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Vnútorná omietka Baumit Klima s hrúbkou 2 cm významnou 
mierou pomáha regulovať vnútornú vlhkosť vzduchu a znižuje mieru 
výskytu organizmov škodlivých pre naše zdravie. Ľudia sa cítia 
najlepšie, ak sa vlhkosť vzduchu pohybuje v rozmedzí 40 až 60 %.

Interiér v pohode

 Regulácia vlhkosti
 Čistý vnútorný vzduch
 Príjemné bývanie

Zdravé steny, 
zdravý vzduch
Klima omietky pre zdravý život

Interiér v pohode
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V posledných rokoch prebieha obnova bytového fondu, ktorá od-
straňuje najmä nedostatky či systémové poruchy. Ide o zásahy do 
vonkajších konštrukcií budov, výmenu technických systémov vy-
kurovania či prípravy teplej vody. Tieto ozdravné kroky významne 
predlžujú životnosť bytových domov. Obnova má však okrem dlhšej 
životnosti aj ďalšie, nemenej dôležité výhody. Ktoré sú to?

Bývate lacnejšie
Kto žije v bytovom dome, vie, že kľúčovým okamihom pre rodinný 
rozpočet je doručenie ročného vyúčtovania. Vtedy sa každý doz-
vie, ako počas uplynulého kalendárneho roka gazdoval. Vyúčtova-
nie je zvyčajne tým impulzom, ktorý nás prinúti zamyslieť sa nad 
možnými úsporami. V princípe existujú dve cesty. Tá jednoduchšia 
je, znížiť spotrebu teplej aj studenej úžitkovej vody a tepla potreb-
ného na vykurovanie domácnosti. Áno, ale šetrenie tohto typu má 

svoje hranice, ktoré sa končia znížením komfortu bývania. Po ruke 
však máme aj druhé riešenie, ktorým je zvýšenie energetickej 
úspornosti bývania. Ako znížiť náklady na teplo, ktoré v ročnom 
vyúčtovaní predstavujú najväčšiu položku súvisiacu so službami 
spojenými s užívaním bytu? Opatrení, ktoré vedú k vytvoreniu 
energeticky úsporného bývania je niekoľko. Tepelné straty sa 
dajú eliminovať stavebnými úpravami, vďaka ktorým sa dá znížiť 
spotreba energie celého bytového domu a zároveň aj vášho bytu. 
Spomeňme napríklad:

výmenu okien a vchodových dvier 
rekonštrukciu spoločných priestorov bytového domu 
zateplenie základov, obvodových múrov a strechy domu
vyregulovanie vykurovacej sústavy
opravu a zateplenie balkónov a lodžií 
obnovu rozvodov pre jednotlivé byty

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 5/2019

Polovica obyvateľov Slovenska žije v bytových, prevažne panelových domoch. 
Väčšina z nich bola postavená ešte v minulom storočí. Áno, čas naozaj rýchlo 
letí a pri deklarovanej 80-ročnej životnosti týchto domov to znamená, že onedlho 
by najstaršie z nich mali doslúžiť. Toľko teória, skutočnosť je našťastie iná.

STARÝ DOM V NOVOM ŠATE
Vďaka obnove bytového domu môžete Vďaka obnove bytového domu môžete 
aj vy bývať lepšie, krajšie a úspornejšieaj vy bývať lepšie, krajšie a úspornejšie

STARÝ DOM V NOVOM ŠATE
Vďaka obnove bytového domu môžete 
aj vy bývať lepšie, krajšie a úspornejšie
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Bývate modernejšie
Zamýšľate sa nad koncepciou energetických zdrojov? Pri vlast-
nom zdroji tepla je vhodné zvážiť výmenu zastaranej kotolne za 
novšiu, modernejšiu. Častým riešením je doplnenie pôvodného 
zdroja o obnoviteľné zdroje energií. Reč je o solárnych článkoch 
využívaných na ohrev vody, tepelných čerpadlách či o fotovoltic-
kých paneloch určených na výrobu elektrickej energie. V starších 
domoch je ďalej nevyhnutná výmena elektrických rozvodov a tiež 
uplatnenie moderných úsporných systémov osvetlenia spoloč-
ných priestorov. Nezabúdajme ani na výťahy. Vďaka novému výťa-
hu nebudete iba „in“, ale dosiahnete aj zvýšenie bezpečnosti pri 
transporte medzi poschodiami. Ponuka fi riem, ktoré sa zaoberajú 
predajom a montážou spomenutých zariadení je dnes mimoriad-
ne pestrá. Zmeny v bytovom dome môžu priniesť, okrem moder-
nosti, aj úsporu na teple a teplej vode, ale tiež na spotrebe elek-
trickej energie. A tu sme opäť pri tom, že ušetríte aj vy osobne.

Bývate krajšie a zdravšie
Je zrejmé, že zmodernizovaný bytový dom je krajší. Nová farebná 
fasáda a nové okná prekryli panelovú šeď a zmes rôznofarebných 
výplní otvorov. Vstupná chodba je estetickejšia a už pri vchádzaní 
do domu máte nový, príjemný pocit. Popri tom môžete postrehnúť 
ešte dve zmeny. Prvou je to, že zateplením stien ste sa zbavi-
li plesní v rohoch miestností. Druhou je, že po prestavbe máte 
u seba doma výrazne tichšie. Obyvatelia v rušnejších oblastiach 
to oceňujú ako dôležitý element. Veď žiť dlhodobo v hlučnejšom 
prostredí negatívne vplýva na naše zdravie. Nezanedbateľným 
benefi tom popri tom, že vaše bývanie sa stalo krajším a zdravším 
je i to, že ste si zvýšili hodnotu vašej nehnuteľnosti. Skúsenosti 
s predajom bytov v starších, obnovených domoch, to potvrdzujú.

Získajte dostupné a výhodné fi nancovanie
Hovoríte si, že obnova bytového domu nie je lacná záležitosť. 
Áno, dokonca platí, že čím je obnova zásadnejšia, tým je drah-
šia. Zároveň ale platí, že rozsiahlejšia rekonštrukcia prinesie 
výrazne vyššie úspory na energiách. O to viac je dôležitý výber 
správneho fi nančného partnera. Ak chcete staviť na odborníkov, 
ktorí dlhodobo ponúkajú prostriedky na obnovu za mimoriadne 
výhodných podmienok – nech sa páči – tu je ponuka špecia-
listov na fi nancovanie bývania z Prvej stavebnej sporiteľne. Jej 
úverový program je vytvorený tak, aby uspokojil každého klien-
ta:

úroková sadzba úverov na obnovu bytových domov sa 
začína už od 1,25 % p. a.
individuálny prístup v procese vybavovania úveru
výber fi xácie úrokovej sadzby od jedného roka až po celú 
dobu splatnosti
doba splatnosti úveru môže byť až 30 rokov
úver netreba zakladať domom ani bytmi
možnosť aj dôkladnej prípravy na investíciu prostredníc-
tvom stavebného sporenia podporovaného štátnou pré-
miou (max. 70 € ročne) na každé 4 byty pre spoločenstvá 
vlastníkov bytov 

Viac informácií vám poskytnú naši obchodní zástupcovia. Prídu 
za vami kamkoľvek, hoci aj na schôdzu vlastníkov bytov vo va-
šom bytovom dome. Ich zoznam nájdete na www.pss.sk alebo 
si dohodnite stretnutie na čísle 02/58 55 58 55.

NÁŠ TIP
Správne naplánovanie opatrení, ktoré umožnia zníženie 
nákladov za energie aj s výpočtom nákladov na obnovu 
bytového domu, môžete získať vďaka energetickému 
posúdeniu bytového domu. PSS ho záujemcom o obno-
vu poskytuje zdarma.

NEZABUDNITE
Ukončenie obnovy neznamená, že sa o kvalitu byto-
vého domu netreba ďalej zaujímať. Budova, stavebné 
konštrukcie a technické systémy potrebujú pravidelnú 
starostlivosť. Počas životnosti jednotlivých prvkov tre-
ba aspoň raz ročne vykonať ich prehliadku a vykonať 
prípadné opravy.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 5/2019
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NA VAŠE OTÁZKY ODPOVEDÁ

Vo februári 2019 sme si 
schválili zmenu Zmluvy o vý-
kone správy. Správca vlast-
níkom bytov novú zmluvu 
nedoručil a po urgencii nás 
odkázal na voleného zástup-
cu, ktorému vraj nové znenie 
zmluvy odovzdal. Moja otázka 
znie: konal správca v zmysle 
zákona?
Nie, nekonal a porušuje svo-

jim konaním zákon č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších pred-
pisov, konkrétne § 8a, ods. 1 (ale aj zákon č. 250/2007 Z. z. 
o ochrane spotrebiteľa)
a)  Zmena zmluvy o výkone správy schválená podľa § 14a ods. 

7, je záväzná pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome, ak je podpísaná správcom a osobou po-
verenou vlastníkmi, pričom pravosť podpisov týchto osôb 
musí byť úradne osvedčená

b)  Nadpolovičnou väčšinou musí byť zmena Zmluvy o výkone 
schválená a zároveň vlastníci schvaľujú poverenie osoby 
oprávnenej podpísať tento právny úkon.

c)  Správca je povinný schválené nové znenie Zmluvy o výkone 
správy doručiť do 30 dní od jej schválenia každému vlastní-
kovi bytu alebo NP v dome.

d)  Samotný spôsob doručenia každému vlastníkovi máte uve-
dený v Zmluve (môže to byť do poštových schránok, poštou, 
osobné doručenie proti podpisu a pod.)

e)  Správca sa svojim konaním a nedoručením odsúhlasenej 
zmeny zmluvy vystavuje pokute zo strany SOI, pre poruše-
nie povinnosti predávajúceho v zmysle zákona č. 182/1993 
Z. z., ale aj zákona č. 250/2007 Z. z.

Náš správca po doručení ročného vyúčtovania zálohových platieb 
spojených s bývaním za rok 2018 uviedol, že vlastník môže podať 
reklamáciu do 15 dní od doručenia. Vždy to bolo 30 dní. Je toto 
tvrdenie správcu v súlade so zákonom?
Nie, nie je. V rámci zákona o ochrane spotrebiteľov je treba dodržia-
vať lehotu 30 dní od doručenia.

V akom rozsahu máme ako správcovská fi rma viesť zoznam 
rozhodnutí vlastníkov?
Tieto povinnosti sú v zákone č. 182/1993 Z. z. citované v § 9, 
ods. 5, písm. a, b, c. V záujme zvýšenia informovanosti vlastníkov 
bytov a NP v dome o správe domu zákon ustanovil povinnosť správ-
cu viesť, uchovávať a aktualizovať zoznam všetkých prijatých rozhod-
nutí vlastníkov, vrátane zápisníc zo schôdzi vlastníkov a výsledkov 
písomných hlasovaní, vrátane hlasovacích listín a viesť dokumentá-
ciu súdnych sporov, ktoré sa týkajú domu.

Náš volený zástupca v dome síce býva, ale nie je vlastníkom 
bytu. Sme s ním spokojní, ale o túto funkciu nemá v dome 
záujem žiaden vlastník a tak sme nedodržali zákonný termín 
a nezvolili sme si do 30. 6. 2019 nového zástupcu. Čo môže-
me robiť ďalej?
Novela č. 23/2018 Z. z. zákona o vlastníctve bytov nanovo upra-
vila inštitút zástupcu vlastníkov, ich postavenie a právomoc. Zá-
kon ustanovil, že zástupcom vlastníkov môže byť len vlastník 
bytu alebo nebytového priestoru, výnimku zákon neumožňuje. 
Musíte si zvolať novú schôdzu vlastníkov a zabezpečiť čím skôr 

voľbu nového zástupcu, ktorým musí byť vlastník bytu alebo 
NP.

Môžete nám uviesť aspoň niektoré príklady poplatku za sprá-
vu, aby sme sa vedeli zorientovať pri jeho odsúhlasovaní?
Poplatok za správu býva zvyčajne rozdielny u správcovskej spo-
ločnosti a v domoch, ktorých správu zabezpečuje spoločenstvo. 
Výška poplatku je závislá u správcu aj od konkurencie schop-
nosti, hlavne v mestách, kde majú vlastníci možnosť výberu 
správcovskej spoločnosti medzi viacerými ponukami.

Správca: od 6 až po 15 eur, vrátane DPH
 Spoločenstvo: od 5 až po 10 eur (spoločenstvo DPH neplatí)

Môžete nám ozrejmiť zmenu zákona o metrológii, ktorá určila 
k výmene meračov na vodu iné termíny než platili doposiaľ?
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydal vy-
hlášku č. 161/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. 8. 2019, kde sa 
zjednotila doba overovania bytových vodomerov na 5 rokov. Vy-
hláška má 65 príloh pre pochopenie povinnosti z toho plynúcich 
je potrebné preštudovať prílohu č. 1 a prílohu č. 10

Písomné hlasovanie bolo schválené na zhromaždení vlastní-
kov, avšak pozvánka na písomné hlasovanie nebola doručená 
každému vlastníkovi bytu, ale rada ju umiestnila do vývesnej 
tabuli. Písomného hlasovania sa zúčastnila nadpolovičná väč-
šina vlastníkov a teda boli prijaté aj jednotlivé otázky písomné-
ho hlasovania. Je však takéto písomné hlasovanie platné?
Zákonný postup v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. nebol do-
držaný, a teda je neplatný. Jediné riešenie je obrátiť sa na súd. 
Zároveň odporúčame členom rady, aby si osvojili znenie zákona 
o vlastníctve bytov a neťažili zo situácie, ktorou je ľahostajnosť 
a nevedomosť ostatných vlastníkov bytov v dome. Takýchto čle-
nov rady si v budúcnosti nevoľte.

Prosíme o posúdenie našej MZ, ktorú sme uzatvorili ako spolo-
čenstvo so správcom.
Vaša MZ je problémom, lebo sa jedná o tzv. dvojitú správu 
domu. Váš správca vykonáva de facto celú správu domu. For-
málne správca vykonáva činnosť v mene a na účet vlastníkov, 
avšak obsahom zmluvného vzťahu je výkon správy celého domu. 
Mandatár na základe MZ nie je v priamom zmluvnom vzťahu 
s vlastníkmi bytov a NP v dome. Do 31. 10. 2018 sa takýto 
postup kvalifi koval ako obchádzanie zákona. Od 1. 11. 2018 
v dôsledku zmeny ust. § 6 ods. 3 a 4 zákona o vlastníctve by-
tov už ide o priamy rozpor so zákonom. Dvojitý právny vzťah vo 
vašom prípade je treba posudzovať aj z titulu prípadnej právnej 
zodpovednosti za škodu, či iné pochybenie zo strany mandatá-
ra voči spoločenstvu. Neplatnosť takejto zmluvy môže posúdiť  
len súd v prípadnom spore.

Máte dve možnosti riešenia: buď uzatvoríte MZ v zmysle zá-
kona a správca vám bude zabezpečovať len celú ekonomickú 
činnosť, alebo zrušíte spoločenstvo a uzatvorí sa so správcom 
Zmluva o výkone správy. K čiastočnej náprave zmluvných 
vzťahov vo vašom prípade došlo, a to zmenou správcovskej 
spoločnosti, otvorením vlastného účtu spoločenstva, ale spo-
ločenstvo aj naďalej nezabezpečuje ako právny subjekt správu 
domu. Je treba podrobnejšie študovať zákon č. 182/1993 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. Vlastníci nemôžu odsúhlasiť na 

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 5/2019
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zhromaždení dvojitú správu domu, ak je to v rozpore so záko-
nom.

