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Kvalitu služieb najlepšie preverí osobná skúsenosť. Budeme radi, ak sa na ňu
opýtate našich dlhoročných klientov. Našu prácu pozná zhruba pätina správ-
cov na Slovensku. V prípade záujmu Vám poskytneme referencie. Poteší nás 
Váš záujem o preverenie si našich služieb prípravou ponuky alebo vyriešením 
škodovej udalosti.

Kontaktné údaje:
 •  exa n@respect-slovakia.sk
 •  0911 12 40 50

Ako  nančný agent, ktorý ma ambíciu skvalitňovať poistenie bytových domov 
na Slovensku, považujeme za svoju povinnosť prinášať správcom a predsedom 
SVB informácie o aktuálnych novinkách na trhu poistenia bytových domov. 

Významnou novinkou je produkt PRÉMIOVÉ BÝVANIE, určený aj pre poistenie 
domácností v bytových domoch. Výhodám produktu sa venujeme v rubrike 
Novinky v poistení.

Výhody spolupráce s FlexaFIN s.r.o.:
 •  Špecializácia na poistenie bytových domov a centrálne zdroje tepla
 •  Nadštandardná kvalita služieb
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Nie je to jediný prípad, ktorý sa nám do redakcie dostal. V ostat-
nom čase sa množia sťažnosti a spory ohľadne umiestnených 
telekomunikačných zariadení na strechách bytových domov. 
Dokonca niektoré spory vyústili až do súdnych sporov, ktoré pre-
biehajú aj v súčasnosti. Dôvodom je telekomunikačný zákon, za 
ktorý sa poskytovatelia týchto služieb schovávajú. Na čo si teda 
dávať pozor, ak ste oslovení niektorým z poskytovateľov teleko-
munikačných služieb? 

Ako sa máme chovať, ak nás osloví telekomunikačná 
spoločnosť s ponukou umiestnenia svojho zariadenia na 
vašu budovu? 
Spoločnosti poskytujúce telekomunikačné služby sa snažia 
rozširovať svoje pokrytie umiestňovaním svojho technického te-
lekomunikačného zariadenia na budovy a objekty rôzneho výz-
namu – výškové obytné domy, súkromné výškové budovy a po-
dobne. Vo väčšine prípadov sa jedná o budovy, ktoré nie sú v ich 
vlastníctve, a preto ich majiteľov musia presvedčiť o výhodách 
tohto riešenia, ktoré prinesie úžitok nielen širokej verejnosti, 
ale predovšetkým im samotným. A ako sa zvykne hovoriť: „keď 
vtáčka lapajú, pekne mu spievajú“, v prípade telekomunikač-
ných prevádzkovateľov, toto príslovie platí dvojnásobne. Žiaľ, 
v tomto ich speve nezaznejú niektoré, pre majiteľov objektov, 
veľmi dôležité tóny.

Na čo si teda dávať pozor, ak ste oslovení niektorým 
z poskytovateľov telekomunikačných služieb? 

Rada číslo 1: Nevynechať statický posudok objektu

V prvom rade, je potrebné sa zamerať na technické riešenie ta-
kejto, podľa stavebného zákona, riadnej stavby. Hlavne, ak sú 
umiestnené antény vyššie ako 6 m. Táto podmienka je veľmi 
dôležitá! Pre stavebníka (telekomunikačného prevádzkovateľa) 
totiž vzniká povinnosť predložiť na príslušnom stavebnom úra-
de všetky potrebné dokumenty, na základe ktorých bude daná 

stavba posudzovaná a schvaľovaná. Jedným z najdôležitejších 
dokumentov je statické posúdenie únosnosti strechy objek-
tu, na ktorom majú byť umiestnené technologické zariadenia. 
Stavebník musí týmto statickým posudkom objektu jasne pre-
ukázať, že jeho technické zariadenia sú konštrukciou strechy 
dotknu tého objektu nositeľné, a teda v žiadnom prípade nemô-
že dôjsť k neželaným porušeniam statiky strechy. 

Platí to obzvlášť v prípade, ak sa na vašej streche umiestni viac 
takýchto technických zariadení. Strecha bude zaťažená súčtom 
týchto zariadení a statický posudok je treba vypracovať kom-
plexne (súčtom umiestnených zariadení). 

Za zmienku stojí aj realizácia diela z hľadiska elektrotechnické-
ho. Bezpodmienečne nevyhnutné by malo byť uzemnenie, na-

Určite mnohí z vás zaregistrovali prípad z Kráľovského Chlmca, ktorý bol odvysielaný nedávno v relácii Občan 
za dverami. Išlo o to, že vlastníci bytov (SVB Agát) mali uzatvorenú zmluvu s fi rmou Orange na 15 rokov (do 
roku 2015). Napriek tomu, že sa snažili zákonným spôsobom zmluvu vypovedať, úspešní neboli. A tak už viac 
ako 5 rokov majú na svojej streche zariadenia mobilného operátora. Súdny spor s Orange stále trvá. Reportáž 
bola odvysielaná 21.6.2020 v relácii Občan za dverami. A hneď za ňou nasleduje ďalšia pod názvom „Záujem 
či právo?“ V nej sa rozoberala súčasná legislatíva, ktorá jednoznačne nadŕža mobilným operátorom. Reportáž 
nájdete na linku: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14108/231179#41

AKÉ (NE)VÝHODY PRINÁŠA UMIESTNENIE 
TELEKOMUNIKAČNÉHO ZARIADENIA 
NA STRECHE BUDOVY

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2021
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pojenie na bleskozvod objektu. Inak by mohlo pri údere blesku 
v extrémnom prípade prísť prinajmenšom ku skratu všetkých 
zariadení v objekte, v extrémnom prípade až k požiaru. Z praxe 
vieme, že toto sa zanedbáva a telekomunikačné zariadenia na 
bleskozvod spravidla zapojené nie sú. 

Na konci by sme chceli spomenúť ďalšie nebezpečenstvo, kto-
rým je zdravotné hľadisko. Zdravotné hľadisko nie je u nás re-
levantne vyhodnotené. Žiadne jednoznačné merania, ktoré by 
vyhodnotili vplyvy žiarenia na ľudí, ktorí bývajú pod vykrývačmi 
mobilných operátorov totiž neexistujú, a tým sa vplyv na zdravie 
nedá potvrdiť ani vyvrátiť. Možno by bolo vhodné sa zamyslieť 
aj nad týmto. 

Rada číslo 2: Dobre sa zamyslite: ako dlho ste 
ochotní poskytovať strechu na tento účel? 

Druhým dôležitým aspektom pri uzatváraní takejto spolupráce 
je nájomná zmluva o prevádzkovaní telekomunikačného zaria-
denia na streche objektu. Tu je dôležitá hlavne doba nájmu. Te-
lekomunikačné spoločnosti sa tento veľmi dôležitý bod zmluvy 
snažia pri jednaniach s prenajímateľom prechádzať dosť povr-
chne a prenajímateľa ubezpečujú tým, že nájomná zmluva sa 
uzatvára na dobu určitú, a teda po skončení jej účinnosti, ak 
sa obe strany nedohodnú inak, telekomunikačná spoločnosť zo 
strechy dotknutého objektu odíde. 

Tu si však dávajte pozor, nie je to tak, ako sa na prvý pohľad 
zdá. Spoločnosti poskytujúce telekomunikačné služby sa spolie-
hajú, že prenajímateľ (zväčša správcovia a vlastníci bytov v da-
nom bytovom dome) nepoznajú dopodrobna telekomunikačný 
zákon, ktorý týmto spoločnostiam umožňuje prevádzkovať svoje 
technické zariadenia aj po uplynutí doby nájmu. Na odôvodne-
nie tejto skutočnosti používajú ustanovenie telekomunikačného 
zákona, že poskytujú svoje služby vo verejnom záujme, a teda 
ukončenie nájomnej zmluvy a ich odídenie zo strechy daného 

objektu nepripadá do úvahy. Za týmto účelom si vybavia na 
predmetnú strechu, resp. objekt založenie vecného bremena 
na príslušnom katastrálnom úrade. Takto sa pre obyvateľov da-
ného objektu stáva prevádzkovateľ telekomunikačných služieb 
neželaným subjektom, ktorý parazituje na ich objekte a dostať 
ho zo strechy je takmer nemožné. 

Je potrebné upozorniť všetkých tých, ktorí za umiestnením tech-
nických zariadení poskytovateľov telekomunikačných služieb 
vidia fi nančný prospech (niekde na úrovni 300 €/mesiac bez 
DPH), že táto jediná výhoda zo spolupráce ďaleko zaostáva za 
negatívami, ktoré prináša. Preto si poriadne premyslite či stre-
chu svojho objektu prenajmete aj za takýchto podmienok. 

Rada číslo 3:  
Poriadne zvážte všetky výhody a nevýhody, ktoré z toho plynú, 
aby ste svoje rozhodnutie skôr či neskôr neoľutovali. Odporú-
čame k zmluve prizvať právnika, ktorý posúdi a odhalí nebez-
pečenstvá zmluvy, ktorú vám donesie poskytovateľ telekomu-
nikačných služieb ako „štandardnú“. Pri podpise takejto zmluvy 
zakomponujte ustanovenia, ktoré zmluvu a podmienky nájmu 
spresnia a stanovia pravidlá, ktoré nastanú dňom ukončenia 
zmluvy tak, aby boli právne vymáhateľné. Predídete tak súdnym 
sporom, kde budete ako dom „ťahať za kratší koniec“ oproti ma-
mutím fi rmám, poskytujúcom telekomunikačné služby. 

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2021
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Prosím o radu. Je správca bytového domu oprávnený vystaviť 
faktúru vlastníkom bytového domu za archiváciu dát ZUTOM 
s DPH. V zmluve o výkone správy nebola takáto zmluvná pod-
mienka odsúhlasená a ani cenník výkonov neobsahuje takýto 
druh poplatku. Myslím, že toto správcovi domu vyplýva zo záko-
na ako administratívna činnosť (t. j. v poplatku za správu).
Nie je oprávnený. Tak ako uvádzate náklady za archiváciu dát 
by mal mať správca obsiahnuté v poplatku za správu. Ak by aj 
nie, a chcel by takéto náklady fakturovať bytovému domu, tento 
poplatok by mal byť obsahom Zmluvy o výkone, ktorá bola riadne 
odsúhlasená, resp. obsahom platného cenníka, ktorý je schvaľo-
vaný v zmysle Zmluvy o výkone správy. 

Je potrebné podpisy v prvotnej zmluve o výkone správy s väčši-
novým vlastníkom (investor novostavby), ktorý je v aktuálnom 
čase vlastníkom všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, 
dať overiť u notára? Prípadne, stačí klasický podpis zmluvy o vý-
kone správy dvoma zúčastnenými stranami?
V zmysle § 8a ods. 1 zák. č. 182/1993 Z. z. musia zmluvu o vý-
kone správy podpísať správca a osoba poverená vlastníkmi bytov 
a nebytových priestorov v dome (v tomto prípade ide teda o in-
vestora keďže je vlastníkom všetkých bytov) a ich podpisy musia 
byť úradne overené.

Nedávno som ako druhá vlastníčka kúpila byt v bytovom dome 
s 5 bytmi. Dva mesiace po odkúpení bytu som zistila na LV, že 
priestor o výmere 7 m2, ktorý slúži ako technická miestnosť a je 
v nej aj kotol pre ohrev vody a pre podlahové kúrenie má na liste 
vlastníka zapísaná s.r.o., ktorá je naším správcom ako nebytový 
priestor. Je to vôbec možné? Veď takáto miestnosť je spoloč-
ným zariadením majiteľov bytov a majú mať na nej primeraný 
vlastnícky podiel. Nebola povinnosť investora zohľadniť Zákon 
Národnej rady SR č. 182 o vlastníctve bytov a nebytových pries-
torov s ohľadom na paragraf 2 bod (5)? Žiaľ, predpokladám, že 
ide o nefér zámer správca/investor, ktorí dali zavkladovať na 
kataster reálne fungujúcu kotolňu ako nebytový priestor... Ako 
možno túto skutočnosť zmeniť v prospech vlastníkov bytov? 
Možné to samozrejme je. Ja osobne som sa s takýmto prípadom už 
stretla, kedy vlastníci riešili problém, že v takejto miestnosti  bolo 
potrebné vykonať nejaké stavebné práce a paradoxne aj keď ju 
vlastnila iná spoločnosť nechcela do nej nič investovať. To len 
tak na okraj. 

§ 2 ods. 5 zák. č. 182/1993 Z. z. ide o demonštratívny výpočet, 
a teda môže a nemusí to takto byť. Predpokladám, že v čase keď 
sa prevádzalo vlastníctvo k bytom od investora na súkromných 
vlastníkov to takto bolo dohodnuté a zavkladované. Riešením tej-
to situácie je prevod vlastníckeho práva na vlastníkov bytov, a te-
da kúpna zmluva, resp. ak by správca súhlasili darovacia zmluva. 
Je potrebné to riešiť na schôdzi vlastníkov a osloviť v tejto proble-
matike vlastníka a teda súčasne vášho správcu.

Vlastním byt, ktorý je celoročne neobývaný. Na odpočtoch za 
vodu je však za celý rok uvedený počet užívateľov 1. Predseda 
SVB mi tvrdí, že musí byt minimálne 1 užívateľ bytu, nakoľko 
ako vlastník musím prispievať aj do fondu opráv, či na ostatné 
spoločné služby ako odvod dažďovej vody, osvetlenie spoloč-
ných priestorov, výťah a podobne. Má na toto právo? Ako sa 
môžem brániť? 
Uvádzam znenie zákona o vlastníctve bytov a nebytových pries-
torov. Podľa tohto ustanovenia je vašou povinnosťou uhrádzať 
platby či už za plnenia alebo do fondu prevádzky, údržby a opráv. 
Následne je v takomto prípade ale potrebné zistiť, ako sú nákla-
dy rozúčtované pri konečnom ročnom vyúčtovaní. Počty reálne 
bývajúcich osôb sú pre spoločenstvo smerodajné a potrebné 
najmä vtedy, ak sa niektoré náklady za spotrebované plnenia 
rozúčtovávajú na počty bývajúcich osôb. Ako príklad uvádzam 
vami spomenuté náklady na elektrickú energiu za výťah, možno 
ich máte v bytovom dome rozúčtovávané na počty bývajúcich 
v byte, v takom prípade by boli vaše náklady 0 EUR, ak však sú 
rozúčtovávané na byty bez ohľadu na počet bývajúcich tak budú 
vaše náklady také isté ako pre byt, kde býva 5 ľudí. Ako spolo-
čenstvo musíte mať vopred dohodnuté zásady pre rozúčtovanie 
jednotlivých plnení, ktoré bytový dom užíva. V zmysle 10 ods. 7 
zák. č. 182/1993 Z. z. vlastník bytu alebo nebytového priesto-
ru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia 
od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby 
a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu. 

Na našom BD máme strechu v havarijnom stave. Zástupca 
vlastníkov aj správca sú nečinní. Dal som vypracovať jednu 
cenovú ponuku na zhotovenie aj cenovú ponuku na fi nanco-
vanie. Požiadal som správcu o zvolanie písomného hlasovania 
a po mesiaci mi bolo povedané, že čakajú na ďalšie 2 cenové 
ponuky. Je niekde v zákone uvedené, že musia byť vypraco-

VY SA PÝTATE – ZSaUN ODPOVEDÁ 
Na vaše otázky odpovedá: 
JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

Milí čitatelia, obľúbenú rubriku Na vaše otázky odpovedá nahradila rubrika s názvom: Vy sa pýtate – ZSaUN 
odpovedá. Novým garantom tejto rubriky je odborná konzultantka ZSaUN – JUDr. Jana Guoth, ktorá prijala 
neľahkú úlohu – odpovedať na vaše otázky. Všetky vaše otázky sú podmienené vašim súhlasom k zverejneniu, 
následne obdržíte našu odpoveď, ktorá možno trápi aj iných. Dôvod je prostý: roky sa snažíme vybudovať „rodinu 
správcov“, ktorí si budeme navzájom pomáhať. Dnes ťaží tento problém mňa – zajtra môže ťažiť ten istý problém 
teba...  Veríme, že vám naše rady pomôžu pri vašich rozhodovaniach. 
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vané aspoň 3 cenové ponuky? Mne to príde iba ako zbytočné 
naťahovanie času. Ďakujem za odpoveď.

Zákon neuvádza, koľko cenových ponúk je potrebné pri výbere 
zhotoviteľa. V zmysle paragrafu 8b ods. 2 zákona o vlastníctve 
je ale správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky 
pre vlastníkov (asi to je dôvod prečo požiadal o predloženie 
ďalších cenových ponúk), ale zároveň je povinný sa riadiť roz-
hodnutím vlastníkov. Ak teda správca nereagoval na vami po-
danú žiadosť o vypísanie písomného hlasovania (teda žiadosť 
1/4 vlastníkov) v lehote 15 dní od podania žiadosti, mohli ste 
uskutočniť písomne hlasovanie sami v zmysle paragrafu 14a 
ods. 1 zákona o vlastníctve. Ak by došlo k riadnemu vykonaniu 
písomného hlasovania a schváleniu vami predkladanej cenovej 
ponuky a zhotoviteľa, správca by musel rozhodnutie vlastníkov 
rešpektovať, aj keď neboli predložené iné cenové ponuky. 

Malá skupinka vlastníkov bytu spolu so zástupcom vlastníkov 
sa rozhodli pre inštaláciu kamerového systému bytového domu, 
a tak vypísali pomocou správcu výberové konanie fi rmy. Zástup-
ca vlastníkov potom s ďalšími tromi vybrali fi rmu a vyhlásili 
písomné hlasovanie. My ostatní nevieme, kde sa má inštalovať, 
koľko ich má byť, kto bude zbierať dáta ako dlho budú ucho-
vávané, nevieme nič. Hovorilo sa, že sa vlámali do pivnice, čo 
sa nepreukázalo, že prepadli vo vestibule človeka, čo tiež bolo 
klamstvo. Nevieme prečo treba inštalovať kameru. Toto je 
pokojný dom s 8 poschodiami. Zákon č. 182/1993, § 14, neho-
vorí zrozumiteľne, či má pred takýmto hlasovaním prebehnúť aj 
diskusia o téme alebo stačí iba vypísať hlasovanie a každý nech 
sa vyjadrí. Nemáme však informácie okolo tej kamery, mnohí 
sa nevedia vyjadriť, nevedia čo všetko to bude obnášať. Nepoz-
najú klady a zápory. Sú tu jednoduchí ľudia, ktorým treba všet-
ko vysvetliť. Moja otázka je, či nemá byť o tom najprv diskusia? 
Môže zástupca vlastníkov sám vybrať fi rmu (aj s tromi ďalšími), 
keď sme ich na to nesplnomocnili? Nemali by preukázať, že tú 
kameru naozaj potrebujeme? Nemala by byť proporcionalita 
medzi preukázanou potrebou kamery a na druhej strane spra-
covávaním osobných údajov a zásahom do našich práv? Lebo 
proporcionalita tu nie je. Okrem toho minimálne 2 ľudia budú 
pochodovať do bytov, veď hrozí aj infekcia. Správca tvrdí, že 
schôdza nemôže byť, tak sa rozhodli pre písomné hlasovanie. 
Mám pocit, že sa to písomné hlasovanie zneužíva. Nemusia nič 
vysvetľovať. V zákone sa hovorí: „O písomnom hlasovaní môžu 
rozhodnúť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome aj hla-
sovaním na schôdzi vlastníkov.“ Ako tomu mám rozumieť? 

Zákon o vlastníctve nerieši či je pred hlasovaním o montáži 
kamerového systému nutná diskusia medzi vlastníkmi. Čis-
to teoreticky vlastníci by mali diskutovať o všetkých rozhod-
nutiach, bez ohľadu na to či to nejaký zákon obsahuje alebo 
nie.
Na schválenie montáže kamerového systému je potrebný 
v zmysle paragrafu 14b ods. 1 pism. n) súhlas nadpolovič-
nej väčšiny všetkých vlastníkov v bytovom dome. 
O výbere zhotoviteľa rozhodujú vlastníci na schôdzi alebo 
písomným hlasovaním, pokiaľ neboli splnomocnení zástup-
covia vlastníkov alebo skupina vlastníkov na vyber zhotovi-
teľa (splnomocnenie môže byť aj jednorazové alebo takýto 
spôsob rozhodovania môžete mať odsúhlasený aj v zmluve 
o výkone správy), odporúčam si toto preveriť. 
Písomné hlasovanie vypíše správca podľa potreby alebo 
vždy, keď o to požiada 1/4 vlastníkov v dome, alebo ak to 
vlastníci schvália na schôdzi vlastníkov. Je potrebné si dať 
ale pozor na overovateľov, ktorí musia byt schválení na schô-
dzi vlastníkov v zmysle paragrafu 14a ods. 4 zákona o vlast-
níctve.

Pokiaľ máte nedostatok informácií, je potrebné aj požiadať 
od správcu ešte pred hlasovaním, pokiaľ sa ale ľudia neve-
dia vyjadriť a majú dôvodné pochybnosti, odporúčam zdržať 
sa hlasovania.

Pokračovanie v otázke: Čakala som, že takto budete odpove-
dať, lebo si myslím, že celé toto hlasovanie bude prebiehať 
protizákonne. Správca nechcel zvolať schôdzu ani keby nebola 
pandémia, pretože podľa neho sa ľudia nerozumejú do kame-
rového systému a aj tak by sa nevedeli vyjadriť k ničomu. Toto 
bola reakcia na moju žiadosť o odloženie hlasovania a zaradiť 
ho, keď budeme môcť diskutovať. Overovatelia sa sami nomi-
novali, resp. zástupca vlastníkov ich vybral. Ak sa môžem spý-
tať, keď sa zdržíme hlasovania, ako budú hlasy počítané? Tie 
zdržané hlasy sa započítajú do ktorej skupiny? Nebudú sa anu-
lovať? Nezískajú viac tí, ktorí sú za?
Hlasy sa nebudú anulovať, ani nebudú nikomu pripočítané. Zá-
kon jasne uvádza, že na schválenie je potrebný súhlas nadpolo-
vičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov, a teda nadpolovičná 
väčšina všetkých vlastníkov sa musí na hlasovacom hárku vy-
jadriť, že súhlasí s montážou kamerového systému v bytovom 
dome.

Ospravedlňujem sa, že znovu píšem, ale také hlboké ignoro-
vanie zákona ako predviedol správca so zástupcom vlastníkov 
sa nedá prehliadnuť. Hlasovanie o inštalácii kamery sa usku-
točnilo a súhlasila nadpolovičná väčšina. Hlasovací hárok bol 
s obyčajnými rubrikami – súhlasím, nesúhlasím a podpis. Cho-
dil jeden človek bez overovateľov. Overovatelia neboli vôbec 
schválení. Zhotoviteľa vybrala skupinka vlastníkov, ktorá chce-
la kameru, my sme ich nesplnomocnili. Boli sme úplne obíde-
ní. Spolu je 72 bytov (3 vchody), výsledok uviedli takto: 54 – za, 
1 proti, zdržal sa – 0. Čo môžeme urobiť, aby sa hlasovanie 
uskutočnilo v súlade so zákonom? Čo znamená výsledok zdr-
žal sa – 0? Veď ako hlasovalo tých ostatných 17 bytov o tom 
nič nevieme. Môžete nám prosím pomôcť, keďže zákon o ta-
komto konaní nehovorí? 
Problém vidím v tom, že neboli riadne zvolení overovatelia, že 
overovatelia nechodili riadne s písomným hlasovaním a spôsob 
výberu zhotoviteľa. Hlasy vlastníkov, ktorí v písomnom hlasova-
ní nehlasovali sú v zmysle § 14a ods. 4 Zákona o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov neplatné. Je samozrejme možné 
hlasovanie zopakovať. 1/4 vlastníkov bytov a NP môže požiadať 
správcu o vyhlásenie písomného hlasovanie aj o tej istej veci. 
Správca je povinný takéto hlasovanie vyhlásiť. Problém budú 
opäť o znovu overovatelia, ktorí by mali byť schválení na schôdzi 
vlastníkov. 

V zmysle § 14b ods. 6 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov: „Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome 
rozhodli o veci, nové rozhodnutie o tej istej veci nahrádza pred-
chádzajúce rozhodnutie. Pri hlasovaní o tej istej veci podľa od-
seku 1 § 14b (ide o váš prípad) do jedného roka od platného 
hlasovania sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Jed-
nou z možností je v zmysle § 14a ods. 8 zákona o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov napadnúť predmetné hlasovanie 
na súde a žiadať súd, aby v predmetnej veci rozhodol.

