť rozhodovanie o odmene predsedu alebo člena rady SVB konkretizované 

menom a priezviskom alebo je postačujúce aby bola uvedená len funkcia, o ktorej 

odmene sa rozhoduje? 

 

24. Ako dokážem ako správca v súdnom spore že som zápisnicu vtedy a tam zverejnil? 

 

25. Považujú sa spoločné časti za verejné priestranstvo alebo ide o súkromný priestor 

z pohľadu práv a povinností v rovine ochrany osobných údajov podľa zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov? 

 