Chcela by som sa informovať ohľadom tejto záležitosti: Ak ide 
o podielových vlastníkov, napríklad po dedení získajú byt štyria 
súrodenci, čiže byt je vo vlastníctve viacerých osôb, musia byť 
buď všetci štyria prítomní na schôdzi a mať zhodný prejav vôle. 
Alebo ak je na schôdzi prítomný len jeden člen rodiny, musí 
mať overené splnomocnenie od ostatných troch spoluvlastní-
kov. Spoluvlastníci môžu uplatniť svoje hlasovacie právo len 
ako celok.

Ako je to napríklad s manželmi, keď ako majiteľ je len jeden 
z nich, tým pádom by druhý z manželov nemal mať právo hla-
sovať, ak nemá splnomocnenie? 

A môže sa zúčastniť schôdze a byť zapisovateľom niekto, kto 
nie je vlastník bytu? Akým zákonom, nariadením je to podlo-
žené? 
1)   Ak je byt v rámci BSM obidvoch manželov, na schôdzi môže 

byť len jeden a ten hlasuje. Zákonodarca predpokladá, že 
hlasovaním jedného z manželov prítomného na schôdzi pre-
javuje zhodný prejav vôle aj druhého manžela.

2)  Ak je vlastníkom bytu len jeden z manželov, musí hlasovať 
na schôdzi osobnou účasťou alebo splnomocniť druhého 
aby sa schôdze zúčastnil a hlasoval na základe splnomoc-
nenia.

3)   Kto nie je vlastník bytu nemá právo zúčastňovať sa schôdze 
vlastníkov, ak ho niekto z vlastníkov nesplnomocnil. Ale ak 
má splnomocnenie, a to buď priamo sa týkajúce konkrétnej 
schôdze aj s pokynom vlastníka, ako má o jednotlivých bo-
doch programu hlasovať, potom sa bez problémov schôdze 
zúčastňuje. Nevidím dôvod, aby takýto človek bol poverený 
zápisom alebo aby sa volil za overovateľa.

Ak má niekto generálnu plnú moc a zastupuje vlastníka dlho-
dobo, potom môže byť volený aj za zapisovateľa alebo overo-
vateľa.

Moju konzultáciu si môžete overiť v zákone č. 182/1993 Z. z. 
v znení neskorších predpisov.

Obšírnejšie to rozpisujem preto, že z praxe mám skúsenosť, že 
splnomocnený vlastník zvrátil celé jednanie schôdze a presa-
dzoval svoje názory. Ostatní vlastníci mu to dovolili, pretože si 
mysleli, že zjedol všetku múdrosť sveta. Všetko je na vlastní-
koch, dom majú vo svojom vlastníctve, a ten kto v dome nebýva 
by nemal riešiť ich problémy lebo ich ani nepozná.

Bývam v štvorbytovke, ktorú nespravuje žiaden správca a nemá-
me ani spoločenstvo. Každý byt má samostatné kúrenie a výrobu 
TV. Spoločný máme len merač studenej vody, ktorý je evidovaný 

na jedného z vlastníkov a ten aj rozpočítava spotrebu na jednotlivé 
byty. Problém je v tom, že sa mesačne rozpočítava aj cca 30 m3 
vody naviac v rámci koefi cientu, po odpočte štyroch meračov. Tra-
ja vlastníci tvoria „svätú trojicu“ a ja nemám šancu realizovať svoj 
názor, námietky, nespokojnosť s riešením. A tak platím a platím 
a riešenie problému je v nedohľadne. Fakturačný merač je v po-
riadku, únik vody nie je zaznamenaný, musí tu byť teda len čierny 
odber, čo svätá trojica zásadne odmieta. Aké mám teda možnosti 
riešenia?
Podľa nášho názoru je riešenie len súdnou cestou, keďže sa v dome 
nemožno dohodnúť na riešení úniku alebo čiernom odbere vody. 
Žalovať musíte ostávajúcich troch vlastníkov, bolo by však dobré 
aby súčasťou žaloby bol aj posudok znalca a jeho stanovisko. 

Chcel by som sa na vás obrátiť s otázkou, či ste sa nestretli 
s riešením situácie v bytových domoch, kde si niektorí vlast-
níci v spoločných priestoroch dobíjajú elektrické kolobežky, 
bicykle, či motorky... Akým spôsobom by sa vlastníci dohodli 
na rozpočítaní elektriny v spoločných priestoroch (bývalé veľké 
kočikárne, sušiarne a pod., prípadne vlastné pivničné kobky) 
– viedlo to k zavedeniu elektromerov na zásuvky, ktoré boli 
určené pre každý byt (nejaké zamykacie mini skrinky), alebo 
tam bola použitá nejaká konzola/zbernica na napr. 4 káb-
le s prihlasovaním vlastníka bytu na nejaký PIN kód na daný 
kábel, alebo...?

Chceli by sme sa v našom bytovom dome inšpirovať takým 
riešením, nemali by ste pre nás nejaké rady/usmernenia...? 
Myslím si, že to čoskoro bude aktuálna téma aj pre ostatné 
bytové domy, nakoľko narastá obľuba tohto alternatívneho 
druhu prepravy...
Užívanie spoločných priestorov v dome musí mať svoje pravid-
lá, ktoré sú zakotvené v zásadách správania a bývania v dome, 
alebo v domovom poriadku. Kapacita nabíjania a spotreba 
elektrickej energie sa dá vypočítať, to by nebol problém, ale kto 
bude kontrolovať, či vlastník nabíjal motorku 1x za týždeň alebo 
7x za týždeň. Preto si musíte stanoviť pravidlá, ktoré vlastníci 
odsúhlasia a ktoré aj niekto z volených orgánov skontroluje.

Bez určených pravidiel nastáva v dome chaos. Už som sa stret-
la s požiadavkou zavedenia vody a elektrickej inštalácie do 
pivnice a ďalšími výmyslami. Spoločné priestory v dome mali 
stavebným úradom a projektovou dokumentáciou určený účel 
používania, tým sa treba riadiť, ak z pôvodnej práčovne urobíte 
priestor pre uloženie a nabíjanie elektrobicyklov a motoriek, po-
tom treba uvažovať o inštalácii nového elektromeru, ale aj spô-
sobu rozpočítavania nákladov spotrebovanej elektriny.

Poprosím o stanovisko k problému aj skúsených správcov, a te-
da členov nášho združenia na e-mail: zdenka.jurcakova51@
gmail.com.

Zdenka Jurčáková
odborný konzultant ZSaUN 
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Pri nízkych koncentráciách sa vykonávajú testy senzorického 
zápachu pomocou certifi kovaných odborníkov na pachy. Alebo 
ich jednoducho môžeme nazvať ovoniavačmi vzduchu, ktorí ab-
solvovali špeciálny výcvik na rozpoznanie, odlíšenie a vyhodno-
tenie jednotlivých pachových látok.

Čo sa hodnotí?
Pri teste zápachu sa hodnotia štyri parametre: intenzita zá-
pachu, subjektívny dojem, tolerancia a kvalita pachov. Čím je 
vyššia koncentrácia skúmanej látky, tým má vyššiu intenzitu 
zápachu. Hodnotenie sa zapisuje na stupnici v škále od 0 (bez 
zápachu) až po 5 (veľmi silný zápach). Subjektívny dojem sa 
hodnotí na deväťdielnej škále a to od úplne prijateľného (4) až 
po úplne neprijateľný (-4). Tolerancia hovorí o akceptovaní is-

tého pachu v interiéri, a to berúc v úvahu aj využitie priestorov. 
Kvalita zápachu sa opisuje slovne.

Testovanie vo výskumnom parku Viva
Vedci hľadali súvislosť medzi zápachom a rôznym typom výstav-
by. Vo výskumnom parku na stavebné materiály spoločnosti Bau-
mit vo Wopfi ngu vykonali dve série meraní zápachu. Prvá séria 
sa uskutočnila 7 mesiacov po dokončení výstavby výskumných 
domov, druhá po 14 mesiacoch. Výsledky oboch testov hovoria 
jasne: betónové a tehlové domy s vnútornou omietkou dosiahli 
oveľa nižšie hodnoty intenzity zápachu. Ich hodnotenie sa pohy-
bovalo v škále neutrálny až príjemný. Naopak, domy s drevenou 

ZDRAVÉ BÝVANIE S BAUMITOM
VÔŇA ALEBO ZÁPACH V INTERIÉRI?
Nežiaduce pachy spôsobené stavebnými materiálmi sú nielen nepríjemné, ale môžu tiež indikovať prítomnosť 
škodlivých látok. Pachy spôsobujú zväčša rôzne prchavé látky a aj keď jednotlivé látky cítime, nemusíme ich vždy 
zmerať pomocou meracích prístrojov, nakoľko ich koncentrácia je často pod limitnými hodnotami. 

Testovanie zápachu po 7 mesiacov, porovnanie rôznych materiálov. 
(Zdroj: IBO, Innenraumanalytik OG)
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rámovou konštrukciou a sadrokartónovým obložením, ako aj 
masívny drevený dom mali vysokú intenzitu zápachu, a to aj po 
roku. Mimochodom, intenzita zápachu neznamená automaticky 
nepohodlnosť. Intenzívny zápach vnímaný ako nepríjemný bol 
len v domoch s drevenou rámovou konštrukciou, tolerancia zá-
pachu bola označená ako podpriemerná. Naopak v masívnom 
drevodome, napriek vysokej intenzite zápachu, bola jeho tole-
rancia klasifi kovaná ako prijateľná, pri subjektívnom vnímaní 
zápachu bolo hodnotenie priemerné. 

Každý dom má svoju typickú vôňu
Druhý test na zápachy vedci vykonali po 14 mesiacoch po výs-
tavbe výskumných domov. Zaujímavým zistením bolo, že každý 
dom si zachoval svoj typický zápach aj po roku. V obývaných do-
moch si tento zápach málokedy uvedomíte, pretože je prekrytý 
inými pachmi spôsobenými činnosťami v dome. Ale môžete ho 
zacítiť napríklad po návrate z dovolenky, kedy bol dom dlhší čas 
neobývaný a nevetraný.

Zdravé obytné prostredie je v súčasnosti dôle-
žitejšie ako kedykoľvek predtým, a tak otázka 
kvality vnútorného vzduchu je čoraz akútnej-
šia. Tak ako čítame etikety na potravinách, 
mali by sme čítať etikety aj na stavebných 
materiáloch. Dnes už v ponuke nájdete výrob-
ky, ktoré sú označené ako nízkoemisné, eko-
logické a minerálne. Jedným z označení je aj 

certifi kát Natureplus, ktorý garantuje dodržiavanie vysokokvalit-
ných štandardov v oblastiach, ktoré majú vplyv na trvalú udrža-

teľnosť – počnúc čistým a efektívnym výrobným procesom, cez 
ochranu životného prostredia, zodpovedné využívanie zdrojov 
až po samotný vplyv na človeka. Baumit Slovensko získalo tento 
medzinárodný certifi kát pre produktový rad vnútorných omietok 
Baumit Klima, ktoré prispievajú k zdravému bývaniu a zlepšujú 
vnútornú klímu priestorov.

www.baumit.sk/zdrave-byvanie

Váš domov. Vaše steny. Vaše zdravie.
Testovanie zápachu po 14 mesiacov, porovnanie rôznych materiálov. 
(Zdroj: IBO, Innenraumanalytik OG)
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V jednom takom projekte sa pri kompletnej rekonštrukcii bytové-
ho domu projektanti rozhodli osadiť dom samonosnými hliníkový-
mi lodžiami. Tieto lodžie sa skladajú z jednotlivých modulov, sú 
predsadené pred opravovaný objekt a môžu byť aj tam, kde do-
posiaľ žiadne balkóny neboli. Hliníkové lodžie na tomto dome re-
alizovala fi rma PEKSTRA spol. s r. o. podľa požiadaviek investora. 
Na základe statického posudku a výpočtov sa pred dom zabetó-
novali základy, na ktoré boli pri samotnej montáži usadené pätky. 

Na tieto pätky s nasadzovacími rúrami sa vždy pripevnili štyri veľ-
mi kvalitné hliníkové podpery s kruhovým prierezom s priemerom 
110 mm. Tieto podpery nesú celé vertikálne zaťaženie a zároveň 
sú samostatným prvkom, nezávislým na budove. Rozloženie ho-
rizontálnych síl je zaistené takým pripojením k stene, ktoré sa 
skladá z dosky (do dĺžky nastaviteľnej) s prírubou, aby dokáza-
la vyrovnať rôzne hrúbky tepelnej izolácie. Jednotlivé moduly sa 
skladajú odspodu v logickom poradí až po poslednú lodžiu. Pod-
pery sú vedené skrz betónovú dosku, pričom spoj dvoch podpier 

medzi poschodiami je pod doskou, takže nie je viditeľný a tým 
sa redukuje dojem, že sú lodžie dodatočne pristavené. Betóno-
vá podesta je armovaná betónová doska, v ktorej sú všetky po-
trebné pripojenia pre podpery a stĺpiky zábradlia už pripravené. 
Tie sú, samozrejme, z ušľachtilej ocele. Pre ľahké odvodnenie je 
nášľapná plocha vyrobená s ľahkým spádom a dažďová voda je 
tak priamo odvedená. Nášľapná plocha je dodávaná ako hladká 
a podesta je odolná proti nepriaznivým vplyvom počasia, nevy-
žaduje si žiadne ďalšie úpravy. Je však možné podlahu natrieť 
alebo na ňu položiť dlažbu. Jednotlivé časti konštrukcie zábradlia 
sú vyrobené z proti korózii odolného hliníka. Na tieto časti sa po-
tom montujú krátke alebo dlhé profi ly z moderných hliníkových 
materiálov. Profi ly dodávajú balkónu vzdušný elegantný vzhľad 
a zároveň chránia súkromie. Ľahko udržiavateľný hliník zaručuje 
stabilitu a odolnosť.

Tieto lodžie boli dodávané v rozmere 3 x 1,5 m, ale bežnejší poža-
dovaný rozmer je 3,5 x 2 m, maximálny rozmer je 4 x 2,5 m.

Až sa obyvatelia do nových bytov nasťahujú, môžu si pre zvýše-
nie komfortu nechať dodať markízu v hliníkovom puzdre, ktorá 
sa upevňuje na predné podpery. Na zábradlie je možné dodať aj 
praktický držiak na kvetináče.

Všetky potrebné informácie o uvedených hliníkových lodžiách 
získate vo fi rme PEKSTRA spol. s r. o. a u výhradného zástup-
cu PEKSTRY pre Slovensko − fi rmy Kaczer s. r. o. na jej we-
bových stránkach www.kaczer.sk alebo na telefónnom čísle 
0903 924 153.