Musím zabezpečiť upratovanie spoločných priestorov v bytov-
ke, kde mam trvalý pobyt, hoci sa celoročne zdržiavam mimo 
Slovenska?
Určite áno, bez ohľadu na to či byt reálne užívate alebo nie, stále 
ste vlastníčkou bytu a teda je potrebné, aby ste si plnili svoje 
povinnosti. 
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Kedy sa má podpisovať zmluva so správcom a následne začať 
platiť? Byt sa kupoval ako novostavba v októbri 2020 deve-
loper dal vklad do katastra 4.12.2020 a LV a zápis prebehol 
5.3.2021. Od akého mesiaca mám začať platiť zálohové platby 
a od ktorého mesiaca sa pristupuje k správe podpisu zmluvy 
so správcom? Správca nám poslal zmluvu do mailu, že začatie 
správy od 1.11.2020.
1. Zmluva o výkone správy je pre vás záväzná počnúc dňom na-
dobudnutia vlastníctva k bytu, a teda rozhodnutím katastrálne-
ho úradu o povolení vkladu, vo vašom prípade 5.3.2021. Správ-
ca vám zmluvu mohol kľudne do e-mailu poslať aj v 11/2020, 
to ste však ešte vlastníkom neboli a teda záväzná pre vás ne-
mohla byť.

Je potrebné si ale aj uvedomiť, že v zmysle paragrafu 8a ods. 
7 zákona o vlastníctve: Nového vlastníka bytu alebo nebyto-
vého priestoru v dome zaväzujú aj právne úkony týkajúce sa 
domu, spoločných časti domu a spoločných zariadení domu, 
príslušenstva a pozemku vykonané pred prevodom alebo pre-
chodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru (posled-
ná veta).

V zmysle paragrafu 10 ods. 1 zákona vlastníctve sa preddavky 
do fondu oprav platia mesačne vopred a to od prvého dňa me-
siaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľnosti. Vo vašom príde od 1.4. 2021. Ale keďže sa pla-
tí mesiac vopred, tak vaša povinnosť zaplatiť vzniká prvýkrát  
v 3/2021.

Úhrady za plnenia sa uhrádzajú v zmysle paragrafu 10 ods. 6 
zákona o vlastníctve mesačne vopred. Mesačne vopred od kedy 
ste nadobudli vlastníctvo k bytu. Je potrebné ale určite kon-
taktovať správcu, aby vám vystavil mesačný zálohový predpis 
a oboznámil vás o spôsobe a splatnosti platby.

Má vlastník právo na prístup k bankového účtu bez vedomia 
predsedu SVB? Následne má právo mesačne požadovať vysvet-
lenia k jednotlivým úhradám? Ide o vlastníka, ktorý má sklony 
k takejto forme šikany. Dá sa tomu zabrániť? Ako sa vôbec má 
právo brániť pred šikanou? 
V zmysle § 11 ods. 6 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov „Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome 
má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu 
alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si 
z nich výpisy, odpisy a kópie.“ Prístup k bankovému účtu bez 
vedomia predsedu SVB vlastník asi najskôr nemôže ani mať. 
SVB má v banke určite stanovené, kto okrem predsedu SVB má 
prístup k účtu a možnosť disponovať s fi nančnými prostriedka-
mi, hádam to môžu byť ešte člen alebo členovia rady SVB, určite 
nie každý vlastník v dome.

Vysvetlenia k jednotlivým úhradám má právo požadovať. Ide naj-
mä o úhrady z FPUO, ale aj z účtu služieb, pokiaľ nejde o úhrady 
jednotlivých vlastníkov na účet alebo napríklad vrátky z koneč-
ného vyúčtovania. Pred takouto formou „šikany“ ako uvádzate 
sa asi brániť nedá. Pokiaľ vlastník požaduje doklady, ktoré mu 
zákon umožňuje, kľudne to môže žiadať aj každý mesiac.

V mnohých bytových domoch (podobne, ako v našom) sú prá-
čovne, z ktorých upratovacia služba čerpá vodu na upratovanie 
spoločných priestorov. Je správne pri ročnom vyúčtovaní uhra-
diť túto spotrebu z FO, alebo sa má táto spotreba SV a TÚV roz-
rátať rovnakým dielom na byty? 
Spôsob rozúčtovania položiek v rámci konečného vyúčtovania 
by ste mali mať vopred schválené. Podľa môjho názoru by táto 

spotreba vody mala byť rozúčtovania rovným dielom každému 
bytu.

K 31.10.2020 sme zmenili správcu bytového domu. Starý 
správca do dnešného dňa neodovzdal vyúčtovanie zostatku 
prostriedkov ani vo fonde opráv ani na účte súvisiacom z vyúč-
tovaním nákladov za užívanie bytov. Novému správcovi previe-
dol fi nančné prostriedky, ktoré nepodložil relevantnými doklad-
mi. Na našu výzvu ako majiteľov bytov nereaguje. Aký postup 
je treba zvoliť, aby sme ho prinútili riešiť situáciu a dostali sa 
k peniazom, ktoré nám patria?
Správca teda fi nančné prostriedky previedol, ale predložil dokla-
dy, ktoré podľa vašich tvrdení nie sú relevantné. V prvom rade 
odporúčam, aby s pôvodným správcom komunikoval nový správ-
ca, a nie vy ako vlastníci bytov. Nový správca by teda mohol ve-
dieť, ako v takejto situácii postupovať. Odporúčam v prvom rade 
písomnú výzvu zo strany správcu na predloženie písomnosti, 
ktoré stanovuje § 9 ods. 6 Zákona o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov. V prípade úplnej ignorácie zo strany pôvodného 
správcu, môže nový správca zvoliť aj vymáhanie súdnym kona-
ním, keďže ide porušenie zákonnej povinnosti. 

Chcela by som sa opýtať, ako by mal správca postupovať 
v prípade, ak sa konalo písomné hlasovanie, ktoré vykazovalo 
procesné nedostatky (nezvolal ho správca, ani 1/4 vlastníkov, 
neboli prítomní dvaja overovatelia pri hlasovaní, v zápisni-
ci neboli neboli uvedené neplatné hlasy, hoci také existovali 
a pod.) avšak iba niektoré uznesenia z hlasovania boli napad-
nuté prehlasovaným vlastníkom na súde. Ostatnými uznese-
niami je správca viazaný a mal by ich vykonať?
Podľa môjho názoru by správca nemal vykonať takto prijaté roz-
hodnutia vlastníkov. Správca je viazaný v prvom rade zákonom 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, a ten nepripúšťa vy-
písanie a vykonanie písomného hlasovanie len tak komukoľvek, 
má to svoje pravidlá a náležitosti, ktoré musia byť dodržané aby 
boli prijaté rozhodnutia aj platné, a v tomto prípade to na prvý 
pohľad vyzerá, že naplnené neboli, aj keď nie všetko bolo na-
padnuté pred súdom. 

Bývam v bytovom dome, ktorý má 3 vchody, v každom 6 bytov. 
Teda 18 bytov, ktoré sú identické, čiže o rovnakej výmere. Cca 
pred 20 rokmi to boli fabrické byty, ktoré vtedajšia fabrika 
odpredávala do osobného vlastníctva (bolo založené SVBaNP), 
s tým, že jednotlivci využili možnosť a súčasne si podľa ich 
tvrdenia odkúpili aj spoločné priestory. Pred desiatimi rokmi 
som sa nasťahoval do predmetného bytového domu, kde je 
situácia taká, že v jednom vchode, kde bývam je šesť bytov, ale 
z toho tri spoločné priestory si odkúpili susedia z troch bytov, 
ktoré využívajú a my zvyšní traja spol. priestor nemáme. Ale 
o predaji/odkúpení spol. priestor v správe neexistujú dokla-
dy a oni nemajú snahu ich preukazovať. Jediná stopa je v LV 
a to tá, že napriek identickým bytom (56,6 m2), majú zvýšenú 
výmeru bytu na cca 62, 63, 65 m2. Následne sme prešli pod 
správu bytového družstva, kde som ich vyzval o riešenie situá-
cie, nakoľko podľa zmluvy spravujú aj nebytové priestory, aby 
vyzvali obyvateľov, aby preukázali, že o ktorý priestor ide, no 
ich argumentácia bola asi taká, že oni nemôžu žiadať zmluvy, 
ktoré by preukazovali predaj/kúpu priestorov a hlavne ich iden-
tifi káciu. Lebo takto síce majú zvýšenú výmeru bytu v LV, nap-
riek tomu, že byty sú identické, ale v LV ani nikde nie je defi no-
vané, o ktoré priestory ide a vzniká tu pochybnosť, že si možno 
odkúpili nejaké iné priestory, ale kľudne to mohli byť aj menej 
lukratívne priestory (napríklad odkup priestoru na zaváraniny 
alebo tzv. drevárne, resp. priestor na drevo, ktorým každý byt 
disponuje) a využívajú spoločné priestory neoprávnene. 
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V prvom rade, neviem o tom, aby ste sa na liste vlastníctva 
mohli dočítať plochu bytu. Plocha bytu alebo nebytového prie-
storu sa uvádza len v zmluve. Takže vlastníci bytov si v minulosti 
odkúpili nielen byty do osobného vlastníctva, ale aj nejakú časť 
spoločných priestorov. Z toho čo píšete mi nie je jasné to, či ide 
o naprík lad chodbu pred bytom, a tým si zväčšili byty a došlo 
k zápisu takto zväčšeného už bytu na LV, alebo ide o kúpu spo-
ločného priestoru niekde v inej časti bytového domu a tieto prie-
story si odkúpili a zapísané na LV boli ako nebytové priestory? 
Vlastníci, ktorí si v minulosti takýto priestor odkúpili, predsa mu-
sia vedieť, čo si odkúpili a či užívajú správne priestory. Ak majú 
tieto priestory zapísané na LV, musia mať doklad o ich kúpe. 

Čo sa týka správcu a jeho stanoviska, že nemôže od vlastníkov 
pýtať staré zmluvy, tak to nesúhlasím. Pri preberaní bytového 
domu do správy, je pre správcu najlepšie vychádzať zo zmlúv 
o prevode bytu do osobného vlastníctva, súčasťou ktorých sú 
pôdorysy bytu, rozlohy a vyznačené aj pivnice, resp. iné prie-
story, ktoré sa prevádzajú do vlastníctva. Nevidím dôvod, prečo 
by správca nemohol o tieto zmluvy požiadať. Prosím, skúste sa 
presnejšie vyjadriť, ak máte záujem, lebo zatiaľ vám viem dať 
len takéto stanovisko.

„Náš” predseda SVB zadal zákazku (bez vedomia rady a aj 
ostatných vlastníkov bytov) v celkovej hodnote prevyšujúcu 
hranicu ktorú môže podpísať/schváliť bez vedomia obyvateľov, 
t. j. 300 €. Následne bola služba/zákazka fakturovaná v nie-
koľkých faktúrach s hodnotou po 300 €. Pri verejnom obstára-
vaní je na to paragraf – platí niečo obdobné aj pri SVB? 
Postup predsedu SVB nie je správny, ide o úmyselné obchádza-
nie dohodnutých zásad hospodárenia s fi nančnými prostriedka-
mi vo vašom SVB, a teda úmyselné zneužitie fi nančných pros-
triedkov fondu prevádzky, údržby a opráv. Predpokladám, že 
máte takéto zásady hospodárenia schválené, ako uvádzate. 

V zmysle § 7c ods. 4 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov „Predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spolo-
čenstvu, vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo 
tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekroče-
ním svojich právomocí.“ 

Chcem vás požiadať o vysvetlenia platenia recepcie správcovi. 
Jedna sa o bytový dom, tak je zapísaný na kúpnej zmluve, aj 
na katastri, sú to malé apartmány/investičné apartmány, kde 
kto chcel vstupuje do hotelového programu a kto nemá záu-
jem nie. Nebolo to nikde ani špecifi kované, ani podmienené 
pri kúpe. Správca si hneď dal do zmluvy bod: služby spojené 
s prevádzkou recepcie, wellness, kaviareň. Priestor wellnes 
nepatrí do spoločných priestorov, takisto ani recepcia nepat-
rí do spoločných priestorov, oba priestory patria developerovi. 
Priestor recepcie bude slúžiť na prevádzku kaviarne a recep-
cie, kde budú pracovať recepčné pre hotelový program a pre 
kaviareň. Poplatok za recepciu na byt predstavuje náklady na 
samotný byt (79 € mesačne), a musia ho platiť všetci vlastníci 
či sú v hotelovom programe alebo nie. Hotelový program bude 
zabezpečovať s.r.o., ktorú si založil správca. Na otázku, kde 
prišiel k takej sume, nám odpovedal, že to budeme platiť všet-
ci, že je to na mzdy recepčných, ktoré budú pracovať pre jeho 
s.r.o. a kaviareň, ďalšia fi rma nie jeho. Samozrejme príjmy idú 
iba do fi riem, do bytového domu nič. Náklady na tieto priestory 
znášajú prevádzkovatelia, nie vlastníci. Môže si správca pýtať 
platby za recepciu? Nemala by si recepcia zarábať sama na 
seba z hotelového programu, a nepotrebuje majiteľ priesto-
rov povolenie od vlastníkov na podnikanie? Nakoľko sa táto 

platba nikomu nepáči. Momentálne je to ešte zastavené kvôli 
covidu, nie je spustený program, ale nás to čaká hneď, ako 
to spustia. Ešte pripájam zoznam úloh recepcie: poskytovanie 
služieb spojených s recepciou pre vlastníkov ako aj hostí, príp-
rava a prevádzka wellness, obsluha mini kaviarne, objednávky 
a servírovanie raňajok a snackov, ostraha a kontrola objektu, 
správa kľúčového systému, kontrola a nastavenie vykurovania 
spoločných priestorov a jednotlivých apartmánov, vybavenie 
pošty.
Najprv by som si to chcela ozrejmiť či to dobre chápem. Ide o by-
tový dom, teda sa naňho vzťahuje zákon o vlastníctve. Na LV 
sú zapísané byty, nebytové priestory, ktoré ale vlastníci kupovali 
za účelom krátkodobého prenajímania (hotelový program). Kto 
o to záujem nemá, byt klasicky užíva štandardným spôsobom? 
Správca si môže stanoviť poplatky, ide o to, že mu to musia 
vlastníci právoplatne schváliť. V každom prípade, ak to dobre 
chápem, tento poplatok by mal spĺňať účel poplatku vôbec za 
to, že hostia, ktorých mám v apartmáne môžu využívať služby 
recepcie, wellnes a kaviarne. V takom prípade, by to mali platiť 
len byty, ktoré vstúpili do tohto programu, nie všetky byty. Ne-
viem si inak predstaviť o aký poplatok by mohlo ísť, keďže tieto 
priestory sú v súkromnom vlastníctve, nie v spoločnom vlastníc-
tve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle Zákona 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

Pokračovanie v otázke: Áno sú to byty, aj na LV je bytový dom. 
Musí to mať správca od nás schválené písomne? Pretože bola 
neofi ciálna schôdza na parkovisku, kde nikto ešte nebol ani 
zavkladovaný do katastra, kde mu hneď všetci vyjadrili nesú-
hlas s tou recepciou a on nám potom napíše do mailu, že sme 
sa dohodli. Nikto mu nič nepodpisoval. Môžem to odmietnuť 
platiť, keď som nie som v hotelovom a služby recepcie nebu-
dem využívať?
Pokračovanie odpovede: Schválené to musí byt ofi ciálnou ces-
tou, a teda prostredníctvom schôdze vlastníkov alebo písomným 
hlasovaním. Oba musia mať svoje náležitosti v zmysle zákona 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Keďže ste neboli ani 
zaevidovaní ako vlastníci bytov nemohli ste to správcovi ani od-
súhlasiť. Právo hlasovať má vlastník bytu, nebytového priestoru 
alebo splnomocnená osoba. Stretnutie na parkovisku bolo ma-
ximálne neformálne a nemohlo sa jednať o právoplatnú schô-
dzu. Zavedenie poplatku a jeho výška  musí prejsť schválením 
v dome.

Chcel by som sa informovať:
–  či sa okná do vlastného bytu považujú za spoločné časti 

domu,
–  či si individuálnu výmenu okien v byte hradí vlastník bytu 

alebo sa hradí z FO (väčšina ich už vymenila dávnejšie, na 
dome sa nerealizovala výmena všetkých okien),

–  ak sa výmena okien má hradiť z prostriedkov FO, ako 
sa má postupovať? Musia ju schváliť aj ostatní vlastní-
ci bytov? Môže ju správca domu odmietnuť realizovať 
z prostriedkov FO?

Okná bytov sa nepovažujú za spoločné časti domu, a ich výme-
nu si realizuje a fi nancuje každý vlastník z vlastných fi nančných 
zdrojov, nie z fondu opráv. Ak by sa mala výmena okien teoreticky 
hradiť z fondu opráv, výmena by mala prebehnúť v každom byte 
a so súhlasom všetkých vlastníkov, aby rozhodnutie vlastníkov 
nebolo napadnuteľné – v prípade ak by všetci vlastníci trvali na 
výmene. Podotýkam však, že fi nančné prostriedky fondu opráv 
neslúžia na výmenu okien v bytoch, a preto samozrejme správca 
môže odmietnuť takúto realizáciu, keďže správca je tu na to, aby 
vlastníkov usmerňoval k dodržiavaniu zákona o vlastníctve.
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Denné dáta pre efektívny energetický manažment
Služba ista24 umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k údajom 
o spotrebe tepla a vody – cez bytové jednotky až po celé ob-
jekty a skupiny objektov. Prostredníctvom internetovej stránky 
www.ista24.sk sú k dispozícii denné dáta aktualizované raz týž-
denne. Základom pre online monitoring je inštalácia zbernice 
dát memonic, ktorá automatizovane diaľkovo odčíta dáta z kon-
cových meracích prístrojov – pomerových rozdeľovačov tepla, 
meračov tepla a vodomerov. Všetky dáta sa následne elektro-
nicky prenášajú do online aplikácie ista24.

Prostredníctvom unikátneho účtu má správca prístup k údajom 
pre všetky aktivované objekty a byty/NP. Dokáže reagovať na 
prípadné žiadosti vlastníkov bez prístupu, ako sú napr. reklamá-
cie, zmeny vlastníkov a pod. Elektronické spracovanie údajov 
významne zjednodušuje proces ich prenosu do systému roz-
počítania nákladov a správcovských programov, a to bez chýb 
spôsobených ľudským faktorom. Koncoročné odpočty sú k dis-
pozícii včas a archivované na jednom mieste. 

Správca budovy má k dispozícii nasledujúce informácie a fun-
kcie: 

história denných odpočtov;
grafi cké porovnania spotrieb bytových domov a jednot-
livých bytov/NP;
monitoring chýb a porúch na meračoch;
hlásenia o úniku vody;
informácie o spätných prietokoch a nulových spotre-
bách na vodomeroch;
hromadné exporty dát pre ďalšie spracovanie (napr. roz-
počítanie nákladov medzi konečných spotrebiteľov);

správca môže poskytnúť prístup zástupcovi vlastníkov 
bytového domu alebo predsedovi SVB.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov si vedia pozrieť spotreby 
a stavy meračov pre svoj byt a porovnať ich s priemernými spot-
rebami v bytovom dome alebo s celkovou spotrebou bytového 
domu.

K dispozícii majú nasledujúce informácie:
história odpočtov v jednotlivých miestnostiach;
grafi cké porovnanie spotreby bytu s priemernými spotre-
bami v bytovom dome;
monitoring chýb a porúch na meračoch;
hlásenia o úniku vody; 
informácie o spätných prietokoch a nulových spotre-
bách na vodomeroch.

Vďaka novým digitálnym techno-
lógiám bude možné doručiť infor-
mácie o spotrebe alebo vyúčtova-
ní konečnému spotrebiteľovi tak 
často, ako bude potrebné. Priprav-
te sa aj vy na deň, keď informácia 
o spotrebe jedenkrát ročne stačiť 
nebude. Výhody energetického 
monitoringu ista24 môžete využí-
vať už dnes. 

Vaše výhody:
konečný spotrebiteľ má 
prehľad o spotrebe a môže 
ju efektívnejšie regulovať; 
reklamácie a nezrovnalosti 
vo vyúčtovaní sa jedno-
duchšie vysvetlia;
monitoring chýb včas odhalí poruchy na meračoch a ne-
žiaduce stavy;
jednoduchý prenos dát do externých softvérov rozpočí-
tania nákladov;
k dispozícii sú dáta pre medziodpočty (napr. pri zmene 
vlastníka);
technická podpora isty chyby na prístrojoch vyhodnocu-
je a aktívne rieši;
správca má prehľad o energetickom hospodárení v bu-
dovách pod jeho správou;
spravodlivejšie rozdelenie nákladov. 

Viac informácií na www.ista.sk.

Digitalizácia merania a zobrazovania údajov o spotrebe otvára nové možnosti úspor pre správcu aj vlastníkov 
bytov. Základom sú meracie prístroje s funkciou diaľkového odpočtu, ktoré dokážu aktualizovať informácie 
o spotrebe energií a vody častejšie ako iba raz ročne. Od roku 2027 bude diaľkový odpočet štandardom pre všetky 
bytové domy s centrálnym vykurovaním, ktoré majú celkovú podlahovú plochu väčšiu ako 500 m². Táto povinnosť 
vyplýva zo zákona 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, a je 
súčasťou transpozície smernice EED do slovenskej legislatívy. Diaľkový odpočet má byť zároveň aj technickým 
predpokladom pre častejšie poskytovanie informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti. Tieto informácie 
majú byť transparentnejšie a konečnému spotrebiteľovi doručované raz mesačne. Jednoduchým spôsobom ako 
dáta sprístupniť sú online aplikácie. Zoznámte sa s webovým portálom ista24 a majte kontrolu nad energetickým 
hospodárením budov vo vašej správe už dnes.

SPRAVUJTE ENERGIE JEDNODUCHO A KOMFORTNE
Online portál ista24

Online portál ista24 – častejší prístup k informáciám o spotrebe pomáha 
vlastníkom bytov šetriť energie a náklady.

Online služba – detekcia 
úniku vody – vás včas varuje 
na nepozorované úniky vody, 
ktoré vedú k veľkým stratám 

a zbytočným fi nančným 
nákladom. 
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Kvalitnejšie bývanie
Stav bytových domov na Slovensku sa vďaka postupným obno-
vám zlepšuje. Na modernizáciu však stále čaká asi 30 percent 
z nich. Ak má bytový dom 10 – 15 rokov, je dobré pustiť sa do 
čiastočnej obnovy. Avšak po 20 až 25 rokoch je potrebné mys-
lieť už na významnejšiu modernizáciu. Odkladať rekonštrukciu 
sa totiž nemusí oplatiť. Mnohé súčasti domu majú obmedzenú 
životnosť a postupne sa môžu prejavovať rôzne vady a chyby. 
Technický stav budovy je potrebné permanentne sledovať a pri 
výskyte porúch ihneď plánovať ich odstránenie. Zabráni sa tak 
väčším škodám a znížia sa aj reálne náklady na samotnú obno-
vu. Za uplynulé polstoročie sa zvýšili aj nároky na tepelnú odol-
nosť obalových konštrukcii a energetickú efektívnosť budov až 
po súčasné požiadavky takmer nulovej spotreby energie. Pri plá-
novaní obnovy je potrebné sa pozrieť najmä na poruchy obvo-
dového plášťa a vysunutých konštrukcií či odstrániť zatekanie. 
Pozornosť však treba zamerať tiež na rozvody tepla a vody, ktoré 
po rokoch už spravidla nie sú v najlepšej kondícii. Ak sa k ob-
nove pristupuje rozumne, životnosť bytového domu sa predĺži 
a bývanie v ňom bude bezpečnejšie a komfortnejšie. Majitelia 
bytov nielen ušetria fi nancie za energie, ale zvýši sa im kvalita 
bývania a hodnota samotných bytov. Každá obnovená bytovka 
totiž naberá na hodnote a pri prípadnom predaji bytu má jeho 
vlastník lepšiu východiskovú pozíciu. 