HLINÍKOVÉ LODŽIE
V posledných rokoch sa počet modernizácií a revitalizácií bytových domov v mestách výrazne zvýšil. A pri 
modernizáciách sa zvýšil i nárok na výsledok vzhľadu a úžitkovosti jednotlivých bytov. Preto sa investori snažia 
zvoliť najoptimálnejšie a najlepšie možné riešenie. Zvyšujú sa nároky na kvalitu bývania a obyvatelia často chcú 
byt s balkónom alebo lodžiou.
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Prihlasovací formulár/záväzná objednávka 
na konferenciu Správa budov 2019 CZ, Hotel Akademie Naháč, 10. – 11. 10. 2019

Meno, priezvisko účastníka:

Organizácia:

Ulica a číslo, PSČ a mesto:

Telefón:

E-mail:

IČ:

DIČ, IČ DPH:

Za vašu organizáciu sa konferencie zúčastní menovite: 

………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Účastnícky poplatok zahŕňa: 
• občerstvenie a coffee break počas celej konferencie
• slávnostná večera (raut) s ochutnávkou tokajských vín
• spoločenský večer spojený s tombolou
• zborník prednášok z konferencie na CD

Objednávame:
Účastnícky poplatok (počet osôb x 38 eur) v sume: ………………………………….

Tlačený zborník prednášok (počet ks x 15 eur) v sume: ………………………………….

Celkom:   …………………………………. eur

Na základe prihlášky vám bude zaslaná faktúra, ktorú je nutné uhradiť pred konferenciou!
Pri úhrade prosíme vyplniť v rubrike: Správa pre prijímateľa:  Meno a priezvisko účastníka (alebo názov spoločnosti). 
V prípade, že sa konferencie nezúčastníte, poplatok sa nevracia. Máte možnosť vyslať za seba náhradníka.
Účastnícky poplatok nezahŕňa ubytovanie! 

Možnosti ubytovania sú: Penzion U Dvou čápů: Stanislav Honzik, info@udvoucapu.cz, Hotel Samechov – Samechov 
Rezervace, rezervace@samechov.cz

V súlade s GDPR týmto súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre interné potreby organizátora konferen-
cie. 

Dátum: ……………………………………… …………………………………………………………..
 podpis

Prihlášku pošlite na adresu:  
V. O. Č. Slovakia  s. r. o., Školská 23, 040 11 Košice 
alebo e-mailom na:  voc@voc.sk, marketing@voc.sk
Informácie:  +421 905 541 119, +421 917 240 207
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Čo sa zmení pre vlastníkov bytov?
Podľa starých pravidiel bola povinnosť overovania bytových vo-
domerov každých 6 rokov pre studenú vodu a každé 4 roky pre 
teplú vodu. Nesúlad overovacích období však zaťažuje vlastní-

kov bytov, nakoľko musia sprístupniť svoje byty na výmenu vo-
domerov v rozdielnych termínoch. Podľa novej vyhlášky sa môžu 
vodomery na studenú aj teplú vodu vymieňať v rovnakom čase 
každých päť rokov. Platí to pre bytové domy, ktoré si vodomery 
na studenú aj teplú vodu inštalujú súčasne.

Kompatibilita so životnosťou rádiových modulov 
Ďalším benefi tom pre bytové domy je súlad overovacieho obdo-
bia so životnosťou rádiových modulov, ktoré umožňujú diaľkový 
odpočet údajov o spotrebe bez vstupu do bytov. Moduly so ži-
votnosťou 10 rokov je možné použiť počas dvoch overovacích 
období. Po piatich rokoch sa jednoducho preinštalujú na nové 
vodomery s platným metrologickým overením.

Zdroj: ista Slovakia, s. r. o. 
www.ista.sk

ČAS PLATNOSTI OVERENIA BYTOVÝCH 
VODOMEROV SA ZJEDNOTIL NA 5 ROKOV
Bytové vodomery na teplú aj studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, majú jednotný čas platnosti overenia, 
a to päť rokov. Nové pravidlá, defi nované vyhláškou 161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť od 1. augusta 
2019, sa týkajú všetkých bytových vodomerov, ktoré sa nachádzajú v bytových a nebytových priestoroch za fakturačným 
meradlom(vodomerom) a merajú spotrebu teplej a studenej vody pre užívateľské jednotky(byt, NP). Namerané spotreby 
na bytových vodomeroch slúžia ako podklad pre rozpočítanie celkových nákladov za studenú a teplú vodu medzi 
konečných spotrebiteľov. 

www.ista.sk

Variabilné riešenia
pre meranie spotreby vody
Bytové vodomery
s vysokou presnosťou merania

istameter® m
jednoduchá výmena

modilys® m
výnimočná presnosť

■ možnosť doplnenia o moduly radio, mbus a contact

■ zvýšená ochrana voči ovplyvneniu magnetom

■ detekcia úniku vody

■ online monitoring spotrieb 

by vody

a

ista

bus a contact

gnetom

domaqua® m
všestranné použitie
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PRÁVNIK RADÍ...

Pod bytovým domom je garážová hala, v LV je 29 zápisov, kaž-
dé stánie má svoje číslo 1 až 29, svoj defi novaný spoluvlastníc-
ky podiel a svojho jasného majiteľa. Máme za to, že ide o 29 
nebytových priestorov a 29 hlasov. Sú však aj výklady, že hala 
je jedna miestnosť a teda jeden nebytový priestor a celé to má 
jediný hlas. Reálnu podobu rozhodovania v skupine 29 ľudí si 
neviem predstaviť. Ako sa dohodnú, kto a ako bude za nich na 
schôdzi rozhodovať? Kto vôbec dá dokopy 28 splnomocnení 
pre 29. vlastníka?
Pre správne vysvetlenie musíme vychádzať zo znenia zákona 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V prvom rade je 
potrebné rozlíšiť garáž ako samostatný nebytový priestor 
a garážové stojisko, ktoré nie je samostatným nebytovým 
priestorom. Základom je rozhodnutie stavebného úradu o po-
volení užívania (kolaudačné rozhodnutie), z ktorého vyplýva aj 
zápis na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Ak je každá 
garáž uvedená v rozhodnutí stavebného úradu a zapísaná ako 
samostatný nebytový priestor, mohol by sa jej vlastníkovi priznať 
samostatný hlas. Ak je však garáž zapísaná ako jeden nebytový 
priestor a jednotliví vlastníci majú spoluvlastnícke podiely a na 
liste vlastníctva sú zapísané poznámkou k jednotlivým vlastní-
kom len samostatné stojiská, tieto nemajú samostatné hlasy 
a k takémuto nebytovému priestoru – garáži v celku sa bude 
vzťahovať len jeden hlas. Iné vysvetlenie nám neumožní zákon 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, kvôli defi nícii v § 2 
ods. 3, 13 a 14 a § 14 ods. 3 tohto zákona, aj vysvetleniu v dô-
vodovej správe k zákonu.

§ 2 zák. č. 182/1993 Z. z.
(3)  Nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie 

miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím sta-
vebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebyto-
vým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti 
domu a spoločné zariadenia domu.

(13)  Garážou v dome sa na účely tohto zákona rozumie nebyto-
vý priestor v dome, ktorý je podľa rozhodnutia stavebného 
úradu určený na odstavenie a parkovanie vozidiel.

(14)  Garážovým stojiskom sa na účely tohto zákona rozumie 
plošne vymedzená časť garáže v dome; garážové stojisko 
nie je samostatným nebytovým priestorom.

§ 14 zák. č. 182/1993 Z. z.
(3)  Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu 

alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci 
na byt alebo na nebytový priestor v dome; to platí aj vtedy, 
ak je byt alebo nebytový priestor v dome v podielovom spo-
luvlastníctve viacerých osôb.

Z dôvodovej správy k novele zákona č. 182/1993 Z. z., ktorou boli 
do zákona zavedené nové pojmy (ako napr. garážové stojisko):

K bodu 3 a 6
Do zákonných defi nícií pojmov sa zavádza nový pojem „ga-
rážové stojisko“, ktorý je v praxi dlhodobo používaný najmä 
v súvislosti s tzv. developerskou výstavbou. Garážovým stojis-
kom sa rozumie plošne vymedzená časť nebytového priesto-
ru nachádzajúceho sa v dome, určeného na parkovanie mo-
torových vozidiel (garáž v dome), s ktorým je spojené právo 
spoluvlastníka garáže v dome užívať toto parkovacie miesto 
výhradne pre svoje potreby. Spravidla ide o tzv. „hromadné 

garáže“, kde sú garážové stojiská vyznačené len vodorovným 

značením, preto nespĺňajú defi níciu nebytového priestoru 

podľa § 2 ods. 3 zákona. Z dôvodu, že garážové stojisko nes-
pĺňa legálnu defi níciu samostatného nebytového priestoru, 
zapisuje sa do katastra nehnuteľností len poznámkou.

K bodu 45
Podľa súčasného stavu je užívateľ garážového stojiska len 

vlastníkom spoluvlastníckeho podielu na celom nebytovom 

priestore (garáži), v ktorom sa jeho parkovacie miesto na-

chádza. Preto sa v takomto prípade aplikuje všeobecná 
právna úprava rozhodovania spoluvlastníkov o hospodáre-
ní so spoločnou vecou podľa Občianskeho zákonníka, teda 
s celým nebytovým priestorom v dome, v ktorom sa garážové 
stojiská nachádzajú. To však spôsobuje značné komplikácie 
najmä pri prevode tohto garážového stojiska, vzhľadom na 
predkupné právo podľa § 140 Občianskeho zákonníka, pri 
správe tohto priestoru, ktorý je len súčasťou iného nebyto-
vého priestoru, a nie je spoločnou časťou domu alebo spo-
ločným zariadením domu. Navrhovaná právna úprava tento 
problém odstraňuje tým, že zavádza výlučné právo užívať ga-
rážové stojisko ako právo sui generis, ktoré je spojené s vlast-
níctvom určitého spoluvlastníckeho podielu. S prevodom ale-
bo prechodom tohto spoluvlastníckeho podielu prechádza na 
nadobúdateľa aj toto užívacie právo ….

Navrhovaná úprava garážového stojiska nevylučuje, aby sa 
po splnení zákonných požiadaviek garážové stojisko stalo po 
stavebných úpravách odsúhlasených vlastníkmi bytov a ne-
bytových priestorov v dome aj samostatným nebytovým pries-
torom, ak bude spĺňať jeho defi níciu podľa § 2 ods. 3 zákona 
o vlastníctve bytov. Prijatím navrhovanej úpravy sa tiež vyrie-

ši výkladový problém pri hlasovaniach, akým počtom hlasov 

za tieto nebytové priestory, ktoré môžu obsahovať aj niekoľ-

ko desiatok garážových stojísk, spoluvlastníci reálne dispo-

nujú. V súlade s § 14 a nasl. zákona o vlastníctve bytov majú 

spoluvlastníci za celý nebytový priestor (hromadnú garáž) pri 

hlasovaní len jeden hlas.

Od našich čitateľov dostávame stále množstvo rôznych otázok, ktoré sa týkajú problematiky 
správy budov. Spravidla na otázky odpovedá JUDr. Zuzana Adamová Tomková, ktorú 
mnohí poznajú z kurzu Manažér správy budov alebo z konferencie Správa budov. Niektoré 
otázky, ktoré by vás mohli zaujímať, sme sa rozhodli zverejniť aj v našom časopise, aby 
pomohli ostatným, ktorých sa s podobnými problémami vo svojej praxi stretávajú tiež 
a riešenie im môže pri ich práci pomôcť. Problematiku z priestorového hľadiska budeme 
uverejňovať heslovite, odpovede v plnom rozsahu. Veríme, že ako rubrika: „Vy sa pýtate – my 
odpovedáme“, tak aj rubrika „Právnik radí“ vám bude vo vašej práci dobrým pomocníkom 
a pomôže v prípadoch, keď máte podobný problém... 

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 5/2019
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Pozvaní sú všetci zákazníci, ktorí spravujú svoje priestory v in-
formačnom systéme DOMUS, ktorý je lídrom na správcovskom 
trhu. Ide o unikátny informačný softvér pre správu nehnuteľnos-
tí a výrobu tepla. 

Konferencia je pokladaná za špičku v oblasti správy bytových 
a nebytových priestorov. Počas dvoch dní plných odborných pre-
zentácií budú účastníci informovaní o novinkách a vylepšeniach 
v systéme DOMUS. Ťažiskovou témou bude najnovšia verzia in-
formačného systému DOMUS X.

NAJNOVŠIA GENERÁCIA SOFTVÉRU PRE SPRÁVU 
BUDOV PREDSTAVENÁ NA DOMUS KONFERENCII 2019
Najnovšie trendy a najzaujímavejšie funkcionality informačného softvéru pre správu bytových a nebytových 
priestorov budú programom už 13. ročníka konferencie, ktorá sa uskutoční v októbri v Grand hoteli Bellevue 
v Starom Smokovci. 

POZVÁNKA

KON N A P PO VA OV N O A N O O A P P ÁV OV
OV A N OV P O OV NA OV N K

KON N A O
AN O V O N OKOV V OK A
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Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI je absolútnou novin-
kou prichádzajúca priamo z vývojového oddelenia spoločnosti 
ISOTRA. Táto pergola svojim inovatívnym a čistým dizajnom spĺ-
ňa náročné požiadavky súčasného užívateľského komfortu nie-
len tým, že môže mať šírku až 4 metre, výsuv až 7 metrov a výš-
ku až 3 metre, ale aj jej ďalšími prednosťami. Hliníkové lamely je 

možné orientovať od 0° do 130°, samozrejmosťou je dokonalé 
tesnenie a sklon lamiel pre riadený odtok vody stojkou. Nosnosť 
lamiel je od 116 kg/m2 pri 4 metrovej šírke pergoly. Do pergoly 
je možno integrovať tieniace prvky – screenové rolety alebo von-
kajšie žalúzie a tiež LED osvetlenie. Prednosťou pergoly ARTOSI 
je možnosť rozdelenia strechy na viac nezávislých sekcií ovláda-
ných individuálne podľa pozície slnečných lúčov. Stojku pergoly 
možno umiestniť až jeden meter mimo roh pergoly. Jednotlivé 

pergoly možno k sebe spojiť, potom v spoji pergol zostáva iba 
jedna stojka. Pergolu ARTOSI možné zostaviť až piatimi spôsob-
mi a možno kombinovať voľne stojacu časť s časťou kotvenou 
do steny. Montáž je možné vykonať svojpomocne. Vzhľadom ku 
všetkým týmto parametrom pergoly je jej cena tiež jej význam-
nou prednosťou.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 5/2019

Pergoly predstavujú v záhrade či na terase malú oázu pokoja, ktorú občas potrebuje každý z nás. Vytvára elegantné 
prostredie a maximálne pohodlie takmer po celý rok. Svojim výnimočným dizajnom budú dotvárať vaše nové 
zážitky v záhrade. A práve preto v posledných rokoch popredný výrobca tieniacej techniky, spoločnosť ISOTRA 
uviedla na trh hneď tri rôzne druhy pergol.