Úspora nákladov
Pri plánovaní rekonštrukcie treba myslieť nielen na rozsah 
a postupnosť prác, ale aj na fi nancovanie celého projektu. Prá-
ve z fi nancií a úverov majú majitelia bytov častokrát najväčšiu 
obavu. Pri rozumnom plánovaní však na strach nie je dôvod. 
Úspora nákladov po obnove nie je iba kozmetická. Častokrát 
môžu náklady na energie klesnúť po modernizácií až o desiatky 
percent. Pri kvalitne odvedenej rekonštrukcii môžu klesnúť aj 
viac ako o polovicu. Pri dobre nastavenom fi nancovaní sa výška 
splátok úveru na rekonštrukciu nezriedka vyrovná úsporám za 
energie, čo znamená, že majitelia bytov nemusia zvyšovať svoje 
pravidelné platby do fondu opráv. „Kombinácia nízkej úrokovej 
sadzby a dlhej splatnosti úveru, umožňuje fi nancovať obnovu 
tak, aby vlastníci bytov nemuseli zvyšovať pravidelné platby do 
Fondu opráv a údržby bytového domu. Úrokové sadzby úverov 
pre bytové domy v Prvej stavebnej sporiteľni sú často individu-
álne a závisia najmä od rozsahu obnovy a požadovanej lehoty 
splácania úveru,“ hovorí riaditeľka obchodu právnických osôb 
Prvej stavebnej sporiteľne Katarína Niňajová. 

Veľa vlastníkov bytových domov v správe  správcov využíva aj 
aktuálnu výhodnú ročnú úrokovú sadzbu len 0,5 %, pričom úver 
je možné splácať až 30 rokov. Prvá stavebná sporiteľňa vie po-
skytnúť úver na obnovu bytového domu až na 100 % požadova-

ných investícií bez potreby vlastných zdrojov, a ak by sa vlastníci 
rozhodli úver splácať rýchlejšie, môžu tak urobiť kedykoľvek bez 
sankcií a poplatkov. Takisto umožňuje refi nancovanie starších 
úverov na obnovu bytových domov z iných bánk za zvýhodnenú 
úrokovú sadzbu 0,5 % ročne. V prospech fi nancovania prostred-
níctvom stavebného sporenia však hovorí aj fakt, že spoločen-
stvá vlastníkov bytov získajú nárok na štátnu prémiu, a to na 
každé štyri byty v bytovom dome. „V PSS máme s fi nancovaním 
obnovy bytových domov dlhoročné skúsenosti. Vďaka nim vie-
me bytovým domom a ich obyvateľom poskytnúť poradenstvo, 
fi nancovanie a podmienky tak, aby sa ich cesta za kvalitnejším 
bývaním naplnila oveľa jednoduchšie a rýchlejšie,“ hovorí Ka-
tarína Niňajová. 

Najlepšie obnovené bytové domy
Dobre naplánovaná modernizácia bytového domu s rozumne 
zvoleným zdrojom fi nancovania, sa odrazí v kvalite života jeho 
obyvateľov. Inšpirovať k zodpovednej a kvalitnej modernizácii si 
kladie za cieľ aj súťaž o najlepšie obnovený bytový dom, kto-
rú vyhlasuje Prvá stavebná sporiteľňa, Združenie pre podporu 
obnovy bytových domov a vydavateľstvo odborných časopisov 
V.O.Č. Slovakia. Odborná porota v nej oceňuje tie najlepšie ob-
novené bytové domy za uplynulý rok. Hodnotí sa nielen kvalita 
práce a použitých materiálov, ale aj lehota výstavby či dosiahnu-
tý stupeň energetických úspor. 

„Úroveň projektov sa každým rokom zvyšuje. Majitelia bytov si 
uvedomujú stále viac, že kvalitná obnova bytového domu do-
káže predĺžiť jeho životnosť, ale aj zvýšiť bezpečnosť či komfort 
samotných obyvateľov. A zároveň vďaka šetreniu nákladov za 
energie dokážu úver na obnovu bez problémov splácať práve 
z tejto úspory. Súťažou chceme nielen odmeňovať najkvalit-
nejšie práce, ale tiež inšpirovať ľudí, ktorí o obnove bytového 
domu zatiaľ iba uvažujú,“ hovorí poradca predstavenstva Pr-
vej stavebnej sporiteľne Miloš Blanárik. Samotnú súťaž dotuje 
PSS aj fi nančne, výherca získa až 1 700 eur, ocenené je však aj 
druhé a tretie miesto a dva domy získajú hodnotné vecné ceny. 
Do súťaže sa mohli prihlásiť bytové domy, ktoré ukončili aspoň 
jednu z častí komplexnej obnovy bytového domu fi nancovanej 
z úveru z Prvej stavebnej sporiteľne do konca minulého roka. 
Výsledky 13. ročníka súťaže budú vyhlásené v priebehu júna. 

Každá nehnuteľnosť potrebuje permanentnú starostlivosť. Čím 
kvalitnejšiu starostlivosť budove poskytujeme, tým dlhšie vydrží 
bez porúch a potrieb významnej obnovy. A práve v poskytnutej 
kvalite a adekvátnej frekvencii kontroly jednotlivých častí budo-
vy je skrytý úspech efektívnej správy. K nej patrí aj fi nancovanie 
prípadnej obnovy bytového domu pomocou skúsenej a spoľah-
livej banky. 

AKO NA OBNOVU BYTOVÉHO DOMU? 
KĽÚČOM JE DOBRÝ PROJEKT A FINANČNÉ ZDROJE
Väčšina bytových domov na Slovensku bola postavená do konca 80. rokoch minulého storočia a svojim obyvateľom 
tak slúžia už desiatky rokov. Na to, aby mohli ľuďom slúžiť aj naďalej však potrebujú pravidelnú starostlivosť 
a čas od času aj rozsiahlejšiu modernizáciu. To umožní udržať alebo zlepšovať kvalitu bývania a tiež zvýšiť ich 
energetickú efektivitu. Výsledkom dôkladnej modernizácie je lepšie bývanie za častokrát nižšie náklady pre 
obyvateľov.
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Bolo by chybou pri plánovaní opráv zabudnúť na balkóny, ktoré 
zvyšujú komfort bývania a môžu byť aj tam, kde predtým nikdy 
neboli. Je ideálne zrealizovať celú rekonštrukciu naraz aj s mon-
tážou balkónov alebo lodžií. A to či sa už jedná iba o opravu 
alebo o výmenu starých balkónov za nové, poprípade dodanie 
úplne nových balkónov. 

Nie každý byt má lodžiu alebo balkón. Je to jediná možnosť ako 
si plochu bytu rozšíriť a spríjemniť si tak bývanie. Nový balkón 
alebo lodžia je investícia navyše, ktorá zvýši hodnotu bytu o viac 
než len o samotnú cenu za balkón alebo lodžiu. Môžeme po-
vedať, že zadovážením nového balkónu určite nič nestratíme, 
práve naopak, iba získame. 

Ak nemáte žiadny balkón, alebo je váš súčasný balkón príliš 
malý, potom tu je možnosť to napraviť. Závesný balkón je tech-
nicky možné dodať na každý bytový dom. Novým balkónom si 
z panelákového bytu viete vytvoriť krásne bývanie aj s malou 
záhradkou, kde sa budete cítiť skvelo, či už pri odpočinku alebo 
záhradníčení. Balkón môže byť vaša malá vonkajšia obývačka, 
kde si doprajete krásny rozhľad a čerstvý vzduch. Rozmer závi-
si na statickom posúdení únosnosti muriva. Čiže aj rozmer 6 x 
1,5 m nie je výnimkou pre dnešné moderné závesné balkóny. 

Pri zatepľovaní panelových domov, kde sú betónové lodžie, 
dochádza k výraznému zmenšeniu úžitkovej plochy lodžie a je 
dôležité si to uvedomiť a hľadať tak možné riešenia, ako o ten 
priestor neprísť. Jednou z možností zväčšenia plochy lodžie je 

POKIAĽ VÁŠ DOM PLÁNUJE REKONŠTRUKCIU, 
NEZABUDNITE NA BALKÓNY

Pokiaľ je technický stav bytového domu 
nevyhovujúci a je nutná rekonštrukcia, tak nie 
je rozumné čakať a odkladať to. S pribúdajúcim 
časom sa stav domu len zhoršuje, a tým sa 
zvyšuje nasledovná náročnosť oprav a aj 
samotná cena.
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predsadenie zaskleného systému. Predsadená presklená časť 
pôsobí elegantným a moderným dojmom. Dodáva lodžií vzduš-
nosť a pri nepriaznivom počasí chráni pred dažďom a vetrom. 
Zasklenie taktiež výborne izoluje a bráni únikom tepla z vyhria-
teho bytu. Ďalším variantom je predsadenie novej balkónovej 
konštrukcie – balkóna, kde sa hĺbka jestvujúcej lodžie môže 
zväčšiť až o neuveriteľných 150 cm!!! 

Moderným trendom v bývaní sú samonosné lodžie, ktoré neza-
ťažujú konštrukciu domu a poskytujú ešte väčšie rozmery.

Pri plánovaní opravy a zatepľovacieho systému domu sa zároveň 
vypracuje statické posúdenie a hľadá sa najvhodnejšie riešenie 
pre každý dom. Či je lepšie zvoliť balkón alebo lodžiu a aký typ 
kotvenia závesného balkónu je vhodný. Závesné balkóny majú 
vlastnú nosnú konštrukciu, ich povrch je nutné upraviť žiarovým 
zinkom, aby sa balkóny stali bezúdržbové a čo je hlavné, takáto 
povrchová úprava žiarovým zinkovaním poskytuje dlhodobú pro-
tikoróznu ochranu. V prípade požiadavky je možný nasledovný 
komaxitový nástrek farbou v rôznom odtieni podľa výberu. Vý-
sledný vzhľad balkóna závisí nielen od tvaru konštrukcie, ale 
predovšetkým na zvolenom materiále výplne.

Variantov možností riešenia a prevedenia je mnoho, odporúča-
me obrátiť sa na odborníkov a profesionálnych výrobcov, kde je 
istota záruky certifi kovanej kvality výroby a odbornej montáže, 
za ktorými stoja stovky realizácií. Pokiaľ plánujete rekonštruk-
ciu, využijte servis a poradenstvo českého výrobcu balkónov 
a lodžií Pekstra spol. s r.o. , ktorého výhradným zástupcom pre 
Slovensko je fi rma Kaczer s.r.o. 

Viac informácií nájdete na www.kaczer.sk 
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Súťaž prebieha už dlhoročne pod záštitou PSS, a.s., ktorá je 
garantom a podporovateľom tejto súťaže. Bez nej by nebola 
dobrá myšlienka obnovy podporovaná v takom rozsahu, ako 
je tomu doteraz. 

Na hodnotení sa podieľali:
Dušan Petráš – prezident Združenia pre podporu obnovy 
bytových domov – predseda poroty a kol. 
Pavol Hlušek – riaditeľ SBD Púchov 
Mária Marková – výkonný predseda Združenia pre pod-
poru obnovy bytových domov 
Katarína Niňajová – riaditeľ pre obchody právnických 
osôb PSS, a.s.
Eugen Kurimský – V.O.Č. Slovakia s.r.o., vydavateľ ča-
sopisu Správca bytových domov a autor projektu súťaže 
NOBD
Miloš Blanárik – poradca predstavenstva PSS, a. s.

Pristúpime k zverejneniu bytových domov, ktoré boli vybraté 
ako výherné:

1. miesto – symbolický šek v hodnote 1700 € cena od 
PSS, a.s. získal bytový dom Banícka 802/33,35,37, 
Skalnica, Poprad
2. miesto – symbolický šek v hodnote 700 € cena od 
PSS, a.s. získal bytový dom Gen. Ludvika Svobodu 

1751/28-35, Laca Novomeského 1752/1-11, Rimav-
ská Sobota
3. miesto – symbolický šek v hodnote 700 € cena od 
PSS, a.s. získal bytový dom Janka Kráľa č. 1007/5, Sni-
na
4. cenu Združenia pre obnovu bytových domov získal by-
tový dom Ulica J. Kollára 363, Žiar nad Hronom
5. cenu V.O.Č. Slovakia s.r.o. a www.tzbportal.sk získal 
bytový dom Janka Kráľa č. 1007/5, Snina

1. MIESTO
Bytový dom Banícka 802/33, 35, 37, Skalnica, Poprad
Celkové náklady: 340 000 €
Realizácia komplexnej obnovy bytového domu v oblasti:

Zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
Odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
Hydraulické vyre-
gulovanie vykuro-
vacej sústavy
Rekonš t rukc ia 
balkónov a lodžií
Výmena a rekon-
štrukcia stúpa-
čiek a spoločných 
rozvodov

„NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM“ 
UŽ POZNÁ SVOJICH VÝHERCOV

Napriek komplikovanej pandemickej situácii sme sa po predĺžení termínov na podanie prihlášok do súťaže dopracovali 
k fi nálnemu záveru tejto súťaže. Najlepšie obnovený bytový dom za rok 2020 bol zavŕšený svojim 13. ročníkom. 
Z prihlásených súťažiacich domov odborná komisia vybrala domy, ktoré v tomto čísle predstavujeme našim čitateľom. 
Výherné domy, ktoré uverejňujeme, budú obdarované hlavne vďaka Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., ktorá sa roky 
výrazne podieľa na tejto tradičnej obľúbenej súťaži. Vecnými cenami prispejú výhercom Združenie pre podporu obnovy 
bytových domov a Vydavateľstvo odborných časopisov – náš časopis Správca bytových domov a www.tzbportal.sk.

®

Bytový dom Banícka 802/33, 35, 37, Skalnica, Poprad
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Rekonštrukcia elektroinštalácie
Zateplenie a izolácia striech
Predpokladaná úspora energie: 62,50 %

2. MIESTO
Bytový dom Gen. Ludvika Svobodu 1751/28-35, Laca 
Novomeského 1752/1-11, Rimavská Sobota
Celkové náklady: 2 476 200 €
Realizácia komplexnej obnovy bytového domu v oblasti:

Zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
Rekonštrukcia balkónov a lodžií
Predpokladaná úspora energie: 40 %

3. MIESTO a cena V.O.Č. Slovakia s.r.o.
Bytový dom Janka Kráľa č. 1007/5, Snina
Celkové náklady: 170 000 €

Realizácia komplexnej obnovy bytového domu v oblasti:
Zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
Odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
Domové vstupy
Zateplenie a izolá-
cia striech
Predpokladaná ús-
pora energie: 31 
kWh (m2.a) trieda 
A0

Cena Združenia pre obnovu bytových domov
Bytový dom Ulica J. Kollára 363, Žiar nad Hronom
Celkové náklady: 250 000 €
Realizácia komplexnej ob-
novy bytového domu v ob-
lasti:

Zateplenie a obnova 
obvodového plášťa 
fasády

Bytový dom Gen. Ludvika Svobodu 1751/28-35, 
Laca Novomeského 1752/1-11, Rimavská Sobota

Bytový dom Janka Kráľa č. 1007/5, Snina

Bytový dom Ulica J. Kollára 363, Žiar nad Hronom
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Odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
Modernizácia vykurovacieho systému
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
Rekonštrukcia balkónov a lodžií
Výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvo-
dov
Výmena a montáž okien
Zateplenie a izolácia striech

Veríme, že ohodnotené domy budú u správcov opäť príkladom 
a inšpiráciou pre ďalší rozvoj záujmu o obnovu bytových do-
mov.

Podľa rozhodnutia PSS, a.s., sa v prípade priaznivých pande-
mických podmienok budú ceny odovzdávať na 10. medziná-
rodnej konferencii Správa budov 2021 v Bešeňovej, ktorá sa 
uskutoční v termíne 8. až 10. septembra 2021. Slávnostného 
odovzdávania cien sa zúčastnia nielen zástupcovia ocenených 
bytových domov a hodnotitelia na čele so zástupcami PSS, a.s., 
ale na túto slávnosť pozývame aj projektantov a realizačné fi r-
my, ktoré sa na obnove týchto domov podieľali. Konferencie 
sa už dlhoročne zúčastňujú správcovia z celého Slovenska, pre 
ktorých táto slávnosť môže byť motiváciou do zapojenia sa do 
súťaže v budúcich rokoch. V prípade zhoršenia situácie, budú 
ceny odovzdané v priestoroch samotných ocenených objektov. 
Termíny budú spresnené individuálne. 

Prvý seminár sa uskutočnil 7.4.2021 – prečo práve tento dátum?
Mnohí správcovia sa tešili na konferenciu Správa budov, ktorá 
sa mala začať v Bešeňovej práve 7.4.2021. Z tohto dôvodu sme 
zvolili pre seminár symbolický dátum – 7.4.2021. Keď sme sa už 
nemohli vďaka nariadeniam a vyhláškam stretnúť naživo, tak as-
poň takto – online – prostredníctvom seminára sme chceli našim 
sympatizantom ponúknuť najnovšie informácie zo života správy 
bytových domov a nebytových priestorov. 

Aký bol program prvého seminára?
Program prvého seminára bol venovaný fi nancovaniu obnovy by-
tových domov, skúsenostiam z tlakových skúšok kotolní a plyno-
vých zariadení, precíznemu meraniu spotreby tepla a budúcnosti 
bývania po obnove BD. Nechýbal ani rozbor problematiky správy 
a súhrnu všetkých legislatívnych zmien z oblasti správy bytových 
domov. Snažili sme sa podať informácie „z každého rožku troš-
ku“, čo sa nakoniec ukázalo ako správne nasmerovanie, v kto-
rom chceme pokračovať. 

Aké témy, spoločnosti a ktorí prednášajúci podporili tento prvý 
seminár?
Seminár sme sa snažili zamerať svojim obsahom mnohostranne. 
Z oblasti fi nancovania sme sa s dôverou spoľahli na našich dlho-
ročných partnerov – Prvú stavebnú sporiteľňu, a.s. JUDr. Katarí-
na Niňajová a Ing. Miloš Blanárik, predniesli svoj príspevok, ktorý 
sa týkal aktuálnych podmienok fi nancovania obnovy bytových 
domov v Prvej stavebnej sporiteľni.

Príspevok pracovníkov Technickej inšpekcie, a.s. sa stretol s pozi-
tívnym ohlasom u všetkých, ktorým nie je jasná tematika revízií. 
Prednáška mala názov: Opakované úradné skúšky tlakových za-
riadení v kotolniach bytových  a nebytových priestorov a odberné 
plynové zariadenia v budovách a predniesol ju Bc. Peter Dzureň, 
o práci technickej inšpecie povedal úvodné slovo Ing. Jozef Bölcs-
házy, vedúci oddelenia inšpektorov.

Perspektívy správy bytových domov z legislatívneho pohľadu 
predniesol prezident ZSaUN Mgr. Eugen Kurimský. Vo svojej 
prednáške zhrnul posledné zmeny ako aj plánované témy pripra-
vovanej novely zákona číslo 182/93 Z.z. Mimo týchto sa dotkol 
aj chúlostivých tém, ktoré sa týkali budúcnosti už obnovených 
bytových domov a ďalekej prognózy, čo bude s bytovým domami 
po čase, keď pominie lehota ich životnosti.

Pod „taktovkou“ Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností sa v mesiacoch apríl a máj 2021 uskutočnili 
online semináre, ktoré boli určené pre všetkých správcov bytových domov a nebytových priestorov s pracovným 
názvom „Čo zaujíma správcov“. Prečo taký seminár vznikol a čo sa na ňom prezentovalo, sme sa opýtali Ing. 
Tatiany Cirbusovej, výkonnej predsedkyni Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností. 

SEMINÁRE „ČO ZAUJÍMA SPRÁVCOV“ V PLNOM PRÚDE
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Spoločnosť ista Slovakia, s.r.o v podaní Ing. Davida Sameka 
odprednášala možnosti a technické riešenia tejto spoločnosti 
v prednáške pod názvom: Precízne meranie spotreby tepla. Tech-
nické riešenia a pokrok v oblasti merania a rozúčtovania napre-
dujú míľovými krokmi a spoločnosť ista Slovakia s.r.o. je jedným 
z najväčších lídrov v tejto oblasti. 

Všetci snáď poznajú JUDr. Zuzanu Adamovú – Tomkovú, ktorá za 
ZSaUN spracovala rešerš všetkých právnych úprav za posledné 
obdobie. Prednáška s názvom: „Zmeny v oblasti správy bytových 
domov“ bola jednou z nosných prednášok. Množstvo otázok, 
ktoré prišli pred seminárom, ako aj konštruktívne vecné a jasné 
odpovede na množstvo otázok potvrdilo, že pani Adamovú – Tom-
kovú si väčšina z vás cení a váži v maximálnej možnej miere. 

Seminár zakončila prednáška spoločnosti LUKYSTAV, s.r.o. Dlho-
ročné skúsenosti tejto spoločnosti poukázali na zanedbávanie bu-
dov po ich obnove. Vlastníci si myslia, že obnovou bytového domu 
sa starostlivosť o dom skončila, opak je však pravdou. Čo neza-
nedbať a ako sa o bytový dom starať po jeho obnove – bola téma, 
o ktorej mnohí správcovia ani nesnívajú. Budúcnosť bývania po ob-
nove BD v podaní Ing. Branislava Madáča bolo to správne ukonče-
nie seminára, po ktorom mali mnohí správcovia nad čím rozmýšľať 
a spytovať si svedomie, či správu vykonávajú starostlivo. 

Aký bol záujem?
Prekvapivo vysoký. Robili sme to prvýkrát a mali sme strach, ako 
to dopadne. Nakoľko bol o seminár naozaj prekvapivo vysoký zá-
ujem (online prítomných bolo 69 správcov, a následne za prvých 
48 hodín seminár pozrelo ďalších vyše 240 ľudí). Využila by som 
príležitosť a poďakovala sa moderátorovi seminára Mgr. Euge-
novi Kurimskému (ZSaUN) ako aj technickej podpore v podobe 
Eriky Baltesovej a pánu Martinovi Ištvánekovi, bez ktorého by to 
nebolo klaplo tak skvele. 

Následne ste v máji uskutočnili druhý seminár, ako prebiehal?
19.5.2021 sme uskutočnili následne aj druhý seminár, ktorého 
program bol odlišný. Vzhľadom na termín bezprostredne hrani-
čiaci s vyúčtovaním, venovali sme sa téme, týkajúcej sa manuál-
nych odpočtov v čase karanténnych opatrení. Na otázku: „Ovplyv-
nia tohtoročné odpočty kvalitu ročného vyúčtovania?“ v diskusii 
odpovedal pán Peter Jančula zo spoločnosti ista Slovakia, s.r.o. 
Ďalšími témami, ktoré vnímame v čase pandémie ako dôležité, 
je dodržiavanie bezpečnosti pri sanácii TZB v bytových domoch. 
Téme sa venoval Ing. Igor Krajčovič zo spoločnosti REHAU s.r.o. 
Ako prebiehajú sanácie a aké opatrenia sa dodržujú, zaujíma ur-
čite nielen všetkých správcov, ale aj vlastníkov. 

Aké technické témy odzneli na druhom seminári? 
Nadviazali sme na témy, ktorým sme sa venovali aj v minulosti. 
„Všetko o montáži vodovodu v bytových domoch“ bola téma, kto-
rej sa venoval František Beňo zo spoločnosti  TECHNOSPOL Slo-
vakia s.r.o. Do seminára sa zapojila aj Technická inšpekcia, a.s. 
s témou „Novo inštalované výťahy v nových a existujúcich budo-
vách, povinnosti prevádzkovateľov výťahov, praktické skúsenosti 
z opakovaných úradných skúšok výťahov“ v podaní Ing. Mariána 
Alezára. Z iného súdka bola prednáška „Rekonštrukcia plochých 
striech z environmentálneho pohľadu“, ktorú predniesol Ing. Vla-
dimír Čáni – produktový manažér pre ploché strechy BMI Icopal, 
spoločnosť BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o. 

V programe nechýbala ani SOI?
Seminár sme ukončili lukratívnymi informáciami od SOI. „Pláno-
vané kontroly SOI na r. 2021 podľa platnej energetickej legisla-
tívy v segmente správy bytových domov“ v podaní Ing. Štefana 
Csájiho z SOI potešili všetkých, nakoľko sa plánované kontroly 
v roku 2021 uskutočnia len v minimálnom množstve, bola to 
skvelá informácia pre všetkých. V diskusii sa rozoberal súčasný 

legislatívny stav, kde SOI musí konať v zmysle nie práce najšťast-
nejšie zvolenej legislatívy. V diskusii preto vyznela potreba obrátiť 
sa na zákonodarcu o zmeny a doplnenie legislatívy tak, aby sa 
táto netvorila „od zeleného stola“ , ale aby sa vytvárala z  pot-
rieb reálneho života a vystihovala reálny stav a potreby všetkých 
v správe bytových domov. 

Aké máte plány do budúcna?
Keďže to dopadlo výborne a na semináre sme dostali len pozitív-
ne stanoviská a pochvalu, utvrdilo nás to v poznatku, že ideme 
dobrou cestou. Aj keď semináre nemôžu nahradiť osobné stret-
nutia na konferencii, chceme sa našej „rodine“ správcov pripomí-
nať častejšie. Preto sme sa rozhodli za ZSaUN realizovať v spo-
lupráci s V.O.Č. Slovakia s.r.o., takéto semináre aj v budúcnosti. 
Teraz sa venujeme prípravám na konferenciu Správa budov 2021 
v Bešeňovej. Tvoríme program konferencie. Ak by mali správco-
via, budúci účastníci nejaké zaujímavé myšlienky, podnety, čo by 
chceli mať v programe, radi privítame dobré nápady na adrese 
zsaun@zsaun.sk. 

Ďakujeme Ing. Cirbusovej za rozhovor a prajeme v organizovaní 
seminárov mnoho úspechov do budúcna. 
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UNIKÁTNY PRODUKT „PREMIOVÉ BÝVANIE“
Produkt „PREMIOVÉ Bývanie“ poskytuje komplexné poistné 
krytie bytov, rodinných domov a hnuteľných vecí v nich ulože-
ných (domácnosť). Produkt je navrhnutý tak, aby kryl škody 
komplexne, na princípe all-risks. Cieľom takéhoto riešenia je 
umožniť jednoduché a rýchle dojednania poistenia – žiadne 
náročné dotazníky, či otázky pre klienta; a zároveň minimalizo-
vať zamietanie nárokov na náhradu škody.

NAJŠIRŠÍ ROZSAH POISTENIA
Produkt je fl exibilný a klient má možnosť si nastaviť rozsah, 
limity poistného plnenia a výšku franšízy individuálne podľa 
svojich potrieb. Poisťovňa stanovuje len strop pre limity.

Poistenie stavieb 
– byt, rodinný dom, 
dom vo výstavbe, 
garáž, vedľajšie 
stavby vrátane 
stavebných súčas-
tí a príslušenstva.
Poistenie domác-
nosti – súbor 
hnuteľných vecí vo 
vlastníctve poiste-
ného, ktoré členo-
via poistenej domácnosti užívajú v osobnom (mimopra-
covnom) živote
Poistenie zodpovednosti – za škodu z vlastníctva stav-
by a vzniknutú v súvislosti s prevádzkou poistenej do-
mácnosti alebo spôsobenú členmi domácnosti

Predmetom poistenia stavieb je aj široká škála poistených ná-
kladov a bonusové krytie rizík v základom balíku bez nároku 
na dodatočné poistné.

Obdobne pri poistení domácnosti sú v základom balíku bez 
nutnosti pripoistenia kryté aj skupiny vecí, ktoré sa nachádzajú 
vo vedľajších priestoroch bytu, vo vozidle, v mieste dočasného 
pobytu, veci v garáži mimo miesta poistenia, veci na balkóne, 
lodžii alebo terase, na pozemku. Kryté v základom balíku sú 
aj cudzie veci, stavebný materiál, hudobné nástroje, strelné 
a palné zbrane.

VÝHODY A PREDNOSTI PRODUKTU
Produkt „PREMIOVÉ Bývanie“ je určený pre retailových klien-
tov, fi lozofi a produktu je však prevzatá z poistenia podnikate-
ľov a priemyslu, čo má viacero výhod:

Filozofi a „all risk“ sa uplatňuje nie len na poistenie ma-
jetku (stavby, hnuteľné veci), ale aj na poistenie zodpo-
vednosti za škodu.
Akceptovaná je tolerancia podpoistenia do výšky 20 % 
z poistnej sumy, tým sa znižujú prípady krátenia poist-
ných plnení z dôvodu nedostatočnej poistnej sumy.
Limit poistného plnenia sa automaticky obnovuje po 
každej poistnej udalosti.
V prípade totálnej škody sú poistené náklady na kúpu 
iného bytu v danej lokalite, nielen náklady na jeho výs-
tavbu.
Namiesto spoluúčasti  sa používa franšíza – poisťovňa 
likviduje škodu od dohodnutej výšky franšízy a pri jej úh-
rade už neodpočítava klientovi spoluúčasť t. z. poistenie 
je dojednané bez spoluúčasti klienta na škode.
Uzatvorenie poistnej zmluvy sa deje výlučne elektronic-
ky a vznik poistenia je zaplatením.

Aktuálne viaceré poisťovne na trhu prehodnocujú svoje staršie 
poistné zmluvy na poistenie domácností, bytov alebo rodinných 
domov uzatvorené pred rokom 2018. Ak vám poisťovňa vypo-
vie, prípadne už vypovedala vašu existujúcu zmluvu, budete 
mať príležitosť využiť jedinečné výhody unikátneho produktu 
a partnerstva, ktoré chce slúžiť práve vám a vašim klientom.

NOVINKY V POISTENÍ 
„PRÉMIOVÉ BÝVANIE“ – UNIKÁTNE 
POISTENIE BYTOV, RODINNÝCH 
DOMOV A DOMÁCNOSTÍ, TERAZ 
SO VSTUPNÝM BONUSOM 
20 % A OBCHODNOU ZĽAVOU 
PRE ČLENOV ZSAUN

Dnes Vám predstavíme výhody ďalšieho produktu poisťovne PREMIUM, s ktorou ZSaUN zahájilo partnerskú 
spoluprácu. Sprostredkovanie poistenia zastrešuje spoločnosť FlexaFIN. V prípade záujmu sme vám k dispozícií 
pre vypracovanie ponuky: fl exafi n@respect-slovakia.sk alebo 0911 119 051.
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www.premium-ic.sk | Call centrum: 0850 888 988

Poistenie stavieb na bývanie, domácností vrátane poistenia 
zodpovednosti za škodu voči tretím osobám. Jedinečný produkt 
na trhu = ALL RISK KRYTIE = ALL IN ONE – všetko v jednom.

PRODUKT JE FLEXIBILNÝ A MÔŽETE SI VYBRAŤ A KOMBINOVAŤ:
 poistenie stavieb (rodinný dom, byt, chatu, garáž, vedľajšie stavby) až do 3.000.000 EUR;

poistenie domácnosti až do 1.000.000 EUR;

poistenie zodpovednosti za škodu (50.000, 100.000, 200.000, 500.000 EUR);

spoluúčasť (50, 100, 0 EUR);

limity poistného krytia pre Doplnkové predmety poistenia.

BONUSOVÉ KRYTIE RIZÍK V ZÁKLADNOM BALÍKU
BEZ NÁROKU NA DODATOČNÉ POISTNÉ:
náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa bez posádky;

mráz;

vandalizmus vnútorný;

voda zo strešných žľabov a vonkajších zvodov;

náraz vozidla vedeného poisteným;

 voľne žijúce živočíchy (okrem obvodových stien sú kryté aj škody 
na strešnej konštrukcii);

nefunkčnosť alebo porucha chladiaceho zariadenia;

predĺžená záruka elektrospotrebičov;

PLUS BONUSOVÉ KRYTIE PREDMETOV POISTENIA 
V ZÁKLADNOM BALÍKU BEZ NÁROKU NA DODATOČNÉ POISTNÉ:
ušlý zisk z prenájmu;

náklady na obnovu alebo opravu náhrobného kameňa alebo pomníka;

náklady fi xné na prevádzku domácnosti;

náklady na liečenie a pohreb psa alebo mačky;

veci vo vozidle;

veci v mieste dočasného pobytu; 

veci na balkóne, lodžii alebo terase;

veci na pozemku;

zodpovednosť za škodu vlastníctvom a používaním bicykla, kolobežky, 
trojkolky a štvorkolky poháňaných ľudskou silou;

zodpovednosť za škodu vlastníctvom a používaním strojov 
pracovných a malých vozidiel; 

škody spôsobené nájomcovi pri poistení zodpovednosti za škodu z vlastníctva 
nehnuteľnosti alebo naopak, škody na prenajatej nehnuteľnosti (ak je klient v nájme);

SME MODERNÁ POISŤOVŇA A SPRÁVAME SA EKOLOGICKY:
poistnú zmluvu uzavrieme online aj cez mobil bez papiera;

bez zbytočnej administratívy;

návrh poistnej zmluvy vám príde online do mailu;

poistné stačí uhradiť do 15 dní od začiatku poistenia 
a aj počas týchto 15 dní ste už poistený.



www.voc.sk/spravca-bytovych-domov22

Spoločnosť LUKYSTAV, s.r.o. netreba predsta-
vovať. Jedna z najúspešnejších realizačných 
spoločností, ktorá ponúka pri obnove domov 
svoje služby pre vlastníkov a správcov by-
tových domov od A po Zet – tzv. služby „na 
kľúč“. Tentoraz však nešlo o zháňanie zaká-
zok, ale o zamyslenie sa nad skutočnosťou, 
ako nakladať a ako udržiavať bytové domy 
po ich obnove? Prednáška Ing. Madáča sa 
zakladala na dlhoročných skúsenostiach 
s mnohými ukážkami bytových domov, sa 
týka naozaj všetkých. 

Údržba bytových domov po ich obnove je 
veľmi podceňovanou otázkou. Základným 
problémom je tvorba fondu opráv. Pri obnovenom bytovom 
dome by sme sa mali zamyslieť nad plánom údržby obnoveného 
bytového domu. V takomto pláne je potrebné naplánovať (aj fi -

nancie) nielen na povinné revízie, ale aj nové 
nebezpečia: napadnutia machmi a riasami, 
živelné pohromy (požiare) ale najčastejšie sú 
poškodenia ETICS z dôvodov nekvalitne pre-
vedenej obnovy prípadne jej mechanického 
poškodenia.

Biologické napadnutie je spôsobene vlhkos-
ťou prostredia, umiestnením bytového domu 
napríklad v blízkosti lesa, a pod. Biologické 
napadnutie je nutné sanovať. Čím skôr, tým 
lepšie. Ideálne sú preventívne ochranné 
prostriedky. „Sú výrobcovia, ktorí ponúkajú 
omietky s riadeným postupným uvoľňova-
ním kapsulovaných biocídov, čo zabezpe-

čuje dlhšiu dobu ochrany proti biotickému napadnutiu oproti 
omietkam s bežnou biotickou ochranou,“ hovorí Ing. Madáč.

Pod taktovkou Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností sa dňa 7. apríla 2021 uskutočnil on-line seminár, 
ktorý bol určený pre všetkých správcov bytových domov a nebytových priestorov s pracovným názvom „Čo zaujíma 
správcov“. Program seminára bol venovaný fi nancovaniu obnovy bytových domov, skúsenostiam z tlakových skúšok 
kotolní a plynových zariadení, precíznemu meraniu spotreby tepla a budúcnosti bývania po obnove BD. Nechýbal 
ani rozbor problematiky správy a súhrnu všetkých legislatívnych zmien z oblasti správy bytových domov.

SPOLOČNOSŤ LUKYSTAV, S.R.O. SA NA SEMINÁRI 
ČO ZAUJÍMA SPRÁVCOV ZAMERALA NA BUDÚCNOSŤ 
BYTOVÝCH DOMOV PO ICH OBNOVE

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2021
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Ošetrenie fasády vykonáva aj spoločnosť  LUKYSTAV, s.r.o., kto-
rá má všetky zariadenia aj materiálnu pripravenosť na údržbu 
a sanáciu fasády. Takisto vie likvidovať aj škody, ktoré vznikli 
požiarom bytu v bytovom dome, ale vie sanovať aj nevhodne 
a nekvalitne obnovené bytové domy. Žiaľ, práve nesprávne a zle 
obnovené bytové domy, vady pri ukotvení kovových prvkov ako 
aj vplyvy vlastníkov (svojvoľné namontovanie satelitu) a iné sú 
tiež často dôvodom na potrebnú sanáciu zateplených fasád. 
Pomáha minimálne vyčistiť nánosy nečistôt, a zvážiť technolo-
gické možnosti, plán a spôsoby údržby BD. Množstvo obrázkov 

muselo byť výstražným 
varovným prstom aj pre 
toho „najneveriacejšie-
ho správcovského To-
máša“. 

Riešením je správne 
spracovaný plán kontrol, 
ktorý má spoločnosť 
LUKYSTAV, s.r.o. profesi-
onálne pripravený. Videli 
sme to na ukážke. Bude 
už len na správcoch, či 
si niečo z prednášky Ing. 
Madáča vzali k srdcu. 

Obrázky ich snáď presvedčili. Ako môžu vyzerať bytové domy pri 
pravidelnej údržbe strechy, balkónov či fasády – mali možnosť 
vidieť správcovia na ukážkach z archívu spoločnosti LUKYSTAV, 
s.r.o. Veľkú úlohu zohráva čas. Údržbu neodporúča Ing. Madáč 
odďaľovať, ani nechávať na laikov. Údržbu plastových ani hliní-

kových okien a dverí nechať na profesionálov. Údržbu bytového 
domu pokladá Ing. Madáč za jednu z najpodstatnejších úloh 
správcov po obnove bytových domov. „Zateplením údržba byto-
vého domu nekončí,“ argumentuje Ing. Madáč.

Na konci prezentácie zodpovedali prednášajúci na otázky, ktoré 
prišli pred seminárom, ale aj na otázky, ktoré prišli počas neho. 
Otázky sa týkali problematiky, ktoré sa týkala možnostiam pre-
dísť machom na fasáde, ďalšia otázka sa týkala témy, ako má 
správca možnosť kontroly realizácie obnoveného BD. Rozobe-
rala sa téma potreby stavebného dozoru, ale aj problematika 
osudu už aj obnovených bytových domov o 50 rokov? Bolo pote-
šujúce, že práve väčšia časť otázok, ktoré prišli počas seminára, 
bola zodpovedaná priamo počas seminára. 

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2021

21. medzinárodná konferencia

TEPELNÁ OCHRANA 
BUDOV 2021
Podstata zabezpečenia energetickej 
hospodárnosti budov

14. – 16. november 2021
Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, hotel Patria

Tematické okruhy konferencie:

1.  Právne a technické predpisy súvisiace s tepel-
nou ochranou a energetickou hospodárnosťou 
budov

2.   Stavebné materiály a stavebné konštrukcie 
zabezpečujúce tepelnú ochranu budov a pred-
poklady splnenia požiadaviek na energetickú 
hospodárnosť budov

3.  Metódy posúdenia a trendy zabezpečujúce 
výstavbu a obnovu budov s takmer nulovou 
potrebou energie

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky 
prednesené v hlavnom odbornom programe, vystú-
penia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné 
fórum, prednášky zverejnené v zborníku a poste-
rovú sekciu. Program dopĺňajú fi remné prezentácie, 
výstavka a spoločenský program.

Odborná garancia:

prof. Ing. Sternová Zuzana, PhD.,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Ing. Šála Jiří, CSc., ŠÁLA-MODI, Praha, ČR
Sekretariát konferencie:

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Ing. Eugénia Kiselyová
Koceľova 15, 815 94 Bratislava, 
tel.: +421 2 502 076 50 • tel. sekretariát: +421 2 502 076 49
mobil: +421 915 241 438 • e-mail: stav@zsvts.sk

Podrobnejšie infomácie získate na: 

http://www.zsvts.sk/aktuality/podujatia

http://www.zsvts.sk/odborneprogramy/slovenska-

stavebna-vedeckotechnicka-spolocnost-sst-vts
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Fakturované náklady za spotrebovanú vodu v bytovom dome 
značne prekračujú spotrebu podľa meračov v jednotlivých 
bytoch, resp. nebytových priestoroch. Nakoľko sa to prvýkrát pre-
javilo v mesiacoch apríl – máj, predpokladali sme, že z dôvodu 
pandemickej situácie sa viac ľudí zdržuje doma, a preto rastie 
spotreba vody. Po polročných odpočtoch meračov sme zistili, 
že to tak nie je. Preto sme fakturovanú spotrebu reklamovali 
u dodávateľa. Hľadali sa možné úniky vody, vymenili sa pôvodné 
merače za nové, ale nič sa nezistilo. Prvotná reklamácia bola 
neúspešná, ale podali sme ďalšiu, prípadne zvažujeme aj súdnu 
cestu. Ako však postupovať pri rozúčtovaní nákladov? Je možné, 
aby vyfakturované množstvo vodného-stočného, ktoré prekraču-
je meranú spotrebu navýšenú o priemerný koefi cient z predchá-
dzajúcich rokov, nebolo v nákladovej položke „vodné-stočné“, 
ale v položke „havarijný, resp. prevádzkový fond“? Ako správne 
postupovať, aby vlastníci neboli ukrivdení? Poznámka: vzhľadom 
na zdravotné riziká, stavy meračov nahlasovali obyvatelia bytov 
a NP formou odpočtového lístku, resp. zaslali foto meračov.
Nepíšete aká je výška koefi cientu. Nepísaným pravidlom je, že 
koefi cient do výšky 1,2 je prípustný. Samozrejme aj všetky mera-
če majú svoju prípustnú odchýlku. V rámci svojej praxe som mala 
takúto skúsenosť. Vodárenskú spoločnosť sme neustále žiadali 
o odpustenie takto údajne spotrebovanej vody. Došlo k odpuste-
niu nákladov, vždy ale len v časti stočné, ale aj to samozrejme ne-
jaká položka. Preto odporúčam možno aj takéto riešenie a hľadať 
najmä nejaké spoločné riešenie. Pri rozúčtovaní nákladov by som 
postupovala štandardne, všetko vyúčtovať v rámci položky vodné 
a stočné. V rámci fondu prevádzky, údržby a opráv určite nie, mu-
seli by to určite schvaľovať vlastníci, a najmä na tieto účely fond 
neslúži. Tak či tak by to išlo z fi nančných prostriedkov vlastníkov. 

V roku 2013 sme si odhlasovali rekonštrukciu strechy a za-
teplenie stropu pivníc, keďže sa jednalo len o výmenu strechy, 
tak sme nemali riadny projekt, len „skrátený“ projekt, ako si to 
vyžadoval stavebný úrad. V roku 2019 sme si odhlasovali veľkú 
rekonštrukciu s riadnym projektom (podľa podmienok ŠFRB), na 
obhliadke nám projektant povedal, že na strope pivníc nesmie 
a ani nikdy nesmel byť polystyrén, tak sme ho museli dať 
demontovať a nalepiť nobasil, čím nám vznikla značná fi nančná 
škoda. Na túto skutočnosť nás nikto neupozornil. Zmluvu a pod-
mienky zmluvy s dodávateľom riešil náš správca. Moja otázka 
je, vieme si nárokovať náhradu škody? Ak áno, od koho? Pretože 
správca, stavebný dozor ani dodávateľ nás neupozornil, my sme 
odhlasovali zateplenie (nebolo uvedené s čím sa má zatepľovať) 
a cenovú ponuku od dodávateľa (ak si dobre pamätám, tak to 
bolo písomnú hlasovanie, ktoré vyhlásil správca). Ako vlastník 
– zástupca vlastníkov, mám právo žiadať od správcu náhľad do 
úverovej a poistnej zmluvy bytovky? 
Žiaľ, túto náhradu škody asi neuplatníte u nikoho. Áno, je prav-
da, že v zmysle platných noriem je určité obmedzenie, kde môže 
byť použitý polystyrén a kde musí byť nobasil. Je to v závislosti 

na vzdialenosti od elektrického vedenia a podobne. Pokiaľ to 
schvaľoval stavebný úrad... neviem či bolo vydané stavebné po-
volenie alebo ohlásenie, museli sa k tomu vyjadrovať aj príslušné 
inštitúcie, ako sú napríklad požiarnici. Ak toto prešlo všetko cez 
stavebný úrad, muselo to vyhovovať vtedajším platným normám. 
Správca určite nenesie zodpovednosť, vzhľadom k tomu, že nie 
každý správca disponuje takým personálnym vybavením ako sú 
projektant, stavebný dozor a podobne, ktorí sú tam odborne zdat-
ní, aby niečo také vedeli posúdiť. 

V zmysle § 11 ods. 6 zák. č. 182/1993 Z. z. vlastník bytu alebo 
nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov tý-
kajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby 
a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie. Takže áno, môžete, 
nielen ako zástupca vlastníkov, ale ako vlastník. 

Ako postupovať, ak chcem upraviť (výsadba kvetov a pod.) pries-
tor pred vchodom do bytovky?
V prvom rade je dôležité vedieť či pozemok, ktorý chcete upra-
vovať pred bytovým domom je vo vlastníctve vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome alebo nie. Pokiaľ sú vlastníkom 
pozemku vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, a teda 
ide priľahlý pozemok, kľudne sa na úpravu pozemku môžu pou-
žiť fi nančné prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv, a teda 
klasicky o použití fi nancií rozhodnú vlastníci. Ak je vlastníkom po-
zemku niekto iný, napr. obec, mesto tak fi nancie z FPUO nemôžu 
byť použité na úpravu takéhoto pozemku, resp. vôbec by ste do 
tohto pozemku nemali nijako zasahovať. 

Suseda si za pomoci zástupcu vlastníkov bytov dala namontovať 
zámok na okno, tak že ho otvára a zatvára iba vtedy kedy ona roz-
hodne. V tomto čase už s manželom nepracujeme, a tak potrebu 
vetrania, resp. zatvorenia okna z dôvodu zimy pociťujeme inten-
zívne. Nakoľko sme viackrát apelovali na zástupcu vlastníkov, 
aby okno sprístupnil na používanie pre všetkých štyroch vlastní-
kov bytov na poschodí, a on to neriešil, oslovili sme správkyňu 
bytov, aby to riešila ona. Tá nám oznámila, že v roku 2017 sa toto 
riešilo na schôdzi, kde bolo prítomných 10 majiteľov bytov zo 48 
a tí jednohlasne odsúhlasili, že okno môže byť u zamknuté, pre-
tože sa suseda o nás vyjadrila, že má s nami spor. Správkyňu 
sme požiadali, aby nám poskytla zápisnicu so zoznamom hlasu-
júcich a vyjadrenie od požiarnikov, či môže byť okno uzamknuté, 
keď už nám teda niekto bráni používať spoločné priestory. Po 
komunikácii so správkyňou nám bol vhodený do schránky list, 
v ktorom je písomné upozornenie od zástupcu vlastníkov. V liste 
nás žiada o ukončenie sporu s osobou, ktorá si okno dala uzam-
knúť, ďalej že ju nemáme napádať, a to i napriek tomu, že my 
s touto susedou vôbec neprichádzame do kontaktu. A nakoniec 
vydieranie, že ak neukončíme tento spor o okno, podá na nás 
žalobu, zvolá schôdzu a dá podnet na písomné hlasovanie, kde 
vlastníci odhlasujú, či nás dajú deložovať, alebo sa budeme ria-

VY SA PÝTATE – ZSaUN ODPOVEDÁ 
Na vaše otázky odpovedá: 
JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

(pokračovanie)
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diť domovým poriadkom. I napriek tomu, že som oboznámená 
so zákonom a správe bytov a nebytových priestoroch, ani neviem 
ako máme na toto reagovať. Prosím o váš názor, resp. radu, ako 
máme postupovať.
V prvom rade sa vyjadrím k tomu, že vo všeobecnosti by nemalo 
dochádzať k fi xnému uzamykaniu okien alebo dverí, resp. k pone-
chaniu kľúčov len nejakým vyvoleným osobám, najmä ak slúžia 
ako úniková cesta alebo na účely vetrania, a to najmä podľa názo-
ru hasičov, ktorí chodia kontrolovať bytové domy. Ani postup dávať 
to odsúhlasovať na schôdzi mi nepríde veľmi správny, ale áno, 
dejú sa takéto veci vo viacerých bytových domoch. 

Čo sa týka nejakého ako vy uvádzate vymysleného sporu so su-
sedou. Nevidím dôvod, prečo by mal zástupca vlastníkov, resp. 
správca takto reagovať. Ideálne  riešenie v tomto prípade je po-
žiadať o osobné stretnutie dotknutých strán, napr. u správcu za 
jeho účasti, nech ho kľudne na váš podnet zvolá on za účelom 
diskusie a vyriešenia problému. Uistiť vás môžem aspoň o tom, že 
takéto dôvody ako uvádzate, nie sú dôvodom na podanie žaloby 
a následnej deložácie vašej osoby.

Prvé – dištančné hlasovanie neprinieslo nadpolovičnú väčšinu 
hlasov všetkých vlastníkov. Ako postupovať ďalej? Je karanté-
na, a tak neprichádza do úvah prezenčná schôdza. Predseda už 
„nadsluhuje“ viac ako 15 dní. 
Neuvádzate či hlasovanie prebehlo v rámci schôdze vlastníkov 
bytov alebo v rámci písomného hlasovania. Prízvukujem, že elek-
tronické hlasovanie nie je novým ďalším spôsobom rozhodovania 
vlastníkov, ide len o novú formu hlasovania. Teda predpokladám, 
že bola vyhlásená schôdza vlastníkov alebo písomné hlasovanie. 