PERGOLY Z DIELNE SPOLOČNOSTI ISOTRA
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Minulý rok spoločnosť ISOTRA uviedla na trh dva typy samonos-
ných pergol s názvom MIRA 4 a MIRA 2. Obe pergoly sú tvorené 
rafi novaným a inovatívnym dizajnom. Strecha je z hliníkových 
lamiel, ktoré možno orientovať od 0 ° do 140 ° s tesnením 
a bočným odtokom vody. Do pergoly možno integrovať LED bo-
dové osvetlenie aj tieniace prvky – screenovú roletu či vonkajšiu 
žalúziu a tiež systém proti zasnežovaniu lamiel. Pergoly MIRA 

predstavujú syntézu pevnej, stabilnej konštrukcie a inovatívne-
ho prevedenia lamiel, vrátane príslušných komponentov. Okrem 
dynamických testov spĺňajú pergoly MIRA tiež prísne nároky na 
statické skúšky rovnomerného zaťaženia lamiel v uzavretej po-
lohe s hmotnosťou až 140 kg/m2. Pergoly spĺňajú požiadavky 
6. triedy odolnosti proti vetru. MIRA 4 je samonosná pergola so 
4 základnými stojkami. MIRA 2 je tiež samonosná pergola, ale 
iba s 2 základnými stojkami a kotvením do steny. Obe pergoly 
možno zpražit v modulovom systéme vedľa seba alebo za se-
bou. Pergola MIRA 4 teda nie je závislá na umiestnení pri budo-
ve a môže tak byť situovaná kamkoľvek. Ak vám chýba pohod-
lie moderného odpočinku na záhrade, pri bazéne, jazierku či 
skalky, elegantné zastrešenie predzáhradky reštaurácie alebo 
bezpečné kryté státie pre automobil, sú pergoly MIRA tou správ-
nou voľbou.

Hliníková látková pergola LUKA je estetickou ozdobou pre každú 
záhradu. Táto pergola je k dispozícii v dvoch variantoch, LUKA 
S a LUKA M, ktoré sa líšia iba limitnými rozmermi. Alternatívne 

možno zpražit dve pergoly vedľa seba, tento variant je možné 
objednať pod názvom LUKA S/D alebo LUKA M/D. Sťahovacia 
strecha je vyrobená z jediného kusu nehorľavej PVC tkaniny. 
Látka vykazuje vynikajúcu pevnosť a rozmerovú stabilitu, sa-
mozrejmosťou je 100 % ochrana proti dažďu a slnečným lúčom. 
Trakčný systém je vyrobený z vysoko odolného ozubeného re-
meňa, ktorý beží na guľkových ložiskách. Toto spojenie sa vyz-
načuje veľmi tichým a pravidelným chodom. Ovládanie pergoly 
je možné iba motorom. Čelný odtok vody je integrovanou súčas-
ťou konštrukcie pergoly. Látku možno vybrať zo samostatného 
vzorkovníka, kde sú na výber viac ako dve desiatky farieb.

Pre každú pergolu je na výber z niekoľkých farebných prevedení 
lamiel a konštrukcií. Všetky pergoly majú svoje špecifi cké výho-
dy a vlastnosti. Viac nielen o pergolách, ale aj ďalších výrobkoch 
z oblasti tienenia sa môžete dozvedieť na www.isotra.cz.

SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 5/2019



www.voc.sk/spravca-bytovych-domov20

Je jasné, že nikto sa nechce problematikou kanalizačných a vo-
dovodných prípojok zaoberať a napraviť nespravodlivosti, zvý-
hodnenie vodárenských spoločností na úkor vlastníkov bytov 
a to zákonom č. 442/2002 Z. z. Vyjadrenie Ministerstva život-
ného prostredia SR je toho dôkazom. Toto ministerstvo zastáva 
a obhajuje privilégia monopolného postavenia vodárenských 
spoločností. Vo svojej odpovedi, citujem z uverejneného člán-
ku: „... súčasne platný zákon č. 442/2002 Z. z. jednoznačne 
ustanovili podmienky pre vodovodné prípojky a kanalizačné 
prípojky a retroaktivita stanovenia hraníc prípojok patriacich 
k bytovým domom nie je prípustná podľa legislatívnych pravi-
diel vlády Slovenskej republiky, t. j. spätne meniť a určovať pod-
mienky napr. pre vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky.“ 
Koniec citátu. Takýto postoj je zavádzajúci, lebo práve zákon č. 
442/2002 Z. z. retroaktívne zmenil hranice vodovodných a ka-
nalizačných prípojok vybudovaných pred účinnosťou uvedeného 
zákona. 

Problematiku vodovodných a kanalizačných prípojok s účinnos-
ťou od 1. 4. 1979 riešila vyhláška č. 154/1978 Zb. 

Vyhláška 154/1978 Zb. bola zrušená a nahradená zákonom č. 
442/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2002. 

Naše spoločenstvo doposiaľ riešilo problematiku len kanalizač-
ných prípojok. 

Vyhláška č. 154/1978 Zb. uvádza:
§ 2
(1)  Verejná kanalizácia je súbor objektov a zariadení na odvá-
dzanie, prípadne aj zneškodňovanie odpadových a zrážkových 
vôd z obcí a sídlisk.

(2)  K súboru objektov a zariadení verejnej kanalizácie patria:
 b) verejné časti kanalizačných prípojok,3)

§ 2a
(3)  Kanalizačnou prípojkou je potrubie, ktorým sa odvádzajú 
odpadové vody z miesta vyústenia vnútornej kanalizácie,1) až 
po zaústenie do stokovej siete verejnej kanalizácie.

§ 2b
(1)  Vodovodná a kanalizačná prípojka sa delí na verejnú časť 
a na domovú časť. Domová časť prípojky je tá jej časť, ktorá je 
na pripojenej nehnuteľnosti, ak nie je ustanovené inak.

(3) Verejná časť vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky sa ur-
čuje podľa týchto zásad:
 a)  ak je vodovodná alebo kanalizačná prípojka napojená na 

vodovodný rad alebo uličnú stoku (ďalej len „rozvádzacie 
potrubie“) na verejnom priestranstve,3) je verejnou čas-
ťou prípojky tá časť, ktorá je uložená na tomto verejnom 
priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo 
prvý raz opúšťa,

(5) Delenie prípojky určené alebo dohodnuté podľa predchádza-
júceho odseku sa nemení ani pri zmene charakteru pozemkov.

Do 1. 11. 2002 platilo, že k verejnej kanalizácii patria aj verejné 
časti kanalizačných prípojok. 

Vo väčšine prípadoch vtedajšej výstavby sa bytové domy po-
stavili na cudzom pozemku. Verejná časť kanalizačnej prípojky 
bola tá časť, ktorá bola uložená na verejnom priestranstve až 
po vstup do domu.

K celej tejto časti verejnej kanalizačnej prípojky sa vzťahovala 
povinnosť správcu verejnej kanalizácie zabezpečovať údržbu 
podľa § 3 vyhlášky. Toto vykonávali vodárenské spoločnosti. 
Od 1. 11. 2002 sa zákonom č. 442/2002 Z. z. stav zmenil:

§ 3
(4)  Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú
 h) kanalizačné prípojky.

§ 4
(6) Vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizač-
nej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, 
a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu 
alebo verejnej kanalizácie.

§ 42
(7) Vlastníctvo k vodovodným prípojkám alebo ku kanalizačným 
prípojkám, prípadne k ich častiam zriadeným pred účinnosťou 
tohto zákona zostáva zachované.

Zákonom 442/2002 Z. z. došlo k zmene defi nície vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky a určeniu jej vlastníka podľa toho, kto 
uhradil náklady na jej zriadenie. Takto defi novaný vlastník je po-
vinný zabezpečovať jej opravy a údržbu.

Myslím si, že pri tvorbe znenia zákona č. 442/2002 Z. z. sa 
vychádzalo z predpokladu, že nebude možné preukázať vlast-
níctvo vodovodnej ani kanalizačnej prípojky správcovi verejnej 
kanalizácie, tzn. vodárenským spoločnostiam. Kanalizačné 
prípojky podľa §3 ods. (4) písm. h) boli úplne vyňaté z verejnej 
kanalizácie. Takto sa vodárenské spoločnosti zbavili zodpo-
vednosti za ich údržbu. 

Zisťoval som kto je vlastníkom kanalizačných prípojok konkrét-
ne pre náš bytový dom. Vlastníci bytov nie sú, spoločenstvo 
vlastníkov bytov tiež nie, mesto tiež nie. Stredoslovenská vo-
dárenská spoločnosť, a. s. ako prevádzkovateľ verejnej kanali-
zácii sa tiež k tomu nehlási. Jednoznačne na základe všetkých 
dostupných faktov mi vychádza, keď predtým bolo všetko štát-
ne (celospoločenské vlastníctvo), že vlastníkom kanalizačných 
a vodovodných prípojok je štát, ktorý pravdepodobne neprevie-
dol (alebo previedol?) vlastníctvo na inú fyzickú alebo právnic-
kú osobu. 

REAKCIA NA ČLÁNOK „VODÁRENSKÉ A KANALIZAČNÉ 
PRÍPOJKY – STÁLE HORÚCI PROBLÉM“ UVEDENÉHO 
V SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV Č. 4/2019
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Na druhej strane však Vyhláškou 154/1978 Zb. bolo právo hos-
podárenia verejnej časti vodovodných a kanalizačných prípojok 
prevedené správcovi, tzn. súčasnému prevádzkovateľovi, v na-
šom prípade Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Vyhláška 154/1978 Zb.
§ 10c 
(1)  Právo hospodárenia k verejnej časti vodovodnej alebo ka-
nalizačnej prípojky vybudovanej štátnou socialistickou organizá-
ciou sa prevádza správcovi bezodplatne.5)

§ 40a
(1)  Organizácie, ktoré majú právo hospodárenia k vodovod-
ným a kanalizačným prípojkám, a organizácie a občania, ktorí 
sú vlastníkmi takýchto prípojok, sú povinní usporiadať vzťahy 
k nim podľa ustanovení tejto vyhlášky do 31. decembra 1990.

(4)  Do odovzdania verejných častí vodovodných a kanalizač-
ných prípojok sú povinní doterajší vlastníci zabezpečovať ich 
riadnu údržbu a prevádzku.

Tým, že správca verejného vodovodu a verejnej kanalizácii pre-
vádzkoval vodovodné a kanalizačné prípojky do účinnosti Záko-
na 244/2002 Z. z., (tzn. do 31. 10. 2002) boli splnené ustano-
venia Vyhlášky 154/1978 Zb., a to § 10c ods.(1) a § 40 ods.(1). 
A ak neboli potom sú kanalizačné prípojky nielen vo vlastníctve 
štátu ale štát je aj ich správcom – prevádzkovateľom.

Osobné skúsenosti potvrdzujú, že štát pri riešení problematiky 
vodovodných a kanalizačných prípojok presúva zodpovednosť 
za ich riešenie na prevádzkovateľa verejného vodovodu a verej-
nej kanalizácii. Takto dochádza k začarovanému kruhu. Znenie 
§ 42 ods. (7) zákona 244/2002 Z. z. je potom nevykonateľné, 
zmätočné pre bytové domy postavené za socializmu, pred účin-
nosťou tohto zákona. Toto ustanovenie by malo platiť len pre 
bytové domy postavené po účinnosti zákona 442/2002 Z. z. 

Štát zapríčinil tento stav, štát ho musí uviesť do právneho vzťa-
hu, napraviť to čo znefunkčnil. 

V uvedení problematiky do právneho vzťahu nevidím problém, 
je to jednoznačné, ale… 

Ďalej by mal štát refundovať náklady vlastníkom bytov, ktoré 
museli a musia vzhľadom na bezproblémové zdravotné užívanie 
bytov vynakladať na údržbu a opravy kanalizačných a vodovod-
ných prípojok (nie sú majetkom vlastníkov bytov), a to v rozpore 
so zákonom 182/2003 Z. z. 

Ďalšia problematika
V § 2 ods. f) zákona 442/2002 Z. z. sa hovorí o vode z atmo-
sférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou, 
ako o vode z povrchového odtoku. V súvislosti s ňou §29 ods. 4 
hovorí: Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádza-
né do verejnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou alebo 
cez uličný vpust merané, vypočíta sa toto množstvo spôsobom, 
ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá 
ministerstvo.

V bytových domoch, ktoré boli postavené za socializmu nemá 
prevádzkovateľ namontované fakturačné meradlá na zrážkovú 
vodu, tzn., že je nemerateľná a predsa fakturovaná v súlade 
s právnymi normami, a to výpočtom.

Spôsob výpočtu je daný Vyhláškou MŽP č. 397/2003 ( príloha 
č.2 ). Jednou veličinou je „priemerný ročný úhrn zrážok“ v mm, 
ktorý poskytuje SHÚ za obdobie predchádzajúcich 5 rokov. Byto-
vý dom – vlastníci bytov platia, a je jedno či atmosférické zrážky 
spadnú na danú strechu alebo nie. Na druhej strane je Zrážková 
voda prakticky destilovaná voda a pomáha prečisťovať verejné 
kanalizácie.

Odpadová voda – stočné, nie je prevádzkovateľom verejnej ka-
nalizácie merané ale zákonom stanovené a to v množstve ta-
kom ako vodovodný kohútik voda opustila. Všetci vieme, že je to 
neobjektívne, nemôže byť stočné k vodnému v pomere 1:1.

Konečným spotrebiteľom v bytovom dome je byt – vlastník bytu 
a nie spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca.

Monopolné postavenie prevádzkovateľa verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie neumožňuje vlastníkom bytov vybrať si 
iného prevádzkovateľa a musí strpieť podmienky dané týmto 
prevádzkovateľom. 

Domnievam sa, že Zákon 244/2002 Z. z. je diskriminačný, že 
je v rozpore dobrých mravov v súlade Občianskeho zákonníka 
a v rozpore s Ústavou lebo ide o zvýhodňovanie jedného na 
úkor druhého.

Štát nechce riešiť a napraviť krivdy páchané na vlastníkoch by-
tov – občanoch tohto štátu. A keď si uvedomíme, že jedine súdy 
môžu dať záväzný právny výklad jednotlivých ustanovení záko-
nov a to vo svojej rozhodovacej činnosti, potom neostáva nič iné 
ako možnosť obrátiť sa na Ústavný súd, podať na štát žalobu.

Mestá a obce sú akcionármi prevádzkovateľov verejného vodo-
vodu a verejnej kanalizácii. Je možnosť osloviť ich a požiadať 
o pomoc cez Združenie miest a obcí Slovenska.

Spoločenstvo ČSA 54, 56, 58, 60, 62
Predseda Ing. Jozef Ďurčík
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Keď lepiť alebo stierkovať, 
tak určite s maltami Ceresit Fibre Force
Fibre Force technológia je synergická kombinácia minerálnych 
a prírodných vlákien, použitých v lepiacich a stierkových mal-
tách Ceresit ETICS. Malty (Ceresit CT 85 FLEX, Ceresit CT 190 
MW FLEX a Ceresit CT 87 WHITE FLEXIBLE) s touto technológi-
ou majú výbornú priľnavosť, sú pevné a odolávajú aj vysokému 
nárazu. Pri pôsobení za rôznych klimatických podmienok sú 
viac fl exibilné a menej citlivé na tepelné napätie. Vlákna tiež 
zlepšujú chovanie počas procesu tvrdnutia, kde vplyvom me-
chanického lepenia môže dôjsť k vzniku mikrotrhlín. 