Funkčné obdobie predsedu SVB sú 3 roky, po jeho uplynutí, resp. 
pred uplynutím, aby mal byť predseda potvrdený vo svojej funkcii 
alebo zvolený nový predseda SVB. Za týmto účelom ste aj hlasova-
li. Avšak vlastníkom sa vo vašom prípade nepodarilo zvoliť predse-
du. Aplikovala by som teda ďalej § 7c ods. 3 zákona o vlastníctve 
bytov a NP, a teda do času zvolenia predsedu, by jeho funkciu mal 
vykonávať člen rady určený radou. Ďalej uvádzam, že schôdze 
alebo písomné hlasovania sa uskutočniť môžu, je však potrebné 
dodržať potrebné pandemické opatrenia. 

Pozor!!! Keď budete zvolávať schôdzu alebo vyhlasovať písomné 
hlasovanie s bodom voľba predsedu, pôjde o hlasovanie o tej istej 
veci v rámci jedného roka. Je potrebné aplikovať § 14b ods.6  zá-
kona o vlastníctve bytov a NP. 

Pred rokom a pol sme kúpili byt v staršej bytovke. Asi po pol roku 
nám začal vlhnuť strop v kúpeľni. Ohlásili sme správcu bytovky, 
ktorý nám poslal opravára. Ten to uzavrel tak, že nad nami majú 
sucho. Následne sme sa od suseda vedľa nás dozvedeli, že jeho 
vytápa suseda nad ním, a to trvá už aj 18 rokov. Boli sme sa 
pozrieť u suseda, a to čo sme videli, neprajem nikomu. Steny 
mokré, plesnivé, strach úplný. Tvrdil nám, že to rieši už strašne 
dlho so správcom, ale ten nemá záujem a tá suseda, ktorá ho 
vytápa neotvára dvere a nereaguje. Takto sme zistili, že vlastne 
od bytu nad ním ta voda tečie už aj k nám. Kontaktovali sme 
správcu, ten nás iba odbil tým, že byty sú súkromné a my si to 
máme so susedou zariadiť, že ona neotvára dvere ani jemu. Sna-
žili sme sa ju kontaktovať, ale nereaguje. Naozaj správca nemá 
riešiť tento problém a musíme si to vyriešiť sami? Vôbec sa 
nevieme pohnúť ďalej. 
Úplne v prvom rade je potrebné zistiť príčinu vytápania. Pokiaľ 
vlastník bytu má poškodenie na súkromných veciach, a teda vy-
tápanie z WC, pretekajúca vaňa, umývadlo, práčka, žiaľ správca 
nemá nič s tým spoločné, a je potrebné, aby ste si to vyriešili na-

vzájom. Ak by však došlo k poškodeniu na spoločných zariade-
niach, napr. vodovodné, kanalizačné potrubia, je potrebné, aby to 
začal riešiť samozrejme správca. V takomto prípade má správca 
právo aj vstupu do predmetného bytu v nevyhnutnej miere a na 
nevyhnutný čas za účelom obhliadky, resp. opravy v zmysle zák. 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Je 
preto potrebné stále urgovať najmä osobu, v ktorej byte sa na-
chádza dané poškodenie, v tomto prípade by som to robila už pí-
somne a opakovane za účelom možného budúceho dokazovania. 
V prípade, ak by to nešlo zmierlivou cestou dohody a odstránenia 
závady a následnej škody, a škoda na vašom byte je fakt značná, 
uvažovala by som nad podaním návrhu na vydanie neodkladné-
ho opatrenia v zmysle Civilného sporového poriadku, v ktorom 
by som žiadala o uloženie povinnosti sprístupniť byt za účelom 
zistenia poškodenia, ktoré spôsobuje následné škody na majetku 
iných vlastníkov bytov. 

Ako mám postupovať v situácii, keď mi zateká do bytu, pravde-
podobne následkom poškodenia fasády alebo tesnení a správca 
nereaguje na moje e-maily a telefonáty. Nečinnosťou sa situácia 
zhoršuje a ničí sa nielen byt, ale aj zariadenie bytu.
V prvom rade len urgovať a urgovať, písomne, e-mailom... aby ste 
o tom mali doklad. To je ideálne. Ak by malo dochádzať k poško-
deniu vadou na spoločných častiach a zariadeniach domu, skúste 
to riešiť aj zvolaním schôdze vlastníkov a predniesť tento prob-
lém tam v konkrétnom bode o tom. Máte možnosť 1/4 vlastníkov 
požiadať správcu o zvolanie schôdze, ak správca k zvolaniu ne-
pristúpi v danej lehote, môže schôdzu zvolať 1/4 vlastníkov. Na 
základe prijatých uznesení na schôdzi vlastníkov správca musí 
reagovať. Ved’ ak by malo dôjsť k oprave fasády domu je najprav-
depodobnejšie, že o tom budú musieť rozhodnúť vlastníci bytov 
a nebytových priestorov. V opačnom prípade, ak to bude bezná-
dejné a správca bude ignorovať všetky vaše pokusy skúste sa ob-
rátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. 

V mesiaci marec 2021 vyhlásil predseda spoločenstva, bez pre-
jednania v rade, písomné hlasovanie o dodatku k Zmluve o spo-
ločenstve bytov a NP a Domovom poriadku (rozsiahle, spolu 27-
stranové dokumenty), kde overovatelia podpisov neboli vopred, 
teda pred samotným hlasovaním, schôdzou vlastníkov schválení. 
Je výsledok takéhoto hlasovania vôbec platný, nedošlo tu k poru-
šenie zákona? Na tieto otázky, dostávam zo strany predsedu spo-
ločenstva odpovede tohto typu: „že rozoštvávam ľudí, narúšam 
susedské vzťahy, vyvolávam konfl ikty a podobne.“ Odkazuje mi 
prostredníctvom vývesnej tabule, že vediem „jalové reči“, a tým 
zneužívam nástenku. Prosím o odpoveď na tieto otázky, lebo už 
vôbec neviem, či žijem v právnom demokratickom štáte.
V zmysle § 14a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov písomné hlasovanie vyhlasuje rada v prí-
pade spoločenstva. Predseda môže vyhlásiť písomné hlasovanie 
v prípade, ak to neurobila rada do 15 dní od doručenia jeho žia-
dosti. Takže už v tomto kroku mohlo nastať pochybenie zo strany 
predsedu. Ďalej overovatelia musia byť schválení na zhromaždení 
vopred. Či už ide o overovateľov schválených pre jedno písomné 
hlasovanie, alebo o overovateľov univerzálnych, a teda schvá-
lených pre viaceré písomné hlasovania do budúcna. Pokiaľ je 
to tak, ako píšete, došlo k porušeniu zákona č. 182/1993 Z. z. 
V zmysle § 14a ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. sa prehlasovaný 
vlastník môže domáhať na súde v lehote 30 dní od oznámenia vý-
sledku hlasovania, aby v predmetnej veci rozhodol, a teda napad-
núť predmetné hlasovanie. Inak toto vaše právo zaniká. Keďže 
ide o zmenu zmluvy o spoločenstve. Pre jej záväznosť je v zmysle 
§ 14a ods. 7 zák. č. 182/1993 Z. z. potrebný jej podpis osobou 
poverenou vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. O tej-
to by ste tiež mali hlasovať.
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Pandémia COVID-19 zasiahla celý rad aspektov bežného života. 
Jedným z nich je aj tradičné vyúčtovanie za vodu a teplo. To sa 
tento rok výnimočne odkladá o dva mesiace. Namiesto doruče-
nia vyúčtovania vlastníkom bytov do konca mája ho tento rok 
možno odsunúť až do konca júla. 

Odklad termínu doručenia vyúčtovania je dobrou správou naj-
mä pre vás, správcovské spoločnosti. Ak ste mali doteraz obavy, 
že napríklad pre poddimenzovaný stav pracovníkov spôsobený 
pandemickou PN alebo OČR nebudete môcť vlastníkom bytov 
vyúčtovanie doručiť v zákonnej lehote, už sa nemusíte báť. Dvoj-
mesačné predĺženie by malo byť primeraným časom, aby ste 
všetko bez problémov stihli.

Komplikácie súvisiace s pandémiou
Práve fi rmy zaoberajúce sa odpočtami sa v posledných mesia-
coch stretávali s výraznými následkami pandémie. Ochorenie 
či karanténa zamestnancov im spôsobili personálne problémy. 
Odpočtári sú pritom veľmi špecializovaní a nie je možné ich 
jednoducho nahradiť neskúsenými pracovníkmi. V opačnom 
prípade by hrozilo, že fi nálne rozúčtovanie nebude úplne spra-
vodlivé. Treba pritom dodať, že začiatok roka, keď k odpočtom 
dochádza, je pre špecializované fi rmy extrémne náročný aj za 
normálnej situácie. COVID-19 to ešte viac sťažil.

Pandémia situáciu skomplikovala aj z hľadiska prístupu k me-
radlám v domácnostiach. Pre karanténu, nakazenie či obavy 

z ochorenia totiž mnoho užívateľov domácností na prelome zimy 
a jari nemohlo či nechcelo odpočtárov vpustiť do bytov. Odpočty 
tak nemohli vykonať včas. Užívatelia bytov tým zároveň riskovali 
sankcie, ktoré hrozia práve za nesprístupnenie dát týkajúcich 
sa odpočtov z meradiel tepla a vodomerov. Aj táto hrozba by 
vďaka posunutiu termínu doručenia vyúčtovania do konca júla 
mala odpadnúť.

Riešením je samoodpočet či diaľkový odpočet
Nutnosť odpočtu priamo v byte pre vizuálny odpočet z meradiel 
tepla a vody nie je pritom u nás ničím výnimočným. Týka sa 
zhruba 30 % slovenských domácností. Ak sa to týka aj bytov, 
ktoré spravujete, môžete aj v budúcnosti vlastníkom ponúknuť 
možnosť odpočtu spotreby vody a tepla samoodpočtom. Postačí 
im na to smartfón a špeciálna aplikácia, ktorú vyvinula spoloč-
nosť ENBRA SLOVAKIA, na adrese www.samoodpocet.sk. To 
znamená, že je možné vykonať odpočet z ľubovoľného mera-
ča bez toho, aby niekto cudzí vstúpil do bytu, aj keď byt nie je 
vybavený rádiovými meračmi. Či už ide o jednoduchý odpočet 
z vodomera, zložitejší z pomerového rozdeľovača tepla alebo 
ozaj komplikovaného odpočtu z kompaktného merača tepla 
– odpočet bude urobený správne. Umožňujú to návody a názor-
né ukážky, ktoré portál samoodpocet.sk obsahuje. Správnosť 
odpočtu je zabezpečená kontrolným číslom alebo možnosťou 
odfotiť merač a jeho stav, a tým verifi kovať správnosť odpočtu. 
Okrem toho nemusí vlastník bytu čakať doma v ohlásenom ter-
míne. Odpočet vykoná pohodlne v čase, ktorý mu vyhovuje.

Vyúčtovanie za vodu a teplo sa odkladá o dva mesiace 

ČO NÁM PANDÉMIA UKÁZALA PRI ODPOČTOCH?

V tomto roku sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 
posúva termín na doručenie vyúčtovania za vodu a tep-
lo v domácnostiach. Vyúčtovanie tak môžu vlast ní ci 
bytov dostať až do 31. júla. Vďaka posunutiu ter mí nu 
môžu rozúčtovatelia odpočty urobiť bezpečne a včas aj 
v prípadoch, keď je nutné vstupovať do bytu. Vyúčtovanie 
tak bude maximálne spravodlivé, užívatelia bytov sa zároveň 
vyhnú možnej penalizácii. Aj v takýchto situáciách sa stále 
viac dôležitejšími stávajú diaľkové odpočty.
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Odpočtár v tomto prípade už do bytu nemusí osobne vstupovať. 
Stačí, keď vlastník zadá do aplikácie samoodpocet.sk všetky 
potrebné údaje. Vo fi nále tak môže rozúčtovateľ pracovať so 
všetkými relevantnými údajmi. Zo strany vlastníkov je o službu 
pomerne veľký záujem. Za prvých pár týždňov od jej spustenia 
boli zaevidované odpočty z viac ako 20-tisíc meradiel. Ak si mys-
líte, že by aj vám takáto služba zefektívnila vyúčtovanie, spoloč-
nosť ENBRA SLOVAKIA ponúka využitie tohto spôsobu odpočtu 
aj správcom. 

Ešte efektívnejším riešením je diaľkový odpočet. Pandémia 
nám ukázala, že diaľkový odpočet je dôležitejší ako kedykoľvek 
pred tým. V súčasnosti je možné realizovať ho pomocou rádiovej 
komunikácie, keď sa odpočtár môže pohybovať vo vzdialenosti 
niekoľkých desiatok metrov od meradiel bez toho, aby musel 
vstupovať do bytu. Zatiaľ najmodernejším riešením je napojenie 
meradiel do Internetu vecí, kde je spotreba monitorovaná v pod-
state v reálnom čase. V takom prípade odpočtár čerpá dáta zo 
špeciálnej on-line databázy a v blízkosti meradiel vôbec nemusí 
byť. Stalo sa vám, že ste čakali na niekoľkých nájomníkov alebo 
sa vám s nimi nedarilo spojiť? S diaľkovými odpočtami sa ta-
kýmto situáciám vyhnete.

V rámci konceptu Smart metering vyvinula ENBRA SLOVAKIA 
svoje vlastné zariadenie – centrálu ENBRA EASY. Centrála do-
káže zbierať údaje zo zariadení od rozličných výrobcov, ktoré sú 
vybavené rádiovým modulom s technológiou Wireless M-BUS. 
Tieto údaje potom odosiela v reálnom čase, teda ihneď po ich 
získaní po internetovom pripojení. Druhým krokom je server 
ENBRA Connect, ktorý prijíma údaje z centrál, dekóduje, spra-
cuje namerané údaje a zabezpečí ich archiváciu. Ďalším rozšíre-

ním servera je možné spracovať dáta aj zo zariadení s najnovšie 
zavádzanou technológiou Internetu vecí, s komunikáciou cez 
NB-Iot alebo LoRaWAN. Získané údaje následne server ENBRA 
Connect spracuje a poskytne v potrebnej štruktúre pre energe-
tický portál ENBRA Môj byt, alebo aj pre ľubovoľný iný softvér 
alebo informačný portál správcu s rozhraním REST API.

Informujte vlastníkov
Efektívnych možností odpočtu vody a tepla je viacero. Prechod 
na ne je zatiaľ postupný. Informujte preto vlastníkov bytov o al-
ternatívnych možnostiach odpočtov. Tento rok sa ukázalo, že 
bežný spôsob odpočtov nemusí byť vždy efektívny. Okrem toho, 
podľa Smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti majú 
byť od roku 2027 všetky prístroje diaľkovo odčítateľné. 

Tento rok bola zmena najmä v odklade termínu na predklada-
nie vyúčtovania o dva mesiace. Je možné, že niektorých vlastní-
kov bude možnosť doručenia vyúčtovania po 31. máji zaujímať. 
Informujte ich preto, že tento rok môže dôjsť k odkladu až do 
31. júla. 

Jana Morháčová ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
Vedúca oddelenia rozpočítavania Zvolenská cesta 29
 974 05 Banská Bystrica
Ivan Ďurica
Produktový manažér pre meraciu enbra@enbra.sk
techniku www.enbra.sk
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Pozvanie prijali a odborného diskusného fóra sa zúčastnia zá-
stupcovia Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody (ARTAV Slo-
vensko), ARTAV, z.s Česká republika a zástupcovia Ministerstva 
hospodárstva SR. 

V zmysle pravidiel rozpočítavania nákladov za teplo sa v SR 
vlastníkom bytov rozpočítava zhruba 360 mil. eur ročne. Prie-
merný ročný náklad za teplo bytu predstavuje 606 eur/rok. 

ARTAV Slovensko zastáva názor, že rozpočítavanie nákladov 
v zmysle platnej legislatívy je nespravodlivé a nerefl ektuje ak-
tuálne požiadavky.  Zmeniť by to mohla nová legislatíva pre túto 
oblasť.

Základné témy, o ktorých budeme diskutovať
Spravodlivosť v rozpočítavaní tepla v slovenskej a českej 
legislatíve

Je rozpočítavanie tepla pre vlastníkov bytov spravodli-
vé?
Ako je nastavená legislatíva v SR a ČR z pohľadu spra-
vodlivosti rozpočítavania nákladov?
Prispieva možnosť dohody vlastníkov k spravodlivejším 
výsledkom rozpočítania nákladov na vykurovanie?

Nové požiadavky legislatívy v oblasti energetickej 
efektívnosti vo vzťahu k rozpočítavaniu tepla

O aké požiadavky ide? Aký je ich účel?
V akej podobe sú v súčasnosti implementované tieto 
požiadavky do slovenskej a do českej legislatívy a čo to 
znamená v praxi?

Diskutovať o aktuálnych témach budú:
Miroslav Mariaš
Ministerstvo hospodárstva SR, hlavný štátny radca, odbor me-
dzinárodných vzťahov v energetike 

Miroslav Petrus
Ministerstvo hospodárstva SR, hlavný štátny radca, odbor palív 
a energetiky

Petr Holyszewski
ARTAV, z.s. Česká republika – predseda rady asociácie, 
ENBRA, a.s. – vedúci technického oddelenia MaR

Jana Machková
ARTAV, z.s. Česká republika – podpredsedníčka rady asociácie, 
ARTAV Slovensko – členka rady asociácie, 
ista Slovakia, s.r.o. – konateľka a výkonná riaditeľka spoločnos-
ti

Michal Piterka 
ARTAV Slovensko, 
SBD Komárno – predseda predstavenstva

Eliana Kostolány
ARTAV Slovensko – podpredsedníčka rady asociácie, 
Techem spol. s r.o. – konateľka spoločnosti

Dušan Slobodník
ARTAV Slovensko – predseda rady asociácie, 
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. – generálny riaditeľ spoločnosti

Moderátor diskusie: 
Dušan Piták
Technický pracovník energetických služieb

Termín online odborného diskusného fóra
štvrtok 17.6.2021, 10:00 – 12:00 hod.

Ako sa zúčastniť? 
K diskusnému fóru sa môžete pripojiť online prostredníctvom 
tohto odkazu alebo QR kódu: 
https://www.event-online.sk/artav-slovensko-spravodlivost-v-
rozpocitavani-tepla?token=artav

Posledná polhodina diskusného fóra bude patriť otázkam 
z publika. Sledovatelia online diskusného fóra sa budú môcť 
prostredníctvom platformy slido zapojiť do pripravenej ankety, 
ale aj klásť otázky.

Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slo-
vensko) je dobrovoľným, nezávislým záujmovým združením 
právnických osôb, pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky, 
a to v oblasti rozpočítavania nákladov za dodávky tepla, teplej 
a studenej vody, v zmysle platných predpisov pre jednotlivých 
vlastníkov, resp. nájomcov bytov a nebytových priestorov. 

Ďalšie informácie nájdete na www.artav.sk, v sekcii Aktuality, 
alebo mailom na artav@artav.sk

ARTAV Slovensko v súvislosti s pripravovanou zmenou legislatívy organizuje online diskusné fórum, ktorého 
hlavnou témou bude spravodlivosť v rozpočítavaní tepla a vody.

ARTAV SLOVENSKO – SPRAVODLIVOSŤ 
V ROZPOČÍTAVANÍ TEPLA A VODY
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Na jubilejnú 10. konferenciu sme sa poctivo pripravili. Situácia je 
taká – aká je. Veríme ale, že strach, ktorý sa zakorenil v mnohých 
z nás, do septembra pominie. Niektorých sa Corona dotkla osob-
ne, u niektorých sa s ňou stretol niekto z rodiny alebo z okruhu 
známych. Nebudem špekulovať, že niekam zmizla bežná chrípka 
(alebo sa premenovala?), pravda je taká, že mimoriadny stav za-
tiaľ konferenciu nedovoľuje zorganizovať. Veríme, že sa tento stav 
do jesene zmení, pribudne počet zaočkovaných ľudí a situácia sa 
zmení k lepšiemu. 

Každá naša konferencia je už klasicky zameraná na zvýšenie od-
bornej úrovne správcov. Program, na ktorom sme mesiace pra-
covali, bude aj tohto roku pozostávať hlavne z prednášok, tohto 
roku bude však doplnený o viaceré diskusie. Obľúbené témy 
z poznatkov kontrol SOI, ktoré boli vykonané u správcov za minulý 
rok, končia pravidelne rozsiahlou diskusiou. Podobne bude tomu 
predpokladám aj pri diskusii, ktorá sa bude týkať tém plánovanej 
novely zákona o bývaní. Naša konferencia je známa aj tým, že je 
otvorená pre všetkých správcov – bez ohľadu na to, kto je a kto nie 
je v nejakom združení. Som toho názoru, že právo podieľať sa na 
tvorbe zákona má úplne každý správca či predseda spoločenstva 
vlastníkov. Bolo by vhodné, ak by si toto uvedomil aj zákonodarca 
a diskusiu o plánovaných zmenách zverejnil do diskusie širokej 
verejnosti.

Novinkou tohoročnej konferencie budú poznatky z kontrol tech-
nickej inšpekcie, ktoré budú dopĺňať poznatky SOI. Horúcou té-
mou sú aj plesne a riasy na našich fasádach. Starostlivosť o už 
obnovené bytové domy je taktiež zaujímavou témou, ktorá zau-
jala správcov už aj na našich on-line seminároch. Starostlivosť 
o fasády a obnovené časti BD sú témy, ktoré musia riešiť pomaly 
všetci. Tí, ktorí ešte nemajú obnovené rozvody, sa dozvedia novin-
ky a možnosti obnovy odhlučnenými systémami rozvodov kanali-
zácie. Neopomenieme aj témy o energetickej efektívnosti, mera-
ní a regulácii, kde nás čakajú zaujímavé novinky, ktoré vyplývajú 
pre správcov zo smerníc Európskej únie.

Množstvo priestoru bude v sekciách, ktoré budú venovaná sprá-
ve budov. Nahromadené otázky pre právnikov, ako aj ostatných 
diskutujúcich čakajú na zodpovedanie. Ďalšie otázky čakáme na 
e-mailovej adrese zsaun@zsaun.sk. 

Sen o samostatnom „Zákone o bývaní“ je v súčasnosti nereálny. 
Šušká sa o novele existujúceho zákona 182/93 Z. z. Predstavu 
o tom, ako by tieto novely mali vyzerať, má aj Združenie správcov 
a užívateľov nehnuteľností, bolo by však správne, ak by sme všetci 
priložili ruku k dielu a začali sa na tvorbe novely podieľať spoločne. 
Verím, že práve spoločným úsilím by sa to podarilo lepšie, ako for-
mulovať zákony, ktoré sa doteraz prijímali „od zeleného stola“.

Vďaka za podporu konferencie patrí našim generálnym partne-
rom, predovšetkým spoločnostiam Lukystav s.r.o. a značke Ce-
resit (Henkel Slovensko s.r.o.), ďalej naozaj všetkým partnerom 
našej konferencie, ktorí sa zodpovedne pripravili na konferenciu 
svojimi prednáškami aj odbornými článkami. Verím, že práve 
s ich pomocou sa vytvorí aj v septembri dobrá nálada, upevnia sa 
zas medziľudské, obchodné aj partnerské vzťahy. Prajem do toh-
to času všetkým mnoho zdravia a trpezlivosti, aby sme sa všetci 
stretli tak v pohode, ako vždy.

Milí obchodní partneri, priatelia, známi…. moja milá „veľká 
rodina“ správcov, spoločenstiev, partnerov, kamarátov i zná-
mych! Aj tohto roku sme konferenciu museli presunúť na čas, 
kedy dúfame, že pandémia bude už zažehnaná a očkovacími 
preukazmi alebo negatívnymi testami si budeme môcť po stre-
sovom období oddýchnuť v lone termálnej Bešeňovej. Chcem 
poďakovať všetkým, ktorí sa už prihlásili v pôvodnom aprílo-
vom termíne, prihlášky sa vám presunú na nový termín konfe-
rencie Správa budov 8. – 10. 9. 2021, na ktorom vás úprimne 
a radi uvidíme!

Za ZSaUN 
Mgr. Eugen Kurimský 

a prípravný výbor konferencie Správa budov 2021

8. – 10. SEPTEMBRA 2021 
SA STRETNEME NA KONFERENCII 
SPRÁVA BUDOV 2021
Keď vírus pred rokom zaútočil, museli sme presunúť minuloročnú konferenciu na september 2020, kedy sme 
dúfali, že do vtedy pandémia skončí. To sme ešte netušili, že sa z bežného života ocitneme vo víre zákazov, 
vyhlášok, predpisov či každotýždenného „šprtania v nose“. Vtedy som písal, že nevieme, čo bude zajtra. Žiaľ, dnes 
napíšem – nevieme ani to, čo bude „pozajtra“ alebo v ďalších rokoch. Koronavírus sa dotkol nielen bežného života 
správcov, života nášho združenia, ale všetkých ľudí, ktorých budeme onedlho selektovať podľa toho, či budú alebo 
nebudú mať očkovací preukaz.... Sci-fi ? Nie, žiaľ, realita....
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Napriek mnohým faktorom, ktoré vplývajú na únik tepla, kon-
taktný tepelnoizolačný systém spolu s výmenou okien patrí 
k najúčinnejším opatreniam s okamžitým efektom. Zateplenie 
s využitím expandovaného polystyrénu (EPS) vo vonkajšom kon-
taktnom tepelnoizolačnom systéme (ETICS) má nielen priaznivý 
vplyv na komfort bývania, ale aj na zníženie účtov za energiu. 
Nižšia hmotnosť EPS je však neoceniteľná nielen pri obnove 
bytového fondu, ale aj v prípade výstavby nových budov s tak-
mer nulovou potrebou energie, v ktorých sa vyžaduje materiál 
s väčšou hrúbkou.

EPS tvorí z 98 % vzduch 
Expandovaný polystyrén disponuje nízkou objemovou hmotnos-
ťou, ktorá sa pohybuje medzi 10 – 30 kg/m3. Tvorí ho totiž až 
98 % vzduchu. Patrí k ľahkým tepelnoizolačným materiálom 
a používa sa pri aplikáciách, kde je výhodou menšia objemová 
hmotnosť pri vyššej pevnosti a nižšej nasiakavosti. Dlhodobé 
úspešné používanie tepelných izolácií z EPS na celom svete 
dokázalo, že výborné vlastnosti tohto materiálu možno využiť 
v rôznych stavebných konštrukciách. Expandovaný polystyrén je 
mimoriadne vhodná tepelná izolácia na zateplenie fasád, pod-
láh aj plochých striech. Predstavuje vhodnú voľbu v prípade no-
vostavieb, ale aj pri rekonštrukcii bytových či rodinných domov, 

kedy sa vyžaduje minimálne dodatočné zaťaženie obvodovej 
konštrukcie domu alebo strechy. Vtedy sa odporúča, aby tepel-
ná izolácia mala čo najnižšiu hmotnosť. 

Jednoduchá aplikácia EPS skracuje čas realizácie 
zateplenia
Pri zatepľovaní bytového domu ocenia nízku hmotnosť materiá-
lu najmä realizačné fi rmy, pretože manipulácia s polystyrénom 
a jeho inštalácia na fasádu či strechu je nenáročná a možno 
tým výrazne skrátiť čas realizácie zateplenia. Zároveň dochádza 
aj k zníženiu nákladov na prepravu materiálu. Kladenie izolač-
ných dosiek z EPS je rýchle a môže sa robiť v každom počasí, 
pretože dosky sú odolné proti vlhkosti. Nízka hmotnosť polysty-
rénu pri zatepľovaní fasád navyše bráni problémom spojených 
s nedostatočnou nosnou kapacitou mechanických upevnení. 
Skrátenie doby zateplenia a rýchlosť realizácie však ocenia aj 
samotní obyvatelia bytového domu, ktorí môžu mať stavbu za-
teplenú v kratšom časovom období. To sa zároveň premietne 
aj do nižšej ceny realizácie, avšak pri zachovaní vysokej kvality 
zateplenia stavby. 

Ľahký, ale pevný a odolný materiál
EPS je ľahký materiál, čo však neznamená, že má horšie pev-

Pri rekonštrukciách bytových domov a opravách existujúcich fasád zohráva kľúčovú úlohu vonkajší kontaktný 
tepelnoizolačný systém. Významne eliminuje úniky tepla v zime a chráni budovu pred zvýšenou tepelnou záťažou 
v letných mesiacoch. Ideálnym riešením pre zateplenie rekonštruovaných objektov je vďaka svojej nízkej hmotnosti 
expandovaný polystyrén, ktorý nezaťažuje fasádu ani strešnú konštrukciu.

 NÍZKA HMOTNOSŤ EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU 
ZNIŽUJE ZAŤAŽENIE FASÁDY I STRECHY STAVBY
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nostné parametre. Napriek svojej nízkej hmotnosti, ide o veľmi 
pevný materiál. Obstojí aj v náročných klimatických podmien-
kach, je odolný proti silnému vetru i dažďu. Na rozdiel od iných 
materiálov nemá na tepelnoizolačné vlastnosti expandovaného 
polystyrénu vplyv vlhkosť. Má tiež dobré mechanické vlastnos-
ti, ktoré zaručujú odolnosť EPS proti vonkajším tlakom a nára-
zom. 

Sivý EPS má o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti 
Pri zatepľovaní fasád či striech bytových domov s použitím 
expandovaného polystyrénu sa preferuje biely EPS. Výrazne 
lepšie izolačné vlastnosti však možno dosiahnuť so sivým (gra-
fi tovým) polystyrénom. Ten obsahuje grafi tové častice, ktoré sa 
pridávajú v procese výroby a zlepšujú tepelnoizolačné vlastnos-
ti polystyrénu pri rovnakej hrúbke ako má biely EPS približne 
o 20 %. Úspora hrúbky je obzvlášť efektívna pri výstavbe budov 
s takmer nulovou potrebou energie. Nižšou hrúbkou tepelnej 
izolácie sa ušetrí nielen na jej objeme, ale aj na nákladoch na 
ďalšie stavebné materiály, ako sú kratšie kotevné prvky, užšie 
klampiarske prvky či zakladacie lišty. 

V prípade sivého polystyrénu, ktorý je rovnako ľahký ako biely 
expandovaný polystyrén, je nevyhnutné dodržať správny postup 
jeho aplikácie, aby sa v dôsledku nevhodného zaobchádzania 
s týmto materiálom nevyskytli v budúcnosti problémy. Dosky zo 
sivého EPS sa pod vplyvom slnečného žiarenia viac zahrievajú. 
V prípade, že sa pred lešenie nezavesí zakrývacia sieť, môže 
dôjsť k vzniku deformácií a dilatačných medzier medzi doskami. 
Na lepenie sa odporúča používať lepidlá schválené výrobcom 
tepelnoizolačného systému na lepenie grafi tových dosiek z EPS. 
Menej kvalitné tmely nemusia mať potrebnú priľnavosť. Inšta-
lácia zatepľovania sivým polystyrénom je rovnako jednoduchá, 
nie sú k tomu potrebné žiadne špeciálne ochranné pomôcky či 
nástroje. 

Viac informácií o EPS nájdete na www.epssr.sk

Podľa Martina Mihála predsedu Združenia výrobcov murovacích 
materiálov (ZVMM), by riešením mohla byť výstavba nájomných 
foriem bývania, obnova, ale aj vyššia angažovanosť samospráv 
a lepšia komunikácia existujúcich podporných mechanizmov zo 
strany štátu. „Spôsobov, ako vyriešiť problém s nedostatkom 
dostupného bývania je viac, ale prioritou by mala byť výstavba 
nových bytov, hĺbková obnova či úplná zmena účelu existujúcich 
budov. Nielenže by to riešilo stále problematickejšiu otázku býva-
nia, ale zároveň pomohlo naštartovať stavebníctvo, ktoré aj vďa-
ka kríze zaznamenalo až 24 % medziročný prepad.”  „Podpora 
výstavby nájomných bytov zo strany súčasnej vlády bola doteraz 
skoro nulová, ostala len vo volebných programoch strán. A to aj 
napriek tomu, že práve štát by mal podporovať investície do kva-

litných a udržateľných stavieb,” dodáva podpredseda ZVMM Gab-
riel Szőllősi. Podľa Jána Palenčára, prezidenta Národnej asociácie 
realitných kancelárií (NARKS), na Slovensku chýba až 400-tisíc 
bytov. „To je ohromné číslo. Máme veľký dopyt, ktorý je násobne 
vyšší ako ponuka, čo spôsobuje enormný nárast cien nehnuteľ-
ností,“ zdôraznil počas diskusie Ako zvýšiť počet a dostupnosť 
bytov na Slovensku, ktorý 29. apríla organizovalo Združenie výrob-
cov murovacích materiálov.

Treba zatraktívniť nájomné bývanie
Za problém Ján Palenčár považuje aj pomer vlastníctva bytov 
k forme nájomného bývania na Slovensku. „Nie je zdravý. Zá-
padná Európa má pomer podstatne iný. Na nájomné byty tam 

Možnosti bývania na Slovensku sú nedostatočné. Málo cenovo dostupných bytov sa nielen stavia, ale aj renovuje. 
Aktuálne štatistiky ukazujú, že až 90 % ľudí u nás žije vo vlastnej nehnuteľnosti, v podnájme v rámci súkromného 
sektora je to len sedem až osem percent Slovákov, dotované a regulované nájomné bývanie využíva žalostne 
málo ľudí – len 1,5 %. Nové byty pribúdajú veľmi pomaly, preto je cena bývania vysoká a z dlhodobého hľadiska 
neúnosná.

NA SLOVENSKU CHÝBA 400-TISÍC BYTOV
Problém s nedostatkom by mohla vyriešiť výstavba nájomných bytov a obnova
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pripadá 30 až 40 percent.“ To podľa odborníka spôsobuje aj sťa-
ženú situáciu na trhu práce. „Ľudia by boli fl exibilnejší. Práve kvôli 
vzťahu k nehnuteľnosti sú menej ochotní cestovať za prácou.“ Je 
presvedčený, že u nás preto treba zvýšiť počet nájomných bytov 
a znížiť ceny nehnuteľností. Zo strany viacerých odborníkov počas 
diskusie zaznelo aj to, že nájomné bývanie treba ľuďom zatrak-
tívniť, aby si nemysleli, že ide len o sociálne formy bývania. Práve 
naopak. Zmena uvažovania a výstavba nájomných bytov by mohli 
zlepšiť kvalitu života Slovákov a otvoriť im nové možnosti. 

Štát má nástroje, ale veľa sa o nich nevie
Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, Veronika Reháková z Minister-
stva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zdôraznila, že štát 
má veľa podporných nástrojov na rozvoj bývania. „Nedá sa po-
vedať, že štát je neaktívny, dostupnosť bytov a obnova bytového 
fondu je dlhodobo prioritou. Už viac ako 20 rokov máme fungujú-
ci nástroj, ktorý podporuje rozvoj verejného nájomného bývania, 
ktorý sa týka bytov vo vlastníctve samospráv. Ide o kombináciu 
dotácie (40 %) a zvýhodneného úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania (60 %).“

Ako pozitívny príklad uviedla Nové mesto nad Váhom, kde 10 
% bytov patrí pod mestský bytový fond. No aj napriek tomu, že 
tieto byty sú dostupné a ľudia v nich bývať chcú, nie všade na 
Slovensku to takto funguje. Gabriel Szőllősi zo ZVMM uznáva, že 
samospráva aj štát má rôzne koncepcie aj viaceré programy, no 
málo sa o nich vie a hovorí. „Bolo by treba klásť väčší dôraz na 
komunikáciu smerom navonok, vysvetľovať, ako štát vie a môže 
pomôcť.“ 

V Bratislave je to ešte komplikovanejšie
Lucia Štasselová, bratislavská mestská poslankyňa aktívna 
v problematike rozvoja nájomného bývania uvádza, že realita je 
komplikovanejšia, pokiaľ hovoríme o samotnom hlavnom meste. 
Nájomné bývanie je podľa nej zanedbaná problematika. „Mestské 
nájomné byty tvoria jedno percento, čo je zúfalo málo, priemer vo 
vyspelých ekonomikách je 10 až 30 percent.“ 

Je presvedčená, že nájomné bývanie mesto potrebuje aj z dôvodu 
skvalitnenia mobility, treba uľahčiť dochádzanie za prácou či zais-
tiť dostupnosť sociálnych služieb a vzdelávania. „V Bratislave úpl-
ne chýbajú nájomné byty ako jeden zo spôsobov zabezpečenia 
cenovo dostupného bývania. Záleží nám na tom, aby Bratislava 
bola mestom pre všetkých a aj ľudia s priemerným a nižším príj-

mom, alebo tí, ktorí si nemôžu dovoliť vlastniť nehnuteľnosť, mali 
možnosť dôstojne bývať.“ Poslankyňa zdôraznila, že nositeľom 
rozvoja nájomného bývania by mali byť samosprávy. Mesto preto 
vydalo koncepciu mestskej bytovej politiky do roku 2030, ktorá 
počíta s územnými predpokladmi rozvoja bývania a defi nuje, ako 
bude vyzerať mestská bytová politika v najbližšom období.

Nadštandardné nájomné bývanie a kontrola verejných fi nancií
Ľubica Selcová, z Ústavu architektúry obytných budov na Fakulte 
architektúry a designu Slovenskej technickej univerzity v Brati-
slave zdôrazňuje, že aj nájomné bývanie musí spĺňať stanovené 
štandardy, zhodné s tými, aké sa dosahujú v súkromnom sektore. 
„Nájomné bývanie musí byť dôstojné, prístupné a musí podpo-
rovať mobilitu pracovnej sily. V zahraničí existujú projekty, ktoré 
dokazujú, že aj nájomné bývanie môže pôsobiť nadštandardne. 
Krásnym príkladom je najväčší mestský európsky projekt Aspern 
Seestadt, ktorý ponúka rôzne formy bývania – vrátane nájom-
ných, miesto pre prácu, oddych, no stále by mohol konkurovať 
najinovatívnejším bytovým projektom.”

Keďže nájomné bývanie je fi nancované z verejných peňazí, treba 
dbať na dôslednú kontrolu ich použitia od projektovania stavby až 
po fi nalizáciu a jej odovzdanie do užívania. V tomto smere vie po-
môcť digitalizácia, ktorá sa čoraz viac udomácňuje aj v stavebníc-
tve. „Digitalizácia pomáha zefektívniť riadenie výstavby, prispieva 
k skráteniu času aj prevencii škôd. Zároveň môže pomôcť štátu 
a investorom aj v rámci problematiky nájomných bytov, keďže 
dokáže nielen zrýchliť proces výstavby, ale aj strážiť náklady,“ 
dodáva Ivan Petráš za spoločnosť PlanRadar. 

Dôležitá je aj renovácia
V rámci snahy o rozšírenie bytového fondu a skvalitnenie bývania 
hrá okrem samotnej výstavby bytových komplexov dôležitú rolu aj 
obnova už existujúcich budov. Treba myslieť na fakt, že 80 percent 
bytov bude na užívanie aj v roku 2050, takže ich skôr či neskôr 
bude treba obnoviť. Martin Mihál zdôraznil, že obnova musí byť 
hĺbková, nestačí len zatepliť alebo vymeniť okná. „My to vidíme 
tak, že je potrebné zabudovať kvalitné a moderné materiály a zvý-
šiť tak štandard samotných budov. Jednou z ciest okrem hĺbkovej 
obnovy je aj zmena účelu budovy, keďže existuje veľa starých bu-
dov, ktoré by sa dali stavebným zásahom zmeniť a funkčne pret-
voriť napríklad aj na nájomné byty.“

Zdroj: www.zvmm.sk 

Chcete dostávať
najzaujímavejšie informácie

z www.tzbportal.skwww.tzbportal.sk?

Odoberajte bezplatne 
náš newsletter.
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Sanácia stúpačiek prebiehala aj počas pandémie. Materiály 
naši klienti poznajú, naša nemecká spoločnosť má dlhoročnú 
tradíciu. REHAU poznajú naši klienti nielen ako fi rmu, dodávajú-
cu materiál potrebný pri výmene stúpačiek, ale aj ako výrobcu 
okien. Pravdou je, že máme výrobky aj v dizajnových a iných ap-
likáciách. V bytových domoch sa však stretávame najčastejšie 
pri výmene stúpačiek, u niektorých sa však kladie aj podlahové 
kúrenie, u novších bytových domoch dokonca aj stropné chla-
denie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri obnove počas 
pandémie
Aj počas pandémie sa dalo pracovať. Skúsenosti treba preme-
niť aj do budúcna a pripraviť sa na alternatívu, že by v budúc-
nosti prišla aj ďalšia vlna pandémie. Novým situáciám sa treba 
systematicky prispôsobiť. Bezpečnosť a ochrana zdravia je jed-
nou z prvoradých aj pri obnove. Zabezpečujeme ju ochrannými 
prostriedkami, meraním teploty a pravidelným testovaním na-
šich pracovníkov. Priestory sme v čase pandémie dezinfi kovali, 
alebo zabezpečili rôznymi bariérami, aby sme minimalizovali 
kontakt obyvateľov a pracovníkov. 

Problémy sme zažili vďaka nemožnosti zvolávať schôdze a for-
mami písomného hlasovania. Dobré skúsenosti sme mali s in-
fografi ckými nálepkami, ktoré boli jasné pre všetkých (aj vlastní-
kov). Tých treba informovať, oboznámiť s organizáciou sanácie.

Materiály používané pri výmene stúpačiek 
Najviac stúpačiek bolo aj v obdobím pandémie nahradených 
našim odpadovým potrubím RAUPIANO PLUS a vodovodným 
potrubím RAUTITAN. Vzuchotechnické potrubia a plynové potru-
bia tvoria doplnok nášho portfólia. Dôrazy sme kládli na proti-
požiarne prestupy, máme špičkové produkty, ktoré zatavia na 
prestupoch aj prípadné roztopené materiály. Čo sa týka ležatých 
rozvodov – tie sa sanujú lepšie, lebo nebolo treba vstupovať do 
bytov. Pozornosť treba venovať aj vonkajším rozvodom, obzvlášť 

pri výmenách von-
kajších rozvodov 
TZB. Používame aj 
naše predizolova-
né rozvody, ktoré 
spolu v kombinácii 
riešia všetky dôle-
žité technické výzvy 
a požiadavky mo-
derných sietí TZB. 

Spoločnosť REHAU s.r.o. po-
núka správcom aj vlastníkom 
komplexné riešenia ako pri vý-
mene stúpačiek, tak aj pri os-
tatných častiach obnovy TZB, 
a ubezpečujeme všetkých že 
poskytneme kvalitnú sanáciu 
za dodržania bezpečnostných 
požiadaviek v každej situácii. 
Za 15 rokov – 150 000 obnovených bytov hovorí za svoje. Zo 
skúseností môžeme materiály REHAU len odporučiť. 

Na druhom seminári Čo zaujíma 
správcov, ktorý sa uskutočnil 19.5.2021 
prezentovala svoje produkty a prácu 
v období pandémie aj spoločnosť REHAU 
s.r.o. V podaní pána Ing. Igora Krajčoviča 
sme sa zaoberali aktuálnymi témami, 
s ktorými sa spoločnosť stretla v období 
pandémie. Ako to zvládli? Riešenia 
spoločnosti REHAU s.r.o. sa správcovia 
dozvedeli na prednáške, ktorú sledovalo 
online 97 správcov. 

BEZPEČNÁ SANÁCIA TZB V BYTOVÝCH DOMOCH
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Táto kombinácia by v konečnom dôsledku mala užívateľovi pri-
niesť kvalitnejší, ekologickejší a energeticky úspornejší priestor 
nielen na papieri, ale aj formou nižších prevádzkových nákladov 
a emisií skleníkových plynov. „Nemali by sme však zabúdať aj 
na materiály, z ktorých sú bytové domy postavené, ako aj na 
spôsob výstavby, pretože budovy slúžia svojmu účelu veľa rokov 
a životný cyklus dnešných bytových domov je naším odkazom 
budúcim generáciám,“ upozornil Marek Kremeň zo Slovenskej 
rady pre zelené budovy.

Na Slovensku tvoria budovy až 39 percent emisií CO2, a práve 
ochrana životného prostredia a znižovanie ich podielu v staveb-
nom sektore, nám môžu výrazne pomôcť pri dosahovaní cieľov, 
akým je napríklad uhlíková neutralita. „Preto výstavba nových 
budov, ale aj rekonštrukcie už postavených, by sa mali vykoná-
vať s myšlienkou na efektívnu a ekonomickú prevádzku. Jed-
ným z nástrojov je aj energetická certifi kácia budov a dnešná 
povinnosť stavať budovy s takmer nulovou spotrebou energie,“ 
povedal Peter Heyder zo spoločnosti Viessmann a doplnil, že 
splnenie týchto limitov je možné najmä s využitím obnoviteľných 
zdrojov energií. 

A0 predstavuje príležitosť 
Energetickú triedu A0 vníma Tomáš Guniš zo spoločnosti Saint-
Gobain ako príležitosť hovoriť o kvalitnejšej príprave projektu 
a lepšej spolupráci jednotlivých profesií. „Východiskovým pred-
pokladom pre návrh budovy v triede A0 by mal byť výber vhod-
nej lokality, správna voľba tvaru budovy a jej optimálna orientá-
cia na svetové strany. V ďalšom kroku nastupuje dimenzovanie 
obvodového plášťa budovy z hľadiska fyzikálnych parametrov, 
správna voľba materiálovej skladby a navrhnutie detailov tak, 
aby sa eliminovali tepelné mosty a bolo možné vytvoriť celistvú 
vzduchotesnú rovinu,“ vysvetlil Tomáš Guniš, podľa ktorého je 
tretím krokom navrhnutie vhodných systémov vykurovania, vet-
rania a obnoviteľných zdrojov energie. „Zároveň treba pripome-
núť, že všetky tieto kroky by mali byť neustále a vo všetkých 
stupňoch projektu navzájom koordinované – ide teda skôr 
o ich postupné rovnomerné spresňovanie, než o časovú ná-
slednosť,“ zdôraznil odborník. 

A0 z pohľadu MaR
MaR (systém merania a regulácie) má priamy dopad na ekono-
miku (spotrebu energie), kvalitu vnútorného prostredia a kom-
fort v bytových domoch. „Tým zohráva dôležitú úlohu nielen ako 
efektívny riadiaci systém jednotlivých profesií riadenia budovy, 
ale aj ako koordinátor všetkých technologických disciplín v bu-
dove, ktorý optimalizuje ich spoluprácu a eliminuje nežiadúce 
ovplyvňovanie jednej disciplíny druhou, čím prispieva k znižo-
vaniu spotreby energií. Je vhodné, aby sa dodávatelia MaR zú-
častňovali pri návrhu celého TZB budovy už na začiatku tvorby 
projektu,“ uzavrel Pavol Praženica zo spoločnosti Siemens. 

Zdroj: TS SKGBC
Autor foto: Unsplas

Nová legislatíva bude znamenať zmenu prístupu a prechodu na integrované projektovanie aj v oblasti bytových 
domov. V mnohých prípadoch nepôjde len o kvalitnejšiu obálku, ale aj o významnejšie zastúpenie núteného 
vetrania, obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových technológií. Uviedol to na odbornom seminári „Návrh budov 
v energetickej triede A0 – časť 5. Bytové domy“ Marek Kremeň, člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené 
budovy (SKGBC).

SKGBC: ŽIVOTNÝ CYKLUS DNEŠNÝCH BYTOVÝCH 
DOMOV JE NAŠÍM ODKAZOM BUDÚCIM GENERÁCIÁM

Bytový dom autor Unsplash

Interiér autor Unsplash

Sídlisko autor Unsplash

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2021



Získajte kvalifi káciu absolvovaním akreditovaného kurzu

Správa bytového fondu
Doplňte si odbornú spôsobilosť v súlade s novým

Zákonom o správcoch bytových domov č. 246/2015 Z. z.

V akreditovanom kurze získate 
prehľad o práci a povinnostiach 
správcov v nasledovných 
oblastiach:

právo a legislatívaprávo a legislatíva
administratívne  administratívne 
zabezpečenie správyzabezpečenie správy
odborné a technické  odborné a technické 
zabezpečenie správyzabezpečenie správy
finančný manažmentfi nančný manažment 
a hospodáreniea hospodárenie

Ďalšie informácie 
tel.: 0905 541 119, 0917 240 207

e-mail: voc@voc.sk
www.voc.sk  ··  www.tzbportal.sk

Kurz je možné absolvovat  prostredníctvom príspevku z programu REPAS+ z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Najbližší
kurz
začína
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V prípade, že sa vyžaduje maximálna životnosť zatepľovacieho 
systému odporúčame použiť na zhotovenie vrstiev zatepľova-
cieho systému exkluzívne materiály, ktoré majú svoju pridanú 
hodnotu. Medzi tieto materiály patrí aj štruktúrovaná omietka 
PCI Multiputz NoBio® Z v obľúbenej zrnitosti 1,5 mm a 2,0 mm 
v zatieranej štruktúre.