Silikátovo-silikónové a silikónové omietky Ceresit 
Double Dry pôsobia ako ochranný štít na fasáde
Posledná generácia silikátovo-silikónových a silikónových 
omietok Ceresit s technológiou Double Dry si zase získala po-
zornosť vylepšenými parametrami hydrofóbnosti a paroprie-
pustnosti. Vďaka technológii Double Dry sú zásadne vylepšené 
receptúry ako u silikátovo-silikónových omietok Ceresit CT 174 
a 175, tak aj u silikónových omietok CT 74 a 75. Ako už názov 
technológie napovedá, u všetkých inovovaných omietok sa ob-
javuje „dvojitý efekt“ suchej fasády – teda veľmi nízka nasia-
kavosť (trieda W3) a súčasne vysoká priepustnosť vodnej pary 
(V1). Omietky s touto technológiou majú excelentné samo-
čistiace vlastnosti, vysokú odolnosť proti zašpineniu a vzniku 
a šíreniu rias a plesní. Silikátovo-silikónové a silikónové omiet-
ky Ceresit tak pôsobia ako ochranný štít na fasáde a udržia ju 
čistú a odolnú po dlhú dobu. Omietky s technológiou Double 
Dry sú samozrejme súčasťou ETICS systémov Ceresit.

Omietky a nátery Ceresit VISAGE vyzerajú na dome či 
stene ako skutočný kameň, drevo, kov či betón
Vďaka svojej nízkej hmotnosti však neovplyvňujú konštrukciu 
budovy. Preto je možné použiť ich aj pri renovácii existujúcich 
objektov. Týmto spôsobom sa dajú vytvárať individuálne, ori-
ginálne projekty so vzhľadom, ktorý sa najlepšie hodí k ostat-
ným stavebným materiálom alebo okoliu domu. Efekt štruktú-
ry pr írodného kameňa vytvorí tenkovrstvová omietka Ceresit 
CT 710. Rad VISAGE zahŕňa taktiež špeciálne šablóny, vďaka 

ktorým je možné vytvoriť štruktúry typické pre kameň a teh-
ly. Omietky a nátery VISAGE ponúkajú vďaka náteru vo farbe 
ušľachtilých kovov široký výber kovových lesklých, žiarivých 
farieb. VISAGE je ideálnou voľbou tiež pre každého, kto hľa-
dá moderné materiály, ktoré ťažia z krásy a elegancie dreva. 
Pohľadový betón odpovedá súčasným trendom v architektúre, 
ale jeho vlastnosti, cena aj zložitá realizácia investora často 
odradia. S omietkou Ceresit CT 760 je to inak. V interiéri môže 
byť podkladom klasická tehla alebo sadrová doska, v exteriéri 
bežný zatepľovací systém – v oboch prípadoch ľahko a rých-
lo docielite vzhľad betónovej steny alebo fasády. Omietka je 
pritom odolná proti poškodeniu aj poškriabaniu a takisto proti 
poveternostným vplyvom.

Intenzívne farby Ceresit Intense 
odolávajú teplu a slnečnému žiaru
Farebný systém Ceresit Intense prináša 36 tmavých, intenzív-
nych prémiových farieb pre elastomérovú omietku Ceresit CT 
79 Impactum. Iba vďaka tejto omietke a jej vlastnostiam môže 
mať vonkajšia vrstva zatepľovacieho systému intenzívny , tma-
vý odtieň – bez omietky Ceresit CT 79 by pri aplikácii takto 
tmavých farieb došlo k deformácii zatepľovacieho systému. 

Ďalšie informácie o zatepľovacích systémoch Ceresit 
nájdete na www.ceresit.sk. 

Ing. Slavomír Vician
HENKEL SLOVENSKO spol. s r. o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava

ODOLNÁ, SUCHÁ, ČISTÁ A KRÁSNA FASÁDA 
SO ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM CERESIT
V posledných rokoch priniesli fasádne zatepľovacie systémy Ceresit na trh úplne nové invenčné riešenia pre návrh 
a realizáciu fasád. Ich veľkou výhodou je tiež systémový prístup pri zateplení fasády, charakteristický využitím 
špičkových materiálov stavebnej chémie Ceresit. Dajú sa s nimi – podľa voľby systému – realizovať jednoduché, 
ekonomické systémy aj fasády extrémne odolné s prémiovými úžitkovými vlastnosťami.
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Zlá správa:
Spoločenstvu vlastníkov bytov a správcom hrozia sankcie. Ako 
dôsledok za nedodržiavanie zákonom stanoveného kontrolova-
ného vetrania pre energetickú úsporu a pre zdravotné potreby 
človeka. Sankcie sú od pokút až po neudelenie súhlasu pri práv-
nych úkonoch s nehnuteľnosťou.

O čom je reč?

O zákone č. 321/2014  Z. z. o energetickej efektívnosti. Súčas-
ťou energetickej efektívnosti je kontrolované vetranie a o Vyhláš-
ka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 
Z. z. v znení 124/2017  Z. z. v § 3. Určuje podmienky vetrania 
z hľadiska zdravia a okrem výnimiek bez zdrojov škodlivín a tep-
la predpisuje nútené kontrolované vetranie.

Je to šikana? OMYL!

5000 predčasných úmrtí ročne v SR v dôsledku tretej najhoršej 
kvality vzduchu v EÚ. To je pomer 1 : 1000 k počtu obyvateľov. 
Alkohol 4 000, dopravné nehody 250. V Nemecku majú paniku 
z 42 000 predčasných úmrtí z 80 mil. obyvateľov, t. j. 1 : 2000.

V ovzduší je vysoká koncentrácia tuhých častíc – doprava, prie-
mysel, nevhodné vykurovanie, nadmerné množstvo chemikálií, 
pele, alergény a iné škodlivé látky – jedným slovom smog. 

To na nás číha vonku. A čo vnútri? Kde človek strávi až 80 % 
času?

Kde sa vetrá prirodzene oknom, peniaze na zateplenie vyfučali 
von oknom a na účet zdravia. Dnu sa dostane vonkajší zdravot-
ne závadný vzduch bez prekážky. Vnútorné prostredie zhoršuje 
vonkajší hluk, prievan, domová vlhkosť, plesne, mikroorganizmy 
a chemikálie z múrov, formaldehydy a radóny. To všetko vyvo-
láva diskomfort, alergie, chronické choroby dýchacích ciest, 
teda práceneschopnosť. Ročná strata produktivity 77 mil. Eur 
je ekonomickým dôsledkom práceneschopnosti iba z dôvodov 
chronických chorôb dýchacích ciest.

Záver?
Harmonizovaná legislatíva na úrovni EÚ a aj Slovenska je v zá-
ujme zdravia človeka. Rieši komplexne kvalitu života a zdravie 
obyvateľstva, životné prostredie a tiež prevádzkové náklady 
a úsporu energií. Stanovuje trvale udržateľné podmienky pre 
vnútorné prostredie, vrátane kontrolovaného vetrania, systému 
kontroly, certifi kácie a auditov. Je to životná potreba. 

A teraz k dobrým informáciám:

J. M. TRADE, spol. s r. o. ponúka overené systémové riešenie. 
Na energeticky úsporné, tiché, komfortné odvetranie kúpeľní 
aj priamo zo sprchy a WC aj priamo z misy individuálny tlako-
vý ventilátor LIMODOR FM. A na vetranie obytných, spálňových 
a komunálnych priestorov pri obnove individuálne programova-
teľné vetracie tlakové zariadenie s vysokoúčinnými systémami 
protiprúdovej rekuperácie, LIMODOR AirVital a v novstavbách 
celobytový individuálne ovládaný systém LIMODOR AirClean. 

Spoľahnite sa na overenú vetraciu kvalitu LIMODOR. 50 rokov 
skúseností. 80 % kúpeľní a WC v Rakúsku. Najvyššia dôvera 
v Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku a ďalších krajinách. 

A ešte mimoriadne dobrá informácia pre tých, ktorí sa 
dokážu rýchlo rozhodnúť:

J. M. TRADE spol. s r. o. vám pre projekty nad 50 ks poskytne 
dočasne dotáciu vo forme mimoriadnej zľavy z nákupných cien. 
A pre certifi kované bytové domy s energetickou certifi káciou aj 
tip ako sa dá ušetriť ďalších 10 – 15 % nákladov pri obnove. 

Je už o päť minút dvanásť – zákony a zdravie nepoznajú trpez-
livosť.

Individuálne ovládný vetrací systém LIMODOR – ako to 
funguje?

Systém sa skladá z dvoch úrovní vetrania bytu v zateplených 
domoch bez nekontrolovaných vzduchových prestupov cez ich 
skelet. 

LIMODOR F/M-EC – patentovaná novinka „All inclusive“
Základom pre zdravie je odvetranie kúpeľne a WC. Teda odčer-
panie najznehodnotenejšieho vzduchu. S touto úlohou sa ľahko 
vysporiada individuálne nastaviteľný radiálny/tlakový ventilátor  
LIMODOR F/M – EC. O výnimočnosti svedčí aj Európsky patent  
č. 1028295.

Ako jeho predchodca LIMODOR FM, efektívne odvetrá vlhkosť, 
chemické výpary z muriva, radóny, formaldehydy, CO2. Zabraňu-
je vzniku plesní. Je úsporný (11 W), stálobežný, tichý, vhodný 
na bezpečné odvetranie pár aj priamo zo sprchovacieho kúta, 
alebo prípojkou priamo z WC-misy. Má spoľahlivú tesnú spätnú 
klapku.

LIMODOR F/M-EC je ešte o 40 % úspornejší (6 W), prekoná-
va protitlak až 250 Pa. V základnej výbave má dvoj- alebo troj-
rýchlosté vetranie s výberom zo 6 vetracích výkonov od 15 m3 
po 100 m3/hod, pestrú voľbu štartu a dobehu a intervalového 
vetrania, dúchadlového režimu a signalizácie kontroly fi ltra. Jed-
noduchá montáž bez potreby externého prevádzkového servisu 
šetrí čas a peniaze. Výmena fi ltra je jednoduchá ako pri vysá-
vači.

REKUPERÁCIA – legislatívny a hlavne zdravotný 
imperatív vetrania – LIMODOR
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Nadstavbou úrovňou pre zdravie obyvateľov – dnes už legislatív-
nym aj zdravotným imperatívom – je úsporné vetranie obytných 
a spálňových priestorov s rekuperáciou. 

LIMODOR AirVital
S touto úlohou sa ľahko vyspo-
riada individuálne diaľkovo ovlá-
dané protiprúdové rekuperačné 
zariadenie  LIMODOR AirVital. 
V prvom rade je vhodné do pries-
torov v obnovených zateplených 
budovách, kde sú neželané zloži-
té stavebné úpravy. Jednoducho 
sa inštaluje zvnútra na vonkajší múr s prechodom v múre do 
exteriéru bez ďalších zložitých stavebných úprav. Dvomi dvo-
jicami radiálnych ventilátorov, výmenníkom tepla a krátkym 
dvojcestným potrubím s priemerom 110 mm cez fasádnu ste-
nu vyrieši naliehavé požiadavky legislatívy, energetické úspory 
a hlavne potrebu zdravého vzduchu aj pre alergikov v byte aj 
v kancelárii. Ihneď, jednoducho komfortne, účinne a úsporne. 
V chladnej klimatickej zóne dosahuje až 18-násobne nižšiu 
energetickú stratu oproti energii potrebnej na vykurovanie rov-
nakého množstva vzduchu pri vetraní oknom. Spotreba energie 
je 8 – 29 W, zníženie vonkajšieho hluku je až o 52 dB. Vlastný 
hluk je od nečujných 21 dB pri intenzite stáleho minimálneho 
vetrania 25 m3/hod v jednom smere, po 41 dB pri maximálnom 
vetrení 70 m3/hod. v jednom smere. 

Montáž je jednoduchá. Najzložitejším montážnym úkonom je 
prevŕtať podľa návodu na fasádnej stene otvor s priemerom 
110 mm a upevnenie zariadenia poľa šablóny zvnútra na stenu. 
Elektrina môže byť aj zo zásuvky a ovládanie je programovateľ-
ným diaľkovým ovládačom. Prevádzka je bez potreby externej 
údržby a kontroly, čistenie a výmena fi ltra je jednoduchá ako pri 
vysávači. Na potrebu kontroly fi ltra upozorní display zariadenia 
a zvukový signál. Máloktoré dodatočne inštalované vetracie za-
riadenie s rekuperáciou poskytne človeku v prevádzke takýto 
sumár fi nančných, energeticky úsporných a zdraviu prospeš-
ných prínosov ako LIMODOR AirVital.

LIMODOR AirClean 180
Zdravší vzduch ako vonku – tichý spoločník pre zdravé prostre-
die, komfort a úsporu energie v byte.

V projektoch pre novostavby je najvhodnejším riešením pre byty 
v mnohoposchodových domoch aj pre rodinné domy individuál-
ne ovládaný, energeticky úsporný celobytový rekuperačný sys-
tém LIMODOR AirClean 180 pre vetraný priestor do 250 m3, čo 
zodpovedá asi 100 m2 obytnej plochy. Šetrne a cez fi lter odvet-
ráva byt trvale na stupeň stáleho minimálneho vetrania z miest-

ností podľa voľby, najčastejšie z kúpeľne, WC a aj kuchyne. Pou-
žité sú 3 dvojstupňové ventilátory triedy LIMODOR F/M AirClean 
60/30 alebo 60/40. Každý ventilátor sa v prípade potreby sa-
mostatne automaticky alebo mechanicky prepne na plný výkon. 
Odčerpaný vzduch je vedený k protiprúdovému rekuperačnmu 
zariadeniu, kde odovzdá izbové teplo a opúšťa byt bez potre-
by stúpačkových potrubí na každom poschodí samostatne cez 
fasádnu stenu von. V nižších budovách sa dá naprojektovať aj 
alternatíva vyústenia cez strechu. Systém čerpá do bytu zvon-
ku cez protialergický fi lter rovnaké množstvo vzduchu, ktorý sa 
v protiprúdovom rekuperačnom zariadení ohreje. Upravený, zo-
hriaty a čistejší vzduch ako vonku vstupuje krátkymi rozvodmi 
a regulovateľnými výustkami do spálne, obývačky a ďalších zvo-
lených priestorov. Stúpačkové potrubia pre kúpeľne a WC, ani 
pre kuchyne, ani digestory nie sú potrebné podobne ani externý 
servis a údržba.

Prednosti systému LIMODOR AirClean 180:
Všetko pod kontrolou – legislatíva, zdravie a komfort, prevádz-
kové úspory. Kontrolované tlakové vetranie podľa požiadaviek 
zákona. Zdravé bezprašné prostredie v byte bez vonkajšieho 
hluku. Bezprievanovité vetranie podľa individuálnej potreby. Ti-
chý chod. Estetické riešenie v interiéri. Široký sortiment prídav-
ných zariadení času štartu a dobehu, senzorov pohybu, vlhkosti, 
pachov a podobne. Jednoduché ovládanie. Vyvážené množstvo 
odčerpaného a privádzaného fi ltrovaného vzduchu. Krátke čisté 
potrubné trasy. Prevádzka bez potreby externej údržby a kontro-
ly. Jednoduché svojpomocné vyčistenie a výmena fi ltrov – ako 
pri vysávači. Šetrenie energie v zime aj v lete. V chladnom pro-
stredí až 18-násobná úspora energie oproti otvorenému oknu. 
Jednoduchý prechod na úsporný letný režim. Účinnosť tepelnej 
výmeny je nad 80 %. Vhodné úsporné prvky ovládania zaraďujú 
systém LIMODOR AirClean do energetickej triedy A.