Táto nová, špeciálna silikónová omietka so zatieranou štruktúrou 
vyniká unikátnou receptúrou, ktorá sa vyznačuje vysokou odol-
nosťou proti rastu rias, húb a plesní a samočistiacim efektom. Je 
hydrofóbna, s tzv. „odperlovacím“ efektom, vďaka ktorému sa na 
omietke nezachytávajú voda a nečistoty. Je vysoko paropriepust-
ná, mimoriadne stálofarebná s extra vysokou UV ochranou a odol-
nosťou proti extrémnym zmenám počasia! Na zaistenie celistvosti 
a mechanickej odolnosti je omietka vystužená sklenými vláknami.

Multibiotik efekt – širokospektrálny účinok biocídu 
v omietke
Omietka PCI Multiputz NoBio® Z so špeciálnou ochranou Multibi-
otik zaistí dlhodobú odolnosť pred nežiaducim vplyvom rastu rias 
a plesní. Vyvážený obsah účinných látok a ich pomalé uvoľňova-
nie zaisťuje optimálnu ochranu proti väčšine mikroorganizmov 
vyskytujúcich sa bežne na zatepľovacích systémoch. Pre omiet-
ku PCI Multiputz NoBio® Z bol vyvinutý úplne nový typ biocídnej 
ochrany. Unikátny biocíd bol vyvíjaný s dôrazom na dlhodobú 
účinnosť proti čo najširšiemu spektru mikroorganizmov. Pred 
uvedením na trh prešla omietka náročnou sériou skúšok, ktoré 
preukázali výrazne vyšší stupeň biotickej ochrany pri porovnaní 
s omietkami s bežnou biotickou ochranou.

Riadené postupné uvoľnovanie kapsulovaných biocídov
Omietka PCI Multiputz NoBio® Z využíva inovatívnu technológiu 
obaľovania účinnej látky biocídu membránou, ktorá umožňuje 
pozvoľné uvoľňovanie aktívnych zložiek. Táto technológia je uni-
kátna využitím polymérového obalu, ktorý chráni účinné látky 
pred masívnym vyplavovaním. Dochádza tak k riadenému uvoľ-
ňovaniu aktívnych látok, ktoré zaisťuje pozvoľné dávkovanie bio-
cídu a výrazne predlžuje dobu účinnosti. Postupné uvoľňovanie 
je aktivované len prítomnosťou vlhkosti. 

Proces uvoľňovania aktívnych látok je úplne bezpečný pre ľudí, 
zvieratá a životné prostredie. Zloženie mikrokapsúl s aktívny-
mi látkami je upravené tak, aby nedochádzalo k negatívnemu 
ovplyvňovaniu pôdy ani zdrojov pitnej vody.

Nasiakavosť omietky
Nízka nasiakavosť omietky je veľmi 
výhodnou a potrebnou vlastnosťou. 
Pri nízkej nasiakavosti je omietka 
odolnejšia proti hnaným dažďom, 
mrazu a napadnutiu mikroorganizma-
mi a lep šie čistiteľná. Výborné výsled-
ky pri skúškach nasiakavosti dosiahla 
omietka PCI Mul tiputz NoBio® Z aj pri 
testoch podľa metodiky záväznej har-
monizovanej normy EN 15824 – pro-
dukt zaradený do najlepšej triedy na-
siakavosti (W3). Pre lepšiu predstavu 
bola vykonaná aj skúška pomocou Karstenovej trubice, ktorá je 
najvhodnejšia na názornú ukážku nasiakavosti omietok.

Vlastnosti omietky
Multibiotik efekt – jedinečná kombinácia širokospektrál-
neho biocídu a fotoaktívnej zložky zaisťuje dlhodobú 
ochranu pred mikroorganizmami
Vysoký obsah silikónových aditív
Najnižšia priepustnosť vody – W3

Rýchly odvod vlhkosti z povrchu
Maximálna paropriepustnosť omietky – V1

Samočistiaci efekt
Zlepšené mechanické vlastnosti zabezpečené tromi typ-
mi sklených vlákien
UV stabilná
Extra dlhá životnosť
Test minimálnej nasiakavosti omietky

Viac: 
Ing. Jozef Horváth
Master Builders Solutions 
Slovakia spol. s r.o., Žilina
jozef.horvath@PCI-group.eu  
www.pci-slovensko.sk

Kvalita zatepľovacieho systému je vždy taká, aká je kvalita jeho najslabšieho 
článku. V prípade povrchovej úpravy je potrebné byť obozretný, nakoľko táto 
úprava uzatvára celý systém a spoločne s pružnými tmelmi odoláva najviac 
poveternostným vplyvom a zabraňuje prenikaniu vody do systému.

®

Test rastu plesní
®

Test rastu rias

ia en  u anie i í u  ase roky

Test nasiakavosti

®

ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA BUDÚCNOSTI – 
PCI MULTIPUTZ® NOBIO Z
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Ing. Jozef Habánek, e-mail: info@zateplo.sk, autor je energetický audítor, pracuje v Žiline

Určite ste si všimli, že v zložitom covidovom období zorganizovalo ZSaUN on-line semináre „Čo zaujíma správcov“. 
Podľa môjho názoru to bol chvályhodný počin. Premýšľal som o tom, čo by asi tak mohlo a malo zaujímať správcov 
a užívateľov nehnuteľností z oblasti energetickej efektívnosti. Myslím, že práve tento rok bude veľmi významný 
z hľadiska spotreby energie a budúcnosti bytových domov nielen v EÚ, ale dúfam, že aj na Slovensku. Preto by 
som rád poradil správcom a vlastníkom bytov, čo by ich malo zaujímať. Niektoré postrehy a poznatky sú uvedené 
v tomto článku.

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

Najskôr sa pokúsim vysvetliť pojem energetická efektívnosť, 
ktorý je pre pochopenie problematiky zásadný. Nebudem uvá-
dzať defi nície, ani konkrétne poučky, ale skôr podstatu vlast-
ného problému. Energetickú efektívnosť možno považovať za 
súbor rôznych opatrení, pomocou ktorých je možné dosiahnuť 
požadovaný zámer aj pri nižšej spotrebe energie. Jednoducho 
sa to dá vysvetliť na príklade vykurovania domu. Zlepšenie ener-
getickej efektívnosti (EnEf) neznamená zníženie spotreby ener-
gie za cenu nižšej teploty v bytoch a nedokurovania miestností. 
Význam EnEf je naopak práve v tom, že dokáže zabezpečiť rov-
nakú tepelnú pohodu v bytoch aj pri nižšej spotrebe energie. 
Pre naplnenie tohto cieľa je potrebné vykonať viacero opatrení 
a správnych rozhodnutí, aby bolo dosiahnuté predpokladané 
zníženie spotreby tepla aj v reálnej prevádzke. 

Pritom si treba uvedomiť, že zníženie spotreby energie a tým aj 
nákladov na vykurovanie BD je síce dôležité z pohľadu vlastní-
kov, ale konečným cieľom je zníženie produkcie emisií pri výrobe 
energie a ochrana životného prostredia. Tieto širšie súvislosti 
pravdepodobne nie sú pre vlastníkov rozhodujúce, ale mali by 
byť dôležité pre tvorcov zákonov, vyhlášok a nariadení zamera-
ných na ochranu životného prostredia pred nepriaznivými ná-
sledkami klimatických zmien.

Vo všeobecnosti možno zníženie emisií pri výrobe energie do-
siahnuť viacerými spôsobmi.

1.   Znížením spotreby pomocou opatrení energetickej 
efektívnosti.

2.   Efektívnejšou výrobou energie a znížením strát.
3.   Nahradením existujúcich zdrojov obnoviteľnými 

zdrojmi energie.

Energetická koncepcia EÚ pritom jednoznačne presadzuje zása-
du podľa ktorej má energetická efektívnosť prednosť pred os-
tatnými opatreniami. Dôvod je veľmi jednoduchý. Energia, ktorú 
netreba vyrobiť nepotrebuje žiadne náklady a neprodukuje žiad-
ne emisie. V smernici EÚ 2018/2002 (1) sa napríklad uvádza: 
Energetická efektívnosť by sa mala považovať za kľúčový prvok 
a prioritu v budúcich investičných rozhodnutiach o energetickej 
infraštruktúre únie. Dosiahnutie ambiciózneho cieľa energetic-
kej efektívnosti si vyžaduje odstránenie prekážok, aby sa uľah-
čilo investovanie do opatrení energetickej efektívnosti. Ďalej sa 
v smernici uvádza: Európska rada 23. a 24. októbra 2014 pod-
porila cieľ energetickej efektívnosti do roku 2030 vo výške 27 % 
na úrovni únie, ktorý sa má do roku 2020 preskúmať so zrete-
ľom na cieľ vo výške 30 % na úrovni únie. Európsky parlament vo 
svojom uznesení z 15. decembra 2015 s názvom Na ceste k eu-
rópskej energetickej únii vyzval Komisiu, aby posúdila navyše re-
alistickosť cieľa dosiahnuť v rovnakom období energetickú efek-
tívnosť vo výške 40 %. Je preto vhodné smernicu 2012/27/EÚ 
zmeniť v záujme jej prispôsobenia sa perspektíve v roku 2030.

Z uvedených textov vyplýva nielen veľký význam energetickej 
efektívnosti, ale aj trvalý záväzok znižovania spotreby energie. 
Pritom by malo byť každému jasné, že pre znižovanie spotreby 
energie sú nevyhnutné opatrenia na strane konečných odbera-
teľov. Výrobca vyrobí a dodá len toľko energie, koľko odberatelia 
spotrebujú.

Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti je kľúčovým prv-
kom energetickej únie. Najlacnejšia, najčistejšia a najbezpeč-
nejšia energia je tá, ktorá sa vôbec nespotrebuje a nemusí sa 
teda vyrobiť. Energetickú efektívnosť je preto treba považovať 
za samostatný zdroj energie. Ide o jeden z najhospodárnejších 
spôsobov podpory prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
a tvorby rastu, zamestnanosti a investičných príležitostí.

Prečo považuje EÚ za takú dôležitú práve energetickú efektív-
nosť? Vysvetlenie je pomerne jednoduché. Podľa záväzkov envi-
ronmentálnej politiky EÚ musia všetky členské štáty dosiahnuť 
do r. 2050 uhlíkovú neutralitu, pričom je potrebné plniť aj krát-
kodobé čiastkové ciele. Ak niekto z čitateľov o týchto plánoch 
nie je informovaný, je to veľká chyba, nakoľko sú záväzné aj pre 
SR. Aj keď prístup našej republiky k plneniu záväzkov sa môže 
zdať trochu zvláštny. Závažnosť problematiky vysvetlím na nie-
koľkých aktuálnych príkladoch.

Napríklad v Nemecku prijala vláda uznesenie, ktorým sa zavia-
zala k plneniu klimatických cieľov podľa požiadaviek EÚ. Viace-
ré nemecké environmentálne organizácie zažalovali vládu za to, 
že záväzky sú nedostatočné a nie sú dané zákonom, ktorý by bol 
pre vládu záväzný. Spolkový ústavný súd rozhodol, že legislatíva 
je nedostatočná a porušuje práva mladej generácie na dobré ži-
votné prostredie v budúcnosti. Súd určil termín 20 mesiacov na 
zjednanie nápravy, ale vláda predložila nový návrh klimatického 
zákona už 2 týždne po vynesení rozsudku. 

Podobne v Holandsku občania zažalovali ropnú spoločnosť 
Shell (jedna z desiatich najviac znečisťujúcich fi riem na svete) 
za nedostatočné záväzky v ochrane klímy. Súd rozhodol v pros-
pech občanov a fi rma musí do r. 2030 znížiť produkciu emisií 
najmenej o 45 %, v porovnaní s rokom 2019, namiesto pláno-
vaných 20 %.

Jeden príklad z USA. V americkej ropnej spoločnosti Exxon ak-
cionári odhlasovali do správnej rady spoločnosti dvoch členov, 
ktorí presadzujú, aby sa spoločnosť správala zodpovednejšie 
k životnému prostrediu. Presvedčili akcionárov, že spoločnosť, 
ktorá sa bráni dekarbonizácii škodí sebe aj akcionárom.

Ako posledný príklad uvediem vojenskú alianciu NATO, ktorá po-
žaduje, aby sa armády členských krajín venovali vývoju a náku-
pu techniky, ktorá zabezpečí zníženie tvorby emisií. Odôvodňuje 
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to tým, že ochrana životného prostredia sa musí týkať všetkých 
zložiek spoločnosti.

Ako je na tom Slovensko? Koncom roka 2019 na klimatickom 
summite v Madride bývalý premiér vyhlásil, že Slovensko sa pri-
pája k záväzku EÚ na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do r. 2050 
a je pripravené stať sa lídrom v tejto oblasti. O niekoľko týždňov 
predložila SR národný klimatický plán, v ktorom sa zaviazala do 
r. 2030 dosiahnuť podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na 
úrovni 19, 4 % z celkovej spotreby energie. Povedané inými Slova-
mi. Slovensko sa ako líder zaviazalo, že do r. 2030 dosiahne taký 
podiel OZE, ktorým sa výrazne priblíži k hodnote 20 %, ktorá bola 
pre členské štáty záväzná do r. 2020. Bez ďalšieho komentára.

Toľko stručný prehľad o aktuálnom dianí doma a vo svete. Ten 
bol určený pre tých čitateľov, ktorí veľmi nesledujú aktuálne dia-
nie na politickej a environmentálnej scéne. Podobných príkla-
dov je určite veľa. Tento článok má byť hlavne o EnEf bytových 
domov, preto sa vrátim k hlavnej téme. 

Obnova BD na Slovensku
V posledných rokoch sa mi často stáva, že ma niekto požiada 
o radu, či kontrolu nedoplatku po doručení vyúčtovania nákla-
dov. Informácie a údaje z jedného takého domu som použil 
ako príklad hodnotenia energetickej efektívnosti. Nebudem 
uvádzať všetky informácie o posudzovanom BD, lebo na to ne-
mám súhlas vlastníkov. Len pre lepšiu predstavu spomeniem, 
že sa jedná o bežný, dobre zateplený 8-poschodový BD, ktorý 
má 3 vchody a 48 bytov. Údaje o nákladoch a spotrebe tepla na 
vykurovanie BD aj porovnanie mernej spotreby a percentuálne 
vyjadrenie je v Tab. 1.

Tab. 1 Spotreba tepla na vykurovanie BD

1
BD 48/8

2
€

3
€/byt

4
kWh

5
kWh/m2.a

6
%

7
%

Pôvod. stav 44 321 923 478 200 138,79 100% 379%

Reálna 19 140 399 179 520 52,10 38% 142%

Po obnove 13 446 280 126 113 36,60 26% 100%

Pasívny 5 510 115 51 683 15,00 11% 41%

Pre porovnanie som použil údaje o platbe a spotrebe tepla na 
vykurovanie. Údaje v tabuľke sú zoradené nasledovne.
1 – základný popis technického stavu BD;
2 – náklady, prípadne predpokladané náklady na vykurovanie;
3 – priemerné náklady na jeden byt;
4 – spotreba tepla;
5 – ročná merná spotreba tepla;
6 – zníženie pôvodnej spotreby;
7 – porovnanie skutočnej spotreby.

V prvom riadku s údajmi o spotrebe (tretí riadok tabuľky) je uve-
dená pôvodná skutočná spotreba tepla na vykurovanie BD pred 
jeho zateplením a náklady na teplo. Táto spotreba je použitá 
ako východisková, pri porovnaní predpokladanej a skutočne do-
siahnutej úspory v stĺpci 6.

V druhom riadku sú uvedené skutočné náklady a spotreba tepla 
na vykurovanie v r. 2020.

V treťom riadku sú uvedené údaje o predpokladanej potrebe 
tepla na vykurovanie BD podľa energetického certifi kátu (EC) 
a prepočítané predpokladané náklady.

V poslednom riadku sú uvedené údaje o predpokladanej potre-
be tepla za predpokladu, že by bol BD zrekonštruovaný hĺbkovou 

obnovou do pasívneho štandardu. Náklady sú v tomto prípade 
prepočítané úmerne k spotrebe.

Na začiatok stručné zhrnutie. Pôvodný stav predstavuje spotre-
bu tepla na vykurovanie pred zateplením BD, reálna spotreba je 
uvedená za r. 2020, kedy bol BD už niekoľko rokov zateplený. 
V riadku Po obnove sú hodnoty, ktoré by mal BD dosiahnuť pri 
technických parametroch po zateplení a najdôležitejšie sú úda-
je pre pasívny dom. Tie vysvetlím podrobnejšie.

Podľa metodiky hodnotenia pasívnych domov je možné praktic-
ky všetky domy na Slovensku vykurovať tak, aby celková ročná 
merná spotreba dosahovala hodnotu 10 až 15 kWh/m2.a. Ta-
kéto kritérium platí pre domy obnovené v štandarde pasívneho 
domu. O tom aké konkrétne opatrenia je treba realizovať v prí-
pade BD môžem napísať ďalší článok, ak bude zo strany čitate-
ľov záujem. Uvedené hodnoty mernej spotreby blízke 10 kWh/
m2.a platia pre Bratislavu a južné Slovensko, hodnoty blízke 15 
kWh/m2.a zasa pre Oravu a severné Slovensko. Pre potreby 
tohto článku som uvažoval s maximálnou hodnotou aj napriek 
tomu, že sa BD nachádza v lepšom klimatickom pásme.

Pri porovnaní pôvodnej spotreby tepla 478 200 kWh pred zatep-
lením a reálnej spotreby 179 520 kWh po zateplení objektu je 
možné vidieť, že spotreba klesla o 62 %. To je na prvý pohľad ur-
čite dobrý výsledok. Hlavne ak je v energetickom certifi káte uve-
dená predpokladaná úspora necelých 60 %. Znamená to, že BD 
dosiahol po zateplení väčšiu úsporu ako bola hodnota vypočíta-
ná v EC? Nie. Úspora v EC je vypočítaná porovnaním teoretickej 
potreby tepla na vykurovanie pred obnovou a po obnove. Sú to 
dve teoretické hodnoty vypočítané za určitých predpokladov, ale 
pre užívateľov majú len orientačný význam. Dôležitejšie je pre 
nich porovnanie pôvodnej a súčasnej reálnej spotreby, ktorá sa 
priamo premietne do nákladov za teplo na vykurovanie. Ak pred 
obnovou boli priemerné náklady na vykurovanie jedného bytu 
923 €, tak po obnove klesli na 399 €. Užívatelia bytov môžu byť 
spokojní. Alebo nie?

Ak považujeme údaj o vypočítanej potrebe tepla na vykurova-
nie BD z EC za správny, potom by mala skutočná spotreba tepla 
klesnúť až o 74 % a priemerná platba za byt mala byť len 280 €. 
Takže podľa prvého tvrdenia dosiahol BD po obnove výrazné zní-
ženie spotreby tepla na vykurovanie až 62 % v porovnaní s pô-
vodnou spotrebou a priemerné náklady na teplo za jeden byt 
sa znížili z 923 € na 399 €. Podľa druhého tvrdenia je skutočná 
spotreba tepla až o 42 % vyššia ako by mala byť a priemerné 
náklady na jeden byt sú vyššie až o 119 €. Ktoré z týchto tvrdení 
je správne? Odpoveď na túto otázku je pomerne jednoduchá. 
Správne sú obidve, záleží len od správcu, či vlastníkov, ktorému 
z nich priradia väčší význam.

Ja som im odporučil, aby sa zamysleli nad tým, ako je možné, 
že je skutočná spotreba tepla vyššia o 42 %. Či je to trvalý stav, 
spôsobený zlým výpočtom v EC alebo nesprávnym zateplením. 
V takom prípade by bola skutočná spotreba tepla vyššia približ-
ne o 40 % trvale. Lenže pri porovnaní spotreby tepla predchá-
dzajúcich rokov sme zistili, že rozdiel oproti predpokladanej po-
trebe tepla z EC sa pohyboval od 18 do 52 %. Ako je to možné?

Ak v jednom roku dosiahne BD spotrebu tepla vyššiu len o ne-
celých 20 % ako je predpokladaná potreba, prečo v inom roku 
je spotreba vyššia o viac ako 50 %. Aj odpoveď na túto otázku 
je pomerne jednoduchá. Príčinou je správanie užívateľov. Sku-
točná spotreba tepla zodpovedá správaniu užívateľov bytov vo 
vykurovacom období. V predchádzajúcich článkoch som vysvet-
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ľoval podstatu úspory energie na vykurovanie BD. Očakávané 
hodnoty spotreby je možné dosiahnuť len vtedy, ak sú všetky 
regulačné armatúry správne nastavené. Čím viac užívateľov má 
nesprávne nastavené hlavice TRV, tým viac regulátorov nepra-
cuje správne a tým vyššia bude spotreba tepla. Z uvedeného 
vyplýva, že skutočná spotreba tepla nezávisí len od zateplenia 
ani od hodnoty v EC, ale od správnej regulácie spotreby užíva-
teľmi. Pokiaľ je správanie väčšiny užívateľov primerané, bude 
primeraná aj konečná spotreba tepla. Stále však hrozí riziko, 
že pri nezodpovednom správaní, môže byť skutočná spotreba 
výrazne vyššia a dokonca sa môže priblížiť k hodnote pôvodnej 
spotreby. 

Aká je budúcnosť BD?
Skutočnosť, že konečná spotreba tepla na vykurovanie závisí 
v prvom rade od nastavenia TRV a správania užívateľov je veľmi 
dôležitá v prípade, ak chce BD znížiť spotrebu tepla na úroveň 
domu s takmer nulovou spotrebou energie a minimalizovať nák-
lady. V takom prípade je množstvo tepla potrebné na vykúrenie 
BD veľmi malé, len 11 % pôvodnej spotreby a prevádzkový re-
žim aj disciplína užívateľov musia byť trvale na veľmi vysokej 
úrovni.

Keď sme si vysvetlili možnosti zníženia spotreby tepla na vyku-
rovanie BD, môžeme sa vrátiť k téme energetickej efektívnosti, 
ktorú presadzuje EÚ. Význam požiadavky, aby boli najskôr rea-
lizované opatrenia EnEf na strane spotreby, v našom prípade 
sa jedná o obnovu BD, možno vysvetliť pomocou údajov v Tab. 
1. Z údajov o spotrebe tepla na vykurovanie je zrejmé, že spot-
reba tepla závisí od úrovne obnovy. Pritom pre zabezpečenie 
dodávky tepla pre neobnovený BD je potrebný zdroj tepla o vy-
sokom výkone a dlhá doba prevádzky. Okrem vlastného zdroja 
a nákladov na palivo sú potrebné ďalšie súvisiace náklady na 
prevádzku, elektrickú energiu, obsluhu zariadenia, ... Pri nižšej 
spotrebe, alebo pri minimálnej spotrebe tepla pasívneho BD, 
budú všetky tieto náklady minimalizované. Z toho vyplýva, že pri 
kvalitne obnovených budovách budú investičné aj priestorové 
nároky na vybudovanie nového OZE oveľa nižšie. Rovnako bude 
nižšia aj prevádzková doba, čím sa predĺži životnosť zariadenia. 
Z dlhodobého hľadiska je preto určite výhodnejšie zabezpečiť 
najskôr na budovách kvalitnú hĺbkovú obnovu na úroveň pasív-
neho domu a až potom realizovať iné opatrenia, ako napríklad 
budovanie obnoviteľného zdroja energie.

Ako je podporovaná EnEf BD v SR?
Ak považujeme stratégiu prednosti EnEf pred inými opatreniami 
za správnu, mali by sme sa pripraviť na to, že pri posudzovaní 
environmentálnych opatrení na Slovensku, to asi nie je až také 
jednoznačné. Uvediem niekoľko príkladov. 

Na budovanie a modernizáciu zdrojov tepla, obnovu tepelných 
sietí aj malé OZE v rodinných domoch je možné čerpať podporu 
vo forme dotácie až do výšky 50 % investičných nákladov. Na 
opatrenia EnEf a obnovu BD, ktoré by mali mať prednosť pred 
inými opatreniami, je poskytovaný len úver. Pritom prostriedky 
nie je možné využiť na realizáciu opatrení, ktoré sú potrebné pre 
hĺbkovú obnovu BD do pasívneho štandardu. 

V tejto dekáde, teda do r. 2030 má byť podľa návrhu MŽP SR vy-
tvorený modernizačný fond, z ktorého bude 400 mil. € určených 
na nové OZE a 1 miliarda € na čistejšiu výrobu tepla. Príspevky 
môžu pokryť 45 až 80 % nákladov. Na obnovu bytových budov 
(RD aj BD) majú byť v rovnakom období poskytnuté investície 
v sume 8,2 mld. € z rezortu MDV SR. To je celkom dobrá správa, 
keby boli podmienky čerpania pre vlastníkov bytov rovnaké. 

Čo by ale malo zaujímať správcov? 
Malo by ich zaujímať, aké budú formy a podmienky poskytnutia 
podpory. Ak budú podmienky pre všetkých rovnaké, tak pri 80 % 
dotácii bude možné realizovať hĺbkovú obnovu BD do štandar-
du pasívnej budovy. Bolo by však potrebné zrušiť diskriminač-
né opatrenia, podľa ktorých nie je možné budovať OZE ani iné 
zdroje tepla v BD, ktoré sú pripojené na systémy CZT. Pre dosia-
hnutie optimálneho stavu v zásobovaní BD energiou z OZE nie 
sú zatiaľ na Slovensku vytvorené legislatívne podmienky. Pritom 
obnova budov má vysoký potenciál znižovania spotreby energie 
aj využitia OZE.

Druhou otázkou, na ktorú by myli správcovia hľadať odpoveď 
je, aká by mala byť úroveň obnovy BD. V prvej časti článku som 
uviedol hodnotenie, podľa ktorého môžu byť BD prevádzkova-
né v štandarde pasívneho domu. Pre dosiahnutie tohto kritéria 
musia byť správne navrhnuté a zrealizované všetky potrebné 
opatrenia a dodržaný presný spôsob prevádzky. Ale na Sloven-
ku prakticky nemáme odborníkov, ktorí by sa tejto problematike 
venovali komplexne. Či už vo fáze projektovej prípravy, realizá-
cie, alebo prevádzky a následného vyhodnotenia energetickej 
efektívnosti a ekonomických ukazovateľov. 

Chýbajú nielen odborníci, ale aj základné informácie, teoretic-
ké poznatky a praktické skúsenosti. Tejto problematike sa na 
potrebnej úrovni nevenuje žiadna štátna inštitúcia, ktorá by 
na základe výsledkov vypracovala metodiku hĺbkovej obnovy 
budov. Kvalitu a úroveň doteraz realizovanej obnovy budov na 
Slovenku možno vidieť (či skôr nevidieť) napríklad z porovnania 
investičných nákladov a spotreby energie v domácnostiach. Aké 
sú výsledky opatrení pre zlepšenie EnEf v sektore budov na Slo-
vensku, možno vidieť na Obr. 1. Uvedený graf znázorňuje porov-
nanie spotreby energie a tepla v sektore budov na Slovensku 
v poslednom desaťročí s investičnými nákladmi na obnovu BD 
poskytnutých z fondu ŠFRB. Posúdenie dosiahnutých výsled-
kov, teda zníženia spotreby energie a tepla ako výsledok obnovy 
budov, nechávam na čitateľoch.

Pri hodnotení si treba uvedomiť, že vplyv úsporných opatrení by 
mal byť trvalý. Ak v danom roku obnovíme niekoľko BD, tak prí-
nos v znížení spotreby energie by mal pretrvávať aj v nasledov-
ných rokoch. Spotreba energie aj produkcia emisií by sa mala 
prejaviť kontinuálnym poklesom, ktorý by mal smerovať k vytý-
čeným cieľom. Preto je lepšie porovnať kumulatívne investičné 
náklady za určité obdobie napríklad s hodnotami produkcie 
emisií v rovnakom období. Také porovnanie je znázornené na 
Obr. 2. 

Na tomto obrázku je vidieť postupný rast investičných nákladov 
na obnovu budov, ktorý dosiahol za posledné desaťročie kumu-
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Obr. 1 Porovnanie investičných nákladov EnEf BD a spotreby energie
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lovanú hodnotu približne 1,5 mld. €. Za uvedené obdobie bolo 
podľa štatistických údajov obnovených viac ako 6 600 BD, čo 
predstavuje približne 10 % všetkých BD na Slovensku. Myslím, 
že je to dostatočne veľká reprezentatívna vzorka na to, aby sa 
výsledky realizovaných opatrení prejavili v znížení produkcie 
emisií. Podľa údajov ŠÚ SR znázornených v grafe to ale vyzerá 
tak, že emisie produkované v domácnostiach si tie opatrenia 
asi nevšimli. 

Výsledky spotreby energie aj tvorby emisií skôr zodpovedajú 
tvrdeniu uvedenému pri hodnotení budovy v úvode článku, kde 
som spomenul, že výsledná spotreba závisí hlavne od správania 
užívateľov. 

Kedy sa tento stav zlepší?
To je ďalšia dôležitá otázka, ktorá by mala zaujímať správcov 
a vlastníkov bytov. Vysvetlili sme si, že prevádzka BD s nízkou 
spotrebou energie a prevádzkových nákladov je možná, je to 
dokonca v záujme environmentálnej politiky EÚ aj životného 
prostredia, sú na to vyčlenené fi nančné prostriedky. Tak treba 
tieto podmienky využiť. Jedným z dôležitých dokumentov pre 
realizáciu opatrení v oblasti energetiky a klímy je Integrovaný 
národný energetický a klimatický plán na roky 2021 až 2030, 
ktorý vypracovalo MH SR v decembri 2019. V tejto koncepcii je 
navrhovaný systém vyššieho využívania OZE vytvorením podpor-
ného mechanizmu pre sektor vykurovania budov. Presnú formu-
láciu si dovolím citovať (3). 

SR pri napĺňaní cieľa OZE pre rok 2030 považuje za kľúčový 
sektor vykurovania a chladenia. Existujú dve možnosti ako de-
karbonizovať dodávku tepla v budovách cez využívanie ekolo-
gických a vysoko úsporných zariadení a technológií šetriacich 
primárnu energiu:

na úrovni každej budovy zvlášť alebo,
na úrovni existujúcich systémov CZT a chladom zásobu-
júcich viacero budov naraz.

Všetky analýzy porovnávajúce tieto dve alternatívy uprednostňu-
jú druhú, vzhľadom na nižšie náklady a úspory z rozsahu.

Pred vytvorením vlastného názoru odporúčam prečítať celý text 
na str. 100 a 101, aby nedošlo k nesprávnej interpretácii. Podľa 
uvedenej formulácie sa možno domnievať, že opatrenia EnEf na 
strane budov nie sú na Slovenku až také dôležité, za aké ich 
považujú tvorcovia stratégie energetickej hospodárnosti budov 
EÚ. To je pravdepodobne dôvodom toho, že BD pripojené na 
systémy CZT (ktorých je podľa dostupných údajov asi 90 %) sú 
prakticky vylúčené z možnosti čerpania podpory na budovanie 
OZE aj iných podporných programov. Správcovia BD by sa mali 
zaujímať o to, či s nejedná o diskrimináciu časti obyvateľov, 

ktorí sa ničím neprevinili. Podobne možno hodnotiť aj fakt, že 
pri posudzovaní žiadosti o stavebné povolenie na úpravu, či 
modernizáciu vykurovacieho systému a budovanie OZE v BD je 
dodávateľ tepla účastníkom stavebného konania. Ale pri rozho-
dovaní o dotáciách z modernizačného fondu vo výške 1 miliar-
dy € názor konečných odberateľov nikoho nezaujíma. Pritom by 
stačilo určiť podmienku, aby realizované opatrenia deklarovali 
dosiahnutie očakávaných výsledkov v reálnej prevádzke počas 
celej doby životnosti, napríklad 25 rokov. Lebo ak v nasledujú-
cich 10 rokoch „zakopeme do zeme“ jednu miliardu EUR aj pre 
vykurovanie BD, ktoré v nasledujúcej dekáde kvalitne obnovíme 
a vybavíme lokálnymi OZE, tak veľká časť tých dotácii vyjde naz-
mar. Pritom perspektíva, že BD bude inštalovaný OZE využívať 
dlhodobo je prakticky 100 %.

Uvedomujem si, že v článku nie sú uvedené všetky dôležité sku-
točnosti ani otázky ktoré by mali zaujímať správcov, aby mohli 
BD dobre spravovať a usmerňovať vlastníkov z hľadiska dlhodo-
bej perspektívy. Budem rád, ak si čitatelia z uvedených otázok 
vyberú tie, ktoré sú pre nich dôležité a prípadne doplnia ďalšie. 
Bolo by vhodné zaujímať sa o (ne)riešenú problematiku, aby 
sa nestalo, že sa na kvalitnú obnovu BD zabudne. Kto iný ako 
vlastníci, užívatelia a správcovia budov by mali obhajovať a pre-
sadzovať svoje záujmy u kompetentných inštitúcií. Bol by som 
rád, keby sa prípadní záujemcovia obrátili s otázkami a požia-
davkami na ZSaUN, a požiadali ich o odpovede či už v časopise, 
alebo vo forme on-line seminárov.

O budúcnosti bývania v BD sa rozhoduje teraz. Preto sa treba 
do procesu aktívne zapojiť. Ak sa budeme spoliehať na odbor-
níkov, ktorí navrhujú opatrenia pre lepšiu budúcnosť na základe 
poznatkov z minulého storočia, asi sa lepších výsledkov nedoč-
káme. Zdá sa, že veľká časť odborníkov na energetiku je stále 
zakonzervovaná v období pred revolúciou a z rôznych dôvodov 
nevnímajú správne súčasnú realitu. Ak chceme aby nastala 
zmena k lepšiemu, treba sa aktívne zapojiť do procesu návrhu 
opatrení. Každý kto je ticho, vlastne súhlasí s tým, ako to je.

V súčasnosti na Slovensku znižujeme spotrebu energie takým 
spôsobom, že dotujeme výrobcov a poskytujeme množstevné 
zľavy pri nadmernej spotrebe. A tvárime sa, že realizujeme opat-
renia pre zlepšenie energetickej efektívnosti aj napriek tomu, 
že výsledky tomu nenasvedčujú. Pritom v ekológii a energetike 
je dôležité jednak presvedčenie, ale aj reálne výsledky, nestačí 
len predstieranie. Čím viac budeme predstierať, a klamať seba 
aj ostatných, tým bude menšia šanca na potrebné zmeny. Je 
preto dôležité napraviť existujúce nedostatky a odstrániť ich ná-
sledky.

Ak sa nájdu záujemcovia o informácie hĺbkovej obnovy BD do 
štandardu pasívnej budovy, môžu sa ozvať na môj mail, prípad-
ne do redakcie časopisu. Lebo uvedenej problematike má vý-
znam sa venovať len vtedy, ak je reálny záujem na strane vlast-
níkov a spotrebiteľov energie. 
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V tomto čísle sa vrátime ku otázkam, ktoré odzneli na seminári „Čo zaujíma 
správcov“. Okrem priamych otázok od správcov, ktorí seminár sledovali priamo, sa 
mnohí pýtali na problematiku elektronického hlasovania, ktoré je, žiaľ, interpretované 
niektorými subjektmi inak. Chceli by sme dať tematiku elektronického hlasovania na 
pravú mieru. Preto sme požiadali o vyjadrenie právničku JUDr. Adamovú – Tomkovú, 
ktorá nám vo svojom súhrnnom vyjadrení objasňuje problematiku elektronického 
hlasovania. Stanoviská – odpovede na otázky, ktoré ste zaslali, vám ponúkame 
v nasledujúcich riadkoch.

Právnik radí: ŠPECIÁL ZO SEMINÁROV

Podpísanie zmluvy o výkone správy, ktorá je uzatvorená medzi 
správcom a developerom, ktorý je v čase podpísania jediný 
vlastník všetkých bytov a NP v dome, keďže nešlo o hlasovanie 
na schôdzi, musia byť tiež podpisy notársky overené?
Pre zodpovedanie otázky si musíme najprv ujasniť či takáto budo-
va, ktorá má v danom čase jediného vlastníka, bude považovaná 
zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP za „bytový 
dom“ a či je správa správcom v zmysle zákona č. 246/2015 Z. z. 
o správcoch bytových domov povinná. 

Podľa § 24 ods. 1 prvá veta zák. č. 182/1993 Z. z.: Ustanovenia 
tohto zákona týkajúce sa bytového domu sa vzťahujú aj na budo-
vy, ktoré nemajú charakter bytového domu, ak je v nich najme-
nej jedna tretina podlahovej plochy určená na bývanie a majú 
najmenej štyri byty. To znamená, že aj budova, ktorá nespĺňa 
podmienky určené v ust. § 2 ods. 2 uvedeného zákona, avšak 
spĺňa podmienky určené v § 24 ods. 1 prvá veta (t.j. najmenej 
1/3 podlahovej plochy určená na bývania a najmenej štyri byty) 
je povinne spravovaná podľa zákona č. 182/1993 Z. z. a musí 
dodržiavať ustanovenia tohto zákona.

Podľa odpovede Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcia byto-
vej politiky a mestského rozvoja z októbra 2017: „Pokiaľ správca 
spravuje budovu spĺňajúcu podmienky prvej vety, môže túto čin-
nosť vykonávať jedine v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 182/1993 
Z. z. na základe zmluvy o výkone správy podľa § 8a zákona NR SR 
č. 182/1993 Z. z. Z uvedeného tak vyplýva, že podmienky zákona 
č. 246/2015 Z. z. sa vzťahujú aj na správcov spravujúcich budovy 
podľa prvej vety § 24 ods. 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z.”

Preto by pri schválení zmluvy o výkone správy mal byť dodržaný 
zákonný postup pri zvolaní schôdze resp. oznámení písomného 
hlasovania, hlasovaní, určení osoby poverenej vlastníkmi na pod-
pis právneho úkonu a tiež úradne osvedčená pravosť podpisov 
oboch strán rovnako aj v prípade ak je len jediný vlastník všet-
kých bytov a NP v dome, ak sú splnené podmienky § 24 ods. 1 
prvá veta zák. č. 182/1993 Z. z.

Čoho sa dopúšťa vlastník bytového domu (investor, developer...) 
konaním, keď po kolaudácii BD a predaji už viacerých bytov 
nezabezpečí výkon správy a ani zriadenie SVB a aké prípadné 
sankcie mu hrozia?
Vlastník bytového domu, ktorý nezabezpečí výkon správy byto-
vého domu v zmysle príslušného zákona č. 182/1993 Z. z. sa 
dopúšťa porušenia zákona. Vlastník bytov a NP v dome a aj noví 
nadobúdatelia sa vystavujú riziku, že úkony, ktoré urobia sa budú 
považovať za neplatné. Podľa § 39 Občianskeho zákonníka je 
neplatný právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom od-
poruje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mra-
vom. Nakoľko podľa § 5 ods. 2 zák. č. 182/1993 Z. z. prílohou 
zmluvy o prevode vlastníctva bytu (NP) má byť potvrdenie správ-

cu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a NP v dome 
o neexistencii nedoplatkov na úhradách za plnenia spojené s uží-
vaním bytu alebo NP v dome a na tvorbe fondu prevádzky, údržby 
a opráv (okrem prvého prevodu vlastníctva bytu alebo NP), mal 
by túto skutočnosť kontrolovať už príslušný okresný úrad, kata-
strálny odbor pri ďalšom prevode bytu alebo NP a vyvodiť z poru-
šenia dôsledky. Možné následky a sankcie za porušenie zákona 
závisia vždy od konkrétnych okolností a situácie, ktorá v bytovom 
dome vznikne.

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA ELEKTRONICKÉHO HLASOVANIA
Hlasovanie elektronicky bude uznané, ak je možnosť využiť mož-
nosti softvérov pre správcov, napr. vyhlásiť písomné hlasovanie 
do dátumu a kto zahlasuje cez svoj identifi kátor, tak bude zapo-
čítaný? To znamená, že to nebude vyhlásené na určitý deň a ho-
dinu, ale do nejakého dátumu a hodiny.

Elektronické hlasovanie: Každý vlastník, ktorý má záujem hla-
sovať elektronicky predloží čestné prehlásenie úradne overené, 
kde bude uvedená mailová adresa, z ktorej bude hlasovať a vy-
jadrovať svoju vôľu. Môže to tak byť? 
Zmena úpravy zákona č. 182/1993 Z. z. môže nastať aj dočasne 
samostatným osobitným zákonom. V súvislosti so situáciou spô-
sobenou pandémiou koronavírusu bol prijatý zákon č. 67/2020 
Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo fi nančnej ob-
lasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Tento zákon 
č. 67/20202 Z. z. bol zmenený zákonom č. 115/2021 Z. z. 
účinným od 31.03.2021, ktorý doplnil § 36e a § 36f, ktorý sa 
upravuje oblasť správy bytových domov. Nejedná sa o priamu 
zmenu zákona o vlastníctve bytov a NP, ale o ustanovenia, kto-
ré platia dočasne na určitú dobu, t.j. počas obdobia pandémie. 
Predpokladám, že sa tým myslí obdobie vyhláseného mimoriad-
neho stavu v SR z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. V prípade 
pandémie COVID-19 ide o ohrozenie verejného zdravia II. stupňa, 
vláda SR na celom území SR vyhlásila uznesením č. 111 zo dňa 
11. marca 2020, mimoriadnu situáciu. Tá začala platiť 12. marca 
2020 od 6.00 hod. a trvá.

Počas obdobia pandémie majú vlastníci možnosť hlasovať aj 
elektronicky (v zmysle § 14 až 14b zák. č. 182/1993 Z. z.) t.j. 
prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej tech-
nológie. Táto úprava sa v rámci vládneho návrhu zákona prijala 
z dôvodu, že účasť vlastníkov na schôdzach a na písomnom hla-
sovaní bola pre pandémiu problematická. Nie je presne určené, 
čo sa myslí elektronickým hlasovaním a akým spôsobom konkrét-
ne môžu vlastníci hlasovať elektronicky, je stanovený len rámec 
– teda podmienky, ktoré majú byť splnené, teda ktoré musí elek-
tronický prostriedok spĺňať a umožniť, napr. overenie totožnosti 
a účasti vlastníka (autenticita), špecifi káciu prejavu vôle (hlasu), 
ochranu hlasovania a jeho výsledkov pred zneužitím.
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Výkon hlasovacieho práva elektronickým hlasovaním musí dodr-
žať súčasne stanovené podmienky:

1.   Spôsob hlasovania musí umožniť overiť totožnosť 
a účasť vlastníkov na hlasovaní.

2.   Zo spôsobu hlasovania musí byť zrejmý a určitý pre-
jav vôle každého z vlastníkov pri hlasovaní o kon-
krétnej otázke vylučujúci akúkoľvek zameniteľ-
nosť,

3.   Spôsob hlasovania zabezpečí ochranu hlasovania 
a jeho výsledkov pred neoprávneným zásahom.

Za elektronické prostriedky možno považovať také technické 
prostriedky na prenos obrazu a zvuku zo schôdze vlastníkov v re-
álnom čase, ktoré umožňujú obojsmernú komunikáciu, ako aj 
iné prostriedky informačnej a komunikačnej technológie, umož-
ňujúce individualizovaný prejav vôle, napríklad elektronická poš-
ta alebo iný komunikačný program, ktorý identifi kuje vlastníka 
nezameniteľným spôsobom, napríklad pridelením identifi kátora 
správcom alebo spoločenstvom, čo vyplýva z dôvodovej správy 
k zákonu. Technickým prostriedkom na prenos obrazu a zvuku 
sa myslí „videokonferencia”.

Podľa úpravy § 36f novelizovaného zák. č. 62/2020 Z. z. vlast-
níci nemôžu splnomocniť iné osoby, aby ich pri elektronic-
kom hlasovaní zastupovali. Vzhľadom na individuálny prístup 
k technickým prostriedkom pri elektronickom hlasovaní nebude 
možné zabezpečiť zastupovanie vlastníka bytu alebo nebytové-
ho priestoru. Elektronické hlasovanie má umožniť priamy prejav 
vôle vlastníka, pretože z dôvodu protiepidemických opatrení nie 
je vhodné združovanie občanov na schôdzi vlastníkov alebo na 
písomnom hlasovaní. 

Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 115/2021 Z. z.: „Za riadny 
a nerušený priebeh elektronického hlasovania zodpovedá spo-
ločenstvo, správca alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov 
v dome, ktorí zvolali schôdzu vlastníkov alebo vyhlásili písomné 
hlasovanie. V zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného 
hlasovania musia byť osobitne uvedení vlastníci, ktorí hlasovali 
elektronicky, aby bolo zrejmé, ktorí vlastníci uplatnili svoj hlas 
elektronicky nielen z dôvodu kontroly priebehu hlasovania zo 
strany vlastníkov, ale aj z dôvodu prípadného uplatnenia práva 
prehlasovaného vlastníka na súde.”

Ak teda pri hlasovaní na schôdzi alebo písomnom hlasovaní 
chcete využiť pre niektorých vlastníkov bytov alebo NP aj elektro-
nické hlasovanie, musíte najprv zistiť či ste pri hlasovaní schopní 
dodržať vyššie uvedené tri podmienky a ako ich splnenie budete 
vedieť preukázať (napr. v možnom súdnom konaní o neplatnosť 

rozhodnutia vlastníkov). Podrobnosti o spôsobe elektronické-
ho hlasovania musia byť vlastníkom zrozumiteľne uvedené už 
v oznámení o konaní schôdze alebo konaní písomného hlasova-
nia. Zodpovednosť za splnenie zákonných podmienok nesie zvo-
lávateľ schôdze alebo písomného hlasovania. Ak bude platnosť 
hlasovania napádaná v súdnom konaní je na správcovi, resp. 
spoločenstve, aby preukázali, že pri zvolaní schôdze (písom. hla-
sovania) a pri samotnom hlasovaní postupovali podľa zákona – 
v tomto prípade pri elektronickom hlasovaní nielen podľa zák. č. 
182/1993 Z. z. ale aj podľa zákona č. 67/2020 Z. z. (t.j. § 36f).

Okrem uvedeného, osoba, ktorá podľa zákona č. 182/1993 Z. z. 
zvolala schôdzu vlastníkov alebo vyhlásila písomné hlasovanie, 
je povinná:

1.   vykonať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
riadneho a nerušeného priebehu elektronického hla-
sovania,

2.   prijímať hlasy uplatnené elektronickým hlasovaním 
odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní schôdze 
vlastníkov alebo písomného hlasovania,

3.   bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie hlasu tomu, 
kto sa zúčastnil elektronického hlasovania; potvrde-
nie o zrealizovanom elektronickom hlasovaní sa vyko-
ná rovnakým spôsobom ako elektronické hlasovanie,

4.   uviesť v zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z pí-
somného hlasovania menovite aj vlastníkov, ktorí hla-
sovali elektronicky,

5.   zverejniť zápisnicu pri elektronickom hlasovaní spô-
sobom v dome obvyklým.

Na záver podotýkame, že stále musíme mať na zreteli, že 
v radoch vlastníkov máme množstvo dôchodcov bez PC a prí-
stupu na internet. Podporujeme elektronické hlasovanie ako 
doplnkový spôsob hlasovania, avšak určite za ZSaUN nesú-
hlasíme s paušálnym ponímaním tohto druhu hlasovania na 
schôdzi alebo zhromaždení ako jediného. 

Za vyjadrenia pani JUDr. Adamovej - Tomkovej za ZSaUN srdeč-
ne ďakujeme.

E. Kurimský
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Áno, súhlasíme. Prác, ktoré je potrebné

vykonať nie je málo a vôbec nie sú lacné.

Pozrime sa však na vec inak.

Požičané splatíte z úspor
Ak sa obnova urobí , vlastníkom 

jednotlivých bytov 

prinesie viacero be-

nefitov. Rozho-

dujúcou je vý-

znamná úspora 

na platbách za 

energie pred a po obnove. Presnejšie na 

vykurovaní, ohreve teplej vody, elektrine 

v spoločných priestoroch prípadne na plyne 

alebo inom palive. Dosiahnuté úspory oby-

čajne umožnia splácanie prostriedkov poži-

čaných na obnovu aj bez zvýšenia vkladov 

do fondu údržby a opráv bytového domu. 

Teraz ste určite spozorneli. A opäť hovorí-

me áno. Bez úveru to väčšinou nejde. Preto 

je dobré nájsť banku, ktorá v tom má prax, 

pozitívne referencie a skvelú aktuálnu po-

nuku. Prvý úver na obnovu bytových do-

mov na Slovensku pred 18 rokmi poskytla 

Prvá stavebná sporiteľňa. Významným 

hráčom medzi bankami financujúcimi túto 

činnosť zostala dodnes. 

Buďte zvedaví
Viac informácií vám ochotne poskytnú ob-

chodní zástupcovia PSS. Prídu za vami hoci 

aj na schôdzu vlastníkov bytov vo vašom 

bytovom dome. Ich zoznam nájdete na 

www.pss.sk alebo zatelefonujte na číslo 

02/58 55 58 55.

Skvelé bývanie vďaka obnove
Ak by sme sa opýtali vlastníkov bytov v bytových domoch, či majú záujem 
bývať lepšie, krajšie a lacnejšie, určite by sme nenašli nikoho, kto by bol 
proti. Zrejme by sa však vyskytli hlasy, že obnoviť bytový dom vôbec nie je 
jednoduché, navyše, že je to technicky náročné a teda aj drahé. 
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