A ak sa rozhodujete sa rýchlo DOČASNÁ DOTÁCIA VO FORME 
MIMORIADNEJ ZĽAVY vás neminie. Za 5 minút to ešte stihne-
te! 

Stavte na individuálne ovládaný kontrolovaný vetrací systém 
LIMODOR.

Ing. Jozef Mihál
J. M. TRADE spol. s r. o.
Prevádzka: Dvojkrížna 47, 821 06 Bratislava
tel: +421 903 788 256, e-mail: jmt@jmt.sk
www.limodor.sk
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Popis objektov
V stavebnej sústave P1.15 sa realizovali bodové a radové objek-
ty v rôznych typoch sekcií a architektonických záberoch.

Objemové riešenia umožňujú výstavbu až 13 podlažných ob-
jektov (12 obytných podlaží + 1 podlažie technické – vstupné 
a vedľajšie priestory), pričom sa realizovali objekty so 4, 8 a 12 
obytnými podlažiami.

Osadenie a založenie každého objektu sa realizovalo podľa pro-
jektu konkrétneho objektu.

Popis konštrukcií
Obvodový plášť je pórobetónový hrúbky 300 mm. Plné panely 
sú spínané na výšku v skladbe 4 x 695 mm. Panely s otvormi 
sú spínané v skladbe závislej na veľkosti a tvare otvorov (okná, 
balkónové dvere). Zopnuté obvodové panely sú uložené na oce-
ľovú konzolu, ktorá je v úrovni stropných panelov (horná hrana 
konštrukcie konzoly je vo výške hornej hrany stropného panelu). 
V priečelí sú konzoly situované v osi nosných stien tak, aby na 
ne bolo možné uložiť dva susedné obvodové panely, kotvené 
sú do nosných stien z ich čela. V štíte sú situované 300 mm 
od modulovej osi príslušného obvodového panelu a kotvené sú 
taktiež do nosných stien z ich plochy.

Na zachytenie vodorovných síl od sania vetra a klopiaceho účin-
ku vlastnej hmotnosti sú obvodové panely upevnené v hornej 
časti kotvami z ocele priemeru 10 – 12 mm k stropným pane-
lom.

Horizontálna škára obvodových panelov šírky 20 mm je z oboch 
strán utesnená izolačným povrazcom z minerálnych vlákien 
priemeru 30 mm, z vonkajšej strany zatmelená ELASTOPLAS-
TOM.

Vertikálna škára šírky 20 mm sa vyplní rovnako ako horizontál-
na, zálievkový otvor pri nosnej stene sa vyplní plastifi kovanou 
maltou.

Dilatačná škára obvodových panelov šírky 30 – 40 mm sa 
utesní izolačnými povrazcami z minerálnych vlákien priemeru 
50 mm, zatmelí ELASTOPLASTOM a prekryje sa pozinkovaným 
plechom.

Medzi stenové panely pri obvode sa pri montáži vlepí pásik z mi-
nerálnej plsti 20/100/2800 mm.

Povrchová úprava obvodového plášťa je z vonkajšej strany vy-
tvorená základnou úpravou POLYCEM a fi nálnou TREASOL, príp. 
SILIPLAST. Vnútorné povrchové úpravy sú stierkové, napr. PLAS-
TOM.

Atika je pórobetónová hrúbky 300 mm, skladobnej výšky 600 
mm, dĺžka je zhodná s dĺžkou obvodového dielca. Atikový pa-
nel sa v spodnej časti prikotví k obvodovému panelu pomocou 
podložky a privareného krátkeho uholníka, v hornej časti kotvou 
k spínacej skrutke obvodového panela.

Strešný plášť je jednoplášťová nevetraná bezspádová plochá 
strecha v nasledujúcich variantoch:

A (základný)
Štrk zrnitosti min. 30 mm  hr. 50 mm
BITAGIT S, 2xIPA 400 SH
POLSID  hr. 50 mm
Dosky PPS  hr.50 mm
Stropná železobetónová konštrukcia  hr. 150 mm

B
BITAGIT, IPA 2x
POLSID  hr. 50 mm
Agloporit  hr. 150 mm
Stropná železobetónová konštrukcia  hr. 150 mm

C
BITAGIT S, IPA 2x
Pórobetónové panely  hr. 250 mm
Uzavretá vzduchová vrstva  hr. 30 mm
Rohože z min. vlny medzi betónovými podkládkami 
  hr. 70 mm
Stropná železobetónová konštrukcia  hr. 150 mm

D
BITAGIT S, 2x IPA 400 SH
Pórobetónové dosky  hr. 70 mm
Dosky PPS  hr. 70 mm
Stropná železobetónová konštrukcia  hr. 150 mm

E
BITAGIT S, 2x IPA 400 SH
Pórobetónové panely na pórobetónových podkládkach 
  hr. 250 mm
Uzavretá vzduchová vrstva  hr. 30 mm
Rohože z minerálnych vlákien  hr. 70 mm
Stropná železobetónová konštrukcia  hr. 150 mm

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SÚSTAV 
PANELOVÝCH DOMOV – 17. ČASŤ
Stavebno-konštrukčné riešenie stavebnej sústavy P1.15  7.5RP
(7.5RP = Siedmy päťročný plán)

Bytové domy stavebnej sústavy P1.15 – objemové riešenie 7.5RP sa realizovali podľa typového podkladu 
„Unifi kovaná malorozponová stavebná sústava P1.15 BA“, ktorý spracoval ŠPTÚ (Štátny projektový a typizačný 
Ústav) Bratislava v roku 1980. Bytové domy P1.15 majú uzavretý priestorový nosný systém, zložený z priečnych 
a pozdĺžnych nosných stien. Základné moduly 3,0 a 4,2 sú doplnené modulom 1,8 m (v bodových domoch). 
Konštrukčná výška podlaží je 2800 mm. Bytové domy P1.15 – 7.RP sa realizovali od roku 1980.
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Podľa krajských variant Stavoprojektov sa realizovali i dvojpláš-
ťové ploché strechy s odvetraním cez atikové dielce.

Strechy sú s vnútorným odtokom. Na streche sa nachádzajú 
strojovne výťahov, vetracie nadstavce.

Zvislé nosné steny sú železobetónové dielce hrúbky 150 mm 
jednotnej výšky 2650 mm z betónu B III. Staticky sú v objekte 
uvažované ako steny z prostého betónu.

V bočných čelách vystupujú z panelov slučky z betonárskej vý-
stuže, pomocou ktorých sa doplnením zálievkou z betónu s vý-
stužou vytvára tuhý krabicový nosný systém. V horných čelách 
vystupujú staviace skrutky, o ktoré sa prikotvujú stropné panely 
a tiež konzoly nesúce obvodový plášť.

V stenách sú otvory pre dodatočné osadenie dverných zárub-
ní (MZJ-S). Povrchová úprava PLASTOM – tapety alebo stierka 
s maľbou.

Steny zádverí susediace s vykurovaným priestorom sú zatep-
lené doskami z čadičovej plsti hr. 40 mm, opláštené doskami 
DUPRONIT B s omietkovou SILIPLAST.

Stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov hrúbky 
150 mm z betónu B III. Profi lovanie a slučky po odvodoch pane-
lu zabezpečujú spolupôsobenie jednotlivých dielcov v objekte. 
Podľa statickej funkcie sú 3 druhy profi lovania. Povrchová úpra-
va je omietkovinou SILIPLAST. V pivničných priestoroch sú stro-
py 2x pačokované vápnom. Strop v hlavnom vstupe a zádverí je 
zateplený doskami z čadičovej plsti 95 kg/m3 (zádverie hr. 80 
mm, hlavný vstup hr. 140 mm) kladené medzi nosnú konštruk-
ciu a drevený rošt opláštený doskami DUPRONIT B a omietkovi-
nou SILIPLAST.

Podlahy v bytových priestoroch sú nulové z PVC podlahovín IZO-
LIT s impregnačnou podložkou, v zádverí a chodbách vstupné-
ho podlažia sú nulové z PVC podlahoviny NOVOPLAST SUPER. 
V priestore pivníc, kočíkov, bicyklov, skladov a suterénu sú betó-
nové mazaniny tr. B II. vyhladené, hr. 100 mm. V budovách bez 

suterénu v miestnostiach sušiareň, žehliareň, zhromažďovanie 
obyvateľov sú plávajúce podlahy so skladbou: IPA 400 H, dosky 
PPS hr.40 mm.

Priečky sú betónové tr. B III., hr. 80 mm. Horné a dolné profi lo-
vanie priečok je hladké, bočné profi lovanie je zazubené, príp. 
hladké. K nosnej stene, príp. pri ďalšej priečke sú prikotvené 
spojovacou výstužou umiestnenou na obidvoch koncoch dielca. 
Výstuž je konštrukčná, vo forme celistvej kostry zváranej zo zvis-
lých rebríčkov a pozdĺžnych prútov z ocele 10216. Povrchové 
úpravy sú stierkové PLASTOM, príp. tapety.

Bytové jadrá sú kovoplastické B 63 rozmeru 2010 x 2622 
mm.

Schodištia sú dvojramenné železobetónové. Šírka ramena je 
1280 mm, zrkadla 250 mm. Povrchová úprava stien je stierkou 
PLASTOM

Výťahové šachty sú z priestorových železobetónových dielcov 
rozmeru 1660 x 1680 mm a 1980 x 2560 mm. Strojovne výťa-
hov sú na streche objektu.

Okná a balkónové dvere sú typové drevené s dvojitým zaskle-
ním. Vo vstupe sú použité kovové zasklené steny s jednoduchým 
zasklením, taktiež na schodišti, ale s dvojitým zasklením.

Drevené lodžiové steny sú drevené rámové konštrukcie zvnútra 
obložené drevotrieskovou doskou a zvonku obložené palubov-
kou – tatranský profi l. Medzi obložením je tepelná izolácia – mi-
nerálnovláknité dosky hr. 80 mm objemovej hmotnosti nižšej 
ako 90 kg/m3.

Literatúra: MVRR SR, VVÚPS Nova

Ing. Vojtech Mozgay

ubytovacie kapacity pre kurzy, školenia, ideálne miesto pre team building, 
menšie rodinné oslavy a agroturistické pobyty. 

Vo vzdialenosti 27 km od Košíc, hne  za ma arskými hranicami ponúka 
ubytovanie pre 18 osôb v dvoj- a trojposte ových izbách.

V okolí sa nachádza množstvo hradov, zámkov, ako aj možnosti kúpania 
sa a relaxu. 

Uvítajte možnos  ochutnávky tokajských vín a unikátnej marhu ovice.

Kontakt: +421 905 541 119

Penzion Harlekin

ponu’ ka

’
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Pri návrhu a následnom zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných 
kontaktných systémov (ETICS), vychádzame najmä z týchto aktu-
álnych technických noriem, ktoré pojednávajú o požiadavkách 
kladených na vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy:

Požiadavky na zhotovovanie
STN 73 2901/O1:2015 – Zhotovovanie vonkajších tepelnoizo-
lačných kontaktných systémov (ETICS) norma je zameraná na 
zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systé-
mov s tepelnou izoláciou na báze penového polystyrénu a na 
báze minerálnej vlny s konečnou povrchovou úpravou omiet-
kou. 

Požiadavky na bezpečnosť v prípade požiaru
STN 73 0802/Z2:2015 – Požiarna bezpečnosť stavieb – spoloč-
né ustanovenia / oprava O3 z mája 2017

STN 73 0834/Z2:2015 – Požiarna bezpečnosť stavieb – zmeny 
stavieb: tieto požiarne predpisy požadujú používanie požiarnych 
zábran vo vodorovnom aj zvislom smere so šírkou minimálne 
200 mm v celej hrúbke zateplenia (ETICS), musia byť z materiálu 
zaradeného do triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0. Riešením 
môže byť aj celoplošné použitie materiálu, ktorý spĺňa uvedenú 
požiadavku, napr. realizácia ETICS minerálnou vlnou (MW). Pou-

žitím kombinácie EPS a požiarnych zábran je voči celoplošnému 
zatepleniu MW možné ušetriť 10 – 20 % nákladov.

Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti 
STN 73 0540-2+Z1+Z2:2019 – Tepelná ochrana budov Tepel-
notechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov Časť 2: 
Funkčné požiadavky, podľa Tabuľky A1

Normalizované (požadované) hodnoty tepelného odporu 
konštrukcie R [m2.K/W] pre druh stavebnej konštrukcie: 

   Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom 
so sklonom >45°.

Minimálna hodnota  Rmin = 2,0 [m2.K/W]
Normalizovaná hodnota od 1. 1. 2013  RN = 3,0 [m2.K/W]
Normalizovaná hodnota od 1. 1. 2016  Rr1 = 4,4 [m2.K/W]
Cieľová hodnota od 1. 1. 2021
Normalizovaná(požadovaná) hodnota  Rr2 = 4,4 [m2.K/W]
Odporúčaná hodnota  Rr3 = 6,5 [m2.K/W]

Hrúbky tepelnej izolácie ETICS
Sprísňovaním nárokov na energetickú hospodárnosť budov do-
chádza k zvyšovaniu hrúbok tepelných izolantov, aj napriek sna-
he výrobcov vylepšovať tepelnoizolačné vlastnosti jednotlivých 
materiálov. Príklad vývoja hrúbok tepelných izolantov v jednotli-
vých obdobiach pre konkrétny konštrukčný systém T06B KE, uvá-
dzame v nasledujúcej tabuľke.

Požadované hrúbky izolácie pre konštrukčný systém T06B-KE

OBDOBIE POŽIADAVKA „R“ HRÚBKA EPS/MW

do 1. 1. 2013 2,0 m2.K/W 60/70 mm

po 1. 1. 2013 3,0 m2.K/W 100/120 mm

po 1. 1. 2016 4,4 m2.K/W 160/180 mm

po 1. 1. 2021 požadovaná 4,4 m2.K/W 160/180 mm

po 1. 1. 2021 odporúčaná 6,5 m2.K/W 250/260 mm

EPS – tepelný izolant na baze penového polystyrénu
MW – tepelný izolant na baze minerálnej vlny

V súčasnej dobe pri obnovách nezateplených fasád bytových 
domov realizujeme ETICS v závislosti na konštrukčných systé-
moch s tepelným izolantom najčastejšie v hrúbkach od 140 
do 160 mm. Po zmene tepelnotechnickej normy z júla 2019 
bude možné s uvedenými hrúbkami počítať aj pre obdobie po 
1. 1. 2021, pri obnovách nezateplených fasád bytových domov.

Realita a budúcnosť už zateplených fasád bytových domov 
V období nie tak dávno minulom, v zmysle normových požiadaviek 
boli pri obnovách bytových domov používané hrúbky tepelných 
izolantov od 60 mm do 100 mm. Zateplenia ETICS realizovali 
profesionálne certifi kované spoločnosti s kvalitnými systémovými 
materiálmi, ale aj menej „profesionálne“ spoločnosti. Ak ste sa 
pri výbere zhotoviteľa rozhodli správne, zateplenie funguje bez po-
rúch, je vhodné po určitom období 10 – 15 rokov uvažovať o údrž-
be ETICS, kontrola celistvosti – mikrotrhliny, kontrola tesnosti 

OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV 
PODĽA SÚČASNÝCH POŽIADAVIEK
Legislatíva ovplyvňujúca návrh a realizáciu vonkajších tepelnoizolačných 
kontaktných systémov (ETICS)

Zateplenie fasády s použitím požiarnych zábran
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– obnova tmelení, očistenie umytie fasády, v prípade biologicky 
napadnutej fasády riasami je nutné povrch mechanicky očistiť tla-
kovou vodou a po osušení ošetriť prostriedkom pre odstraňovanie 
plesní, a následne po dostatočnom vyschnutí zrealizovať fasádny 
náter predpísaného zloženia. Takto udržiavané fasády budú plniť 
svoju funkciu ďalšie desaťročia. No v praxi sa žiaľ často stretávame 
aj s realizáciami menej „profesionálnych“ spoločností. V lepších 
prípadoch je zateplenie zrealizované s kvalitnými systémovými 
materiálmi, ale podľa chybnej teórie, tiež „odborníkov“, vytvorenia 
vzduchovej medzery medzi zateplením a obvodovou stenou – ne-
dodržanie celoobvodového lepenia tepelného izolantu, lepenie na 
tzv. buchty. Za takto nalepeným ETICS dochádza k prúdeniu vzdu-
chu – prevetrávaniu, čím sa znižuje účinnosť systému. Na takto 
zrealizovanom ETICS, za predpokladu vyhovujúcich pevnostných 
skúšok, odporúčame zrealizovať horizontálne celoplošne nale-
pené požiarne zábrany minimálne nad každým podlažím, čím sa 
uzatvorí systém v rámci podlažia a zamedzí prúdeniu vzduchu. 
V prípade nevyhovujúcich tepelnoizolačných parametrov existujú-
ceho ETICS, môžeme systém doplniť o nové zateplenie. V takom 
prípade je potrebné hrúbku požiarnych zábran stanoviť ako súčet 
pôvodného a dodatočného zateplenia.

V prípadoch realizácie ETICS neodborným spôsobom a zároveň 
použitím nekvalitných lacnejších náhrad systémových kompo-

nentov je potrebné posúdiť možnosť zachovania a opravy existu-
júceho ETICS, alebo pristúpiť k odbornej demontáži, separovaniu 
a uloženiu odpadu na k tomu určených skládkach.

Za predpokladu dodržania technologických predpisov, noriem, 
kvalitného materiálu, realizácie skúsenou odbornou fi rmou a pri-
meranou údržbou, bude ETICS plniť svoj účel dlhé desaťročia. 

Ing. Stanislav JURKO
vedúci strediska realizácií

Vlepenie požiarnej zábrany, hrúbka zväčšená o hrúbku nového zateplenia

Nesúdržnosť povrchových úprav 
ETICS

Zrealizovanie sondy

nedodržanie celoobvodového lepenia tepelného izolantu

Víťaz súťaže o najkrajší bytový dom a jeho okolie, Mestská časť Košice-
Sídlisko KVP, za rok 2018, Húskova č. 3, Košice
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Dovoľujeme si upozorniť čitateľov na navrhované zmeny, ktoré 
sú uvedené v dôvodovej správe návrhu zákona.

Dôvodová správa 

A. Všeobecná časť
Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov je účinný už 25 rokov a prešiel mnohými novelizácia-
mi. Aktuálne sa väčšina jeho paragrafov venuje správe bytového 
fondu, ktorej úprava nie je stále ucelená v jednom všeobecnom 
právnom predpise. Aj keď uvedený zákon prešiel rozsiahlou 
zmenou prijatím zákona NR SR č. 283/2018 Z. z., nevyriešil 
mnohé v praxi sa objavujúce problémy. Navrhované zmeny sle-
dujú snahu vyriešiť spoločensky nežiaduce otázky pri výkone 
správy bytového fondu a prispieť k zdravej fi nančnej kondícií 
bytových domov na Slovensku.

Vzhľadom na zmenu niektorých ustanovení zákona NR SR č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, je 
potrebné upraviť aj niektoré ustanovenia súvisiacich predpi-
sov, najmä zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách 
a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. 
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení ne-
skorších predpisov, ktorý obsahuje inštitút fi xne viazanej výšky 
istiny nedoplatku v prípade výkonu záložného práva.

Navrhovaná právna úprava má zjednodušiť a sprehľadniť spô-
sob zverejňovania údajov o dlžníkoch na úhradách v bytovom 
dome. Zároveň sa pri zákonnom záložnom práve zavádza jed-
notné rovné pravidlo postavené na porušení povinnosti vlastní-
ka uhradiť preddavky za aspoň pätnásť mesiacov, pričom ne-
musí ísť o porušenie povinnosti pätnásť mesiacov za sebou.

Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na štátny 
rozpočet, rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostre-
die, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie 
a ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústav-
nými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými 
medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika 
viazaná, ako aj s právom Európskej únie. 

B. Osobitná časť
K Čl. I 

K bodu 1

Informovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov o výške 
nedoplatkoch má účinné psychologické dôvody. Striktné viaza-
nie možnosti uplatnenia práva na zverejnenie dlžníkov v byto-

vom dome na sumu 500 eur predstavuje nelogické a zbytočné 
pravidlo, najmä vzhľadom na vysokú variabilitu možností výko-
nu úhrad samotnými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. 
Výška zálohových úhrad je priamo naviazaná na to, akým spô-
sobom „funguje“ bytový dom, či vlastníci bytov a nebytových 
priestorov rozhodli o čerpaní úveru, o aplikovaní obnoviteľných 
zdrojov energie, a pod. Každý vlastník bytu alebo nebytového 
priestoru vykonáva úhrady v inej výške a z rôznych dôvodov. 
Dosiahnuť stav nedoplatku vo výške 500 eur je pre niektorého 
vlastníka otázkou desiatok mesiacov a pre iného len niekedy 
dvoch alebo troch mesiacov. Zabrániť tejto variabilite je možné 
uplatnením jednotného rovného pravidla postaveného na po-
rušení povinnosti vlastníka uhradiť preddavky za aspoň tri me-
siace, pričom nemusí ísť o porušenie povinnosti tri mesiace za 
sebou.

K bodu 2

Domový poriadok predstavuje súbor pravidiel, ktorý upravu-
je práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome. Vzhľadom na to, že aktuálna legislatíva mu ne-
priznáva právny význam, dohodnuté pravidlá majú pre konkrét-
nych vlastníkov len odporúčací charakter a v prípade porušenia 
dohodnutých pravidiel sa sankcie stávajú takmer nevymožiteľ-
né. Na prijatie domového poriadku a nadobudnutie právnej 
záväznosti pre všetkých vlastníkov neexistuje právny základ 
a zavedením kvóra potrebného na jeho prijatie sa z domového 
poriadku stáva záväzný dokument pre každého vlastníka bytu 
a nebytového priestoru, prípadne pre ich užívateľov.

K Čl. II

K bodu 1

Zmena tohto ustanovenia súvisí so zmenou fi xne určenej výš-
ky nedoplatku vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v bo-
de I. článku I. z výšky 500 eur na trojnásobok ich mesačného 
určenia. Aktuálne presné určenie hodnoty pohľadávky bez jej 
príslušenstva zabezpečenej záložným právom ku dňu oznáme-
nia o začatí výkonu záložného práva na sumu aspoň 2 000 eur 
má za následok niekoľko mesačné tolerovanie vlastníka v po-
zícií dlžníka v bytových domoch s nízkymi výškami preddavkov. 
Neplnenie základnej povinnosti vlastníka nemôže mať obme-
dzujúce a diskriminačné dôsledky pre ostatných vlastníkov len 
z dôvodu, že výška preddavkov niekoľko násobne kolíše len 
z dôvodu regionálnych rozdielov, prípadne rozdielov spôsobe-
ných charakterom bytového domu. Zabrániť tejto variabilite je 
možné uplatnením jednotného rovného pravidla postaveného 
na porušení povinnosti vlastníka uhradiť preddavky za aspoň 
pätnásť mesiacov, pričom nemusí ísť o porušenie povinnosti 
pätnásť mesiacov za sebou.

K Čl. III: Účinnosť zákona sa stanovuje od 1. januára 2020

NÁVRH NOVELY ZÁKONA 182/1993 Z. Z. 
O VLASTNÍCTVE BYTOV A NP V NR SR

Dňa 23. augusta 2019 predložil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Peter Pamula návrh 
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 
od 1. 1. 2020.
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Návrh zákona v plnom znení: 

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie, Návrh, Zákon z ......... 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zá-
kon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení 
zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch 
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto záko-
ne:

Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z., zákona č. 
158/1998 Z. z., zákona č. 173/1999 Z. z., zákona č. 252/1999 
Z. z., zákona č. 400/2002 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zá-
kona č. 367/2004 Z. z., zákona č. 469/2005 Z. z., zákona č. 
268/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 595/2009 
Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zá-
kona č. 205/2014 Z. z., zákona č. 246/2015 Z. z., zákona č. 
125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 283/2018 
Z. z., zákona č. 63/2019 Z. z. a zákona č. 230/2019 Z. z. sa 
mení a dopĺňa takto:

1.V § 9 ods. 3 druhej vete sa slová „500 eur“ nahrádzajú slova-
mi „vo výške trojnásobku ich mesačného určenia“. 
2.V § 14b sa odsek 1 dopĺňa písmenom s) ktoré znie: 
„s) prijatí, zmene alebo zrušení domového poriadku.“

Čl. II
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplne-
ní zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notá-
roch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskor-
ších predpisov v znení zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 
477/2008 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 
Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zá-
kona č. 315/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: 
“V prípade zákonného záložného práva podľa osobitného pred-
pisu2a) nie je možné dražiť byt alebo nebytový priestor, ak hod-
nota nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby 
a opráv domu a na úhradách za plnenie neprevyšuje pätnásť 
násobok ich mesačného určenia.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) § 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

Zdroj: www.nrsr.sk
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PRÁVNIK RADÍ...

Otázka č. 19: Má správca alebo SVB ako právnická osoba 
povinnosť zapísať sa v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z. – povin-
nosť registrácie konečného užívateľa výhod pre všetky spoloč-
nosti?
V prvom rade musíme správne určiť, čo znamená registrácia 
konečného užívateľa výhod a rozlíšiť spôsob a osoby, na ktoré 
sa ustanovená povinnosť vzťahuje. V prvom prípade je to povin-
nosť dotknutej osoby zapísať sa do registra partnerov verejného 
sektora a v druhom prípade je to povinnosť pre vymedzené práv-
nické osoby dať zapísať ich konečného užívateľa výhod v registri, 
v ktorom sú tieto právnické osoby zapísané.

Defi nícia konečného užívateľa výhod je určená v zákone č. 
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred fi nancovaním terorizmu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Konečným užívateľom výhod 
je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje 
právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie 
majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty 
vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. 

Zákonom č. 315/2016 Z. z. bol zriadený register partnerov verej-
ného sektora. Vzťahuje sa okrem iného aj na fyzické osoby alebo 
právnické osoby, ktoré prijímajú fi nančné prostriedky zo štátne-
ho rozpočtu, rozpočtu obce alebo iných uvedených zdrojov, ale-
bo ktoré uzatvárajú zmluvy podľa osobitného zákona. Účelom 
zákona je podľa dôvodovej správy zavedenie registra partnerov 
verejného sektora, s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na 
subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva 
do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma 
akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu. Zároveň zmys-
lom zákona je i odkrytie vlastníckej a riadiacej štruktúry partne-
ra verejného sektora a určenie skutočného konečného užívateľa 
výhod, teda toho kto reálne odčerpáva hospodársky prospech 
z podnikania alebo činnosti partnera verejného sektora. Po na-
dobudnutí účinnosti zákona č. 315/2016 Z. z. dňa 1.2.2017 
vyvstala otázka či v prípade zmlúv uzatváraných so Štátnym fon-
dom rozvoja bývania má byť správca bytového domu, spoločen-
stvo vlastníkov alebo jednotliví vlastníci zapisovaní do registra 
partnerov verejného sektora. Po preskúmaní a výklade zákona 
sa Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vy-
jadrilo, keďže v danom prípade budú, zjednodušene povedané, 
poskytované fi nancie na základe zmluvy na rozvoj či opravy 
bytového domu, samotným konečným užívateľom výhod a zá-
roveň i partnerom verejného sektora, ktorému tieto príjmy 
plynú, sú vlastníci bytov a nebytových priestorov. Partnerom ve-
rejného sektora totiž nie sú a nemôžu byť správca ani spoločen-
stvo vlastníkov (pretože fi nančné prostriedky prijaté na základe 
zmluvy sa stávajú vlastníctvom samotných vlastníkov bytov). Po-
kiaľ suma uvedená v zmluve po prepočte na spoluvlastnícke po-
diely u niektorého vlastníka presiahne limity uvedené v zákone 
(jednorázové plnenie nad 100.000 eur, alebo čiastkové plnenia, 

ktoré sú súhrnne nad 250.000 eur), povinnosť zápisu do regis-
tra partnerov verejného sektora, bude daná. Rovnako v prípade 
ak žiadateľom o podporu bude samotná fyzická osoba v zmysle 
zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Toto vyjadrenie a po-
súdenie sa týka len situácie, keď sú správcom alebo spoločen-
stvom uzatvárané zmluvy v mene vlastníkov bytov a NP k podpo-
re alebo dotácii na obnovu, resp. iné zveľadenie bytového domu. 
Ak by fyzická alebo právnická osoba, ktorá pôsobí ako správca 
bytového domu, vo svojom mene vstúpi do zmluvného vzťahu 
so štátom alebo subjektom verejného práva, musí sa vždy posú-
diť či nie sú naplnené podmienky určené zákonom č. 315/2016 
Z. z. a či táto fyzická alebo právnická osoba má povinnosť zapí-
sať sa pred vstupom do zmluvného vzťahu do registra partnerov 
verejného sektora.

Po novele č. 52/2018 Z. z. zákona č. 272/2015 Z. z. o registri 
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci sa po-
vinnosť zapisovať konečného užívateľa výhod rozšírila aj pre 
iné registre – pre obchodný register. V zákone č. 182/1993 
Z. z. nebola doplnená táto povinnosť – zapísať konečného uží-
vateľa výhod, preto sa zápis konečného užívateľa výhod na spo-
ločenstvo nevzťahuje. Vzťahuje sa to však na všetky právnické 
osoby zapisované do obchodného registra.

Podľa § 3a zákona č. 272/2015 Z. z. ak podmienkou vzniku 
právnickej osoby podľa osobitného predpisu (napr. zákon o nein-
vestičných fondoch, o neziskových organizáciách, o nadáciách, 
o obchodnom registri ) je zápis identifi kačných údajov o koneč-
nom užívateľovi výhod a údajov, ktoré zakladajú postavenie ko-
nečného užívateľa výhod, zapisujú sa tieto údaje aj do registra 
právnických osôb.

Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je sub-
jektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých 
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadav-
kám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, 
rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej 
únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjek-
tom zapísaným v registri partnerov verejného sektora, zapisujú 
aj identifi kačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu 
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rod-
né číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného 
pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti 
a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa vý-
hod podľa osobitného predpisu. Zápis podľa prvej vety nenahrá-
dza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partne-
ra verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.

Právnické osoby uvedené v § 2 ods. 3 (zákona o obchodnom 
registri ) v znení účinnom od 1. novembra 2018, zapísané do 
obchodného registra do 31. októbra 2018 sú povinné do 31. 
decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom uží-

Odpovede na otázky účastníkov č. 19 až 23 
z konferencie Správa budov 2019 
Ako každý rok, mohli aj na tohoročnej konferencii Správa budov 2019 účastníci 
zaslať otázky, na ktoré potrebovali dostať odpoveď. Tretí deň konferencie na otázky 
odpovedala JUDr. Zuzana Adamová Tomková. Uvádzame posledné odpovede.
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vateľovi výhod podľa § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 
2018.

To znamená, že právnické osoby, ktoré boli v obchodnom re-
gistri zapísané pred dňom 31. 10. 2018 musia zapísať úda-
je o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra do 
31. 12. 2019. Pre zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod 
k existujúcej spoločnosti je potrebné použiť Formulár na zápis 
zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej ale-
bo listinnej podobe.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP v bytovom dome je právnic-
kou osobou, avšak príslušný registrový úrad (obvodný úrad v síd-
le kraja) pre spoločenstvo, nezapisuje také údaje, ktoré nie sú 
upravené a vyžadované podľa zákona – § 7 ods. 7 zákona č. 
182/1993 Z. z. (Do registra sa zapisuje názov a sídlo spoločen-
stva, identifi kačné číslo, orgány spoločenstva, meno, priezvisko 
a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu. )

Otázka č. 20: Správca zvolal schôdzu, prišlo cca 40 % vlast-
níkov. V programe schôdze boli body, na schválenie ktorých 
je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov, 
čiže nehlasovalo sa o nich. Prítomní vlastníci požiadali správcu 
o zvolanie ďalšej schôdze; správca je povinný ju zvolať tak, aby 
sa uskutočnila do 15 dní. Na ďalšej schôdzi sa situácia opa-
kovala…. Koľkokrát sa musí situácia zopakovať/kedy môže 
správca povedať, že ďalšiu schôdzu už nezvolá, aby nedostal 
pokutu za neplnenie povinností?
Povinnosť správcu zvolať schôdzu vlastníkov ustanovuje § 14a 
zákona č. 182/1993 Z. z. Táto povinnosť nie je limitovaná poč-
tom žiadostí alebo konaní schôdzí, preto správca má povinnosť 
zvolať schôdzu vždy, keď o to požiada zákonom určený min. 
počet vlastníkov, t.j. aspoň štvrtina vlastníkov bytov a NP v do-
me. Zákon č. 182/1993 Z. z. upravuje, že: „Schôdza vlastníkov 
alebo začiatok písomného hlasovania sa musí uskutočniť do 
15 dní od doručenia žiadosti predsedu alebo aspoň štvrtiny 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.” To znamená, 
že správca by mal obdržať žiadosť, ktorá je podpísaná aspoň 
štvrtinou vlastníkov. Práve odo dňa doručenia žiadosti sa počí-
ta lehota na konanie schôdze. Oznámenie musí obsahovať ter-
mín, miesto a program schôdze vlastníkov. Ak vlastníci žiadajú 
zvolanie schôdze, mali by v žiadosti vymedziť program schôdze, 
preto nestačí ak vlastníci, ktorí sú prítomní na schôdzi, počas 
alebo po skončení schôdze ústne požiadajú správcu, aby zvolal 
ďalšiu schôdzu. Ak vlastníci nesplnili podmienky, ktoré vyplýva-
jú zo zákona (nie je doručená žiadosť, alebo žiadosť nepodpísal 
dostatočný počet vlastníkov, neuviedli program ), správca nemá 
splnené náležitosti, aby mohol schôdzu zvolať. Správca by však 
mal na žiadosť reagovať s uvedením dôvodu, prečo schôdzu ne-
zvoláva, aby sa napríklad vyhol tomu, že si vlastníci aj napriek 
nedodržaniu zákona zvolajú schôdzu sami a prijmú rozhodnutie, 
ktoré budú voči správcovi uplatňovať.

Otázka č. 21: 
A: Po kolaudácii bytovky sa uskutočnila prvá schôdza vlastní-
kov bytov a NP (sept. 2018), v skutočnosti v tom okamžiku bola 
vlastníkom i na LV všetkých bytov a NP spoločnosť LC...s.r.o. na 
schôdzi zastúpená konateľom. Vykonali sme zápis, o. i. bola 
schválená zmluva o správe. Postupne pri predaji bytov vlastníci 
pristupovali k zmluve a podpisovali jej prevzatie. Môžu sa vlast-
níci dnes domáhať na nasledujúcej schôdzi znovu jej schvále-
nia? Je možné a ako uplatniť § 6 a 7 zákona?
Ak bola zmluva o výkone správy platne prijatá, môžu vlastníci len 
vykonať jej zmenu (príp. vypovedať ju). Nemôže sa prijímať nová 
zmluva, aj keď medzi tými istými subjektmi – vlastníci v dome 

a správca, ibaže by zo zmluvy vyplývalo to, že sa jedná o jej zme-
nu, a to nahradenie predošlej zmluvy celým novým znením.

Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. – Ustanovenia tohto 
zákona týkajúce sa bytového domu sa vzťahujú aj na budovy, 
ktoré nemajú charakter bytového domu, ak je v nich najme-
nej jedna tretina podlahovej plochy určená na bývanie a majú 
najmenej štyri byty. V zmysle tohto ustanovenia už nie je určená 
podmienka podielového spoluvlastníctva ako v § 2 ods. 2 tohto 
zákona, preto ak bytový dom mal viac ako 1/3 podlahovej plochy 
určenej na bývanie a najmenej 4 byty, aj jeden vlastník všetkých 
nehnuteľností mohol uzatvoriť zmluvu o výkone správy so správ-
com bytových domov. Táto téma už bola bližšie rozoberaná pri 
určovaní rozsahu stavieb, na ktoré sa zákon č. 182/1993 Z. z. 
povinne vzťahuje (podľa § 2 ods. 2 a § 24 ods. 1 prvá veta záko-
na č. 182/1993 Z. z.) a na ktoré sa primerane vzťahuje (podľa § 
24 ods. 1 druhá veta zákona č. 182/1993 Z. z.). 

B: Pri predaji bytov a NP predajcom, akýmsi zástupcom inves-
tora, nebol uplatnený §5 ods. 2 zákona 182/1993 Z. z. „prí-
lohou zmluvy o prevode... je potvrdenie správcu....” Bol tento 
postup správny i keď na LV už bola zapísaná spomínaná s.r.o. 
a v KZ bola uvedená naša správcovská spoločnosť? Podľa môj-
ho názoru nešlo o prvý prevod vlastníctva (§5 ods. 5).
V § 5 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. sa uvádza že potvrdenie 
sa nemusí prikladať ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu alebo 
nebytového priestoru v dome. Uvedené ustanovenie sa vykladá, 
že sa jedná o prvý predaj konkrétneho bytu z osoby, na ktorú bol 
byt po kolaudačnom rozhodnutí zapísaný na LV, na novú osobu 
ako kupujúceho, nevyžadovalo by sa potvrdenie správcu. Ďal-
ší prevod tohto bytu alebo NP by už však musel mať aj prílohu 
– potvrdenie že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v do-
me nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené 
s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome a na tvorbe 
fondu prevádzky, údržby a opráv. Na konkrétne určenie či sa jed-
nalo alebo nejednalo o prvý prevod vlastníctva bytu by však bolo 
potrebné poznať všetky informácie o postupe a dokumentoch 
tejto situácie.

Otázka č. 22: V BZ platnom do 1. 11. 2018 riešil §14 v ods. 2 
pripadajúce hlasy v prípade podielového vlastníctva viacerých 
osôb, a to tak, že za tento priestor mohli spoluvlastníci uplatniť 
svoje hlasovacie právo len ako celok. Teda, aby bol hlas platný, 
museli hlasovať zhodne všetci spoluvlastníci priestoru.
Po novele BZ v §14 ods. 3 podmienka hlasovania ako celku bola 
vypustená. Možno teda považovať za platný hlas za byt v podie-
lovom spoluvlastníctve viacerých osôb, keď bude za priestor 
hlasovať len jeden z nich, bez vyžadovania splnomocnenia na 
hlasovanie za ostatných spoluvlastníkov, alebo skúmania vôle 
ostatných spoluvlastníkov bytu k hlasovaniu? 

Z dôvodovej správy k zmene zákona č. 182/1993 Z. z.: 
„Toto právo – zúčastňovať sa na správe domu môže kaž-
dý vlastník uplatniť na schôdzi vlastníkov alebo písomným 
hlasovaním. Naďalej platí, že jeden byt má jeden hlas, aj keď 
má viacerých podielových spoluvlastníkov. Pri hlasovaní man-
želov za byt alebo nebytový priestor v dome, ktorý je v bezpo-
dielovom spoluvlastníctve manželov sa použije § 145 Občian-
skeho zákonníka. Úprava hlasovania sa vzťahuje nielen na 
schôdze vlastníkov, ale aj na zhromaždenie vlastníkov.”

§ 145 ods. 1 OZ – Bežné veci týkajúce sa spoločných 
vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných ve-
ciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny 
úkon neplatný.
§ 139 ods. 2 OZ – O hospodárení so spoločnou vecou 
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„Článok 11a Náklady na prístup k informáciám o meraní, vyúč-
tovaní a spotrebe tepla, chladu a teplej úžitkovej vody 1. Člen-
ské štáty zabezpečia, aby koneční spotrebitelia dostávali všetky 
svoje vyúčtovania a informácie o vyúčtovaní spotreby energie 
bezplatne a aby koneční spotrebitelia mali primeraný a bezplat-
ný prístup k svojim údajom o spotrebe.“

„PRÍLOHA VII A“
2. Minimálna frekvencia vyúčtovania alebo informácií o spot-
rebe Od 25. októbra 2020 sa v prípade, že sú nainštalované 
meradlá alebo pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov 
umožňujúce diaľkový odpočet, informácie o vyúčtovaní alebo 
spotrebe, ktoré sa zakladajú na skutočnej spotrebe alebo hod-
notách odčítaných z pomerových rozdeľovačov vykurovacích ná-
kladov, poskytujú konečným spotrebiteľom najmenej štvrťročne 
na požiadanie alebo ak sa koncoví odberatelia rozhodli pre elek-
tronické vyúčtovanie, inak dvakrát ročne.

Od 1. januára 2022 sa v prípade, že sú nainštalované meradlá 
alebo pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov umožňujú-
ce diaľkový odpočet, informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe, 
ktoré sa zakladajú na skutočnej spotrebe alebo hodnotách 
odčítaných z pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, 
poskytujú konečným spotrebiteľom aspoň raz mesačne. Tieto 
informácie môžu byť sprístupnené aj na internete a aktualizo-
vané tak často, ako to umožňujú použité meracie zariadenia 
a systémy. Vykurovanie a chladenie možno mimo obdobia vyku-
rovania/chladenia z uvedenej požiadavky vyňať.“

ČO NÁS ČAKÁ A NEMINIE PRI VYÚČTOVANÍ SPOTREBY 
TEPLA NA BUDÚCI ROK

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 
2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľ-
kosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina 
alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktorého-
koľvek spoluvlastníka súd.

Ak je byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých 
vlastníkov, v súlade s § 3 ods. 1 zákona o vlastníctve bytov sa 
postupuje podľa § 139 Občianskeho zákonníka. Spoluvlastníci 
by sa mali dohodnúť, ako budú v danej veci hlasovať. V rámci 
interného rozhodovania spoluvlastníkov o konkrétnej otázke sa 
berie do úvahy ich väčšinové rozhodnutie, pretože bez ohľadu 
na počet spoluvlastníkov pripadá na každý byt alebo nebytový 
priestor len jeden hlas. Prejav vôle len jedného zo spoluvlastní-
kov môže mať právne účinky len v prípade, že ho ostatní vlastníci 
splnomocnili alebo je väčšinovým spoluvlastníkom. Osvedčova-
nie podpisov sa vykonáva v súlade s Notárskym poriadkom ale-
bo zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov 
na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších 
predpisov. 

Z výkladu Ministerstva fi nancií:
https://www.fi nance.gov.sk/sk/ministerstvo/legislativa-majet-
kove-pravo/majetkove-pravo/vlastnictvo-bytov-nebytovych-pries-
torov/hlasovanie-spoluvlastnikov-bytu-alebo-nebytoveho-prie-
storu.html 

Teda za platný hlas v prípade viacerých spoluvlastníkov bytu ale-
bo NP možno považovať len ten hlas, ak zhodne hlasujú spolu-
vlastníci, ktorý majú väčšinu podľa spoluvlastníckych podielov. 

Ak sú dvaja spoluvlastníci – každý s podielom 1/2, musia hlaso-
vať obaja rovnako pre platnosť hlasu. Ak sú spoluvlastníci traja 
– a každý má podiel 1/3, musia zhodne hlasovať aspoň dvaja.

Otázka č. 23: Vlastníci si na schôdzi alebo zhromaždení odsú-
hlasia plán opráv na nasledujúce obdobie, vymedzia druhovo 
a nákladovo položku čerpania – napr. výmenu meračov tepla 
za diaľkové v cene do 10 000,- eur. Určia a odsúhlasia výbero-
vú komisiu. Výberová komisia zasadne a vyberie víťaza, cena 
je / nie je  do stanoveného limitu.

A: Musí sa ešte raz schôdzou alebo písomným hlasovaním 
odsúhlasovať realizátor diela alebo postačí zápisnica z výbero-
vého konania, nakoľko cena a rozsah prác boli dodržané?
Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov a ne-
bytových priestorov v dome o výbere dodávateľa, preto ak bol do-
držaný postup výberu schválený vlastníkmi na schôdzi, dodržaná 
cena a rozsah prác, nemusí byť realizátor diela – víťaz znovu od-
súhlasený na schôdzi.

B: Musí sa ešte raz schôdzou alebo písomným hlasovaním 
odsúhlasovať realizátor diela ak cena a rozsah prác neboli 
dodržané, ale išlo len o naviac práce?
Bude závisieť od konkrétnej situácie, o akú sumu nad rámec 
limitu pôjde a či sú to práce naviac nevyhnutné pre vykonanie 
diela alebo len odporúčané vzhľadom na kvalitu alebo spôsob 
vykonávania prác konkrétnym zhotoviteľom. Závisí však aj od 
pôvodného znenia rozhodnutia, ktoré si vlastníci na schôdzi od-
súhlasili.
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Celková hodnota bytového domu každoročne stúpa, nakoľko 
sa zvyšuje cena materiálu a rovnako aj dopyt po bytových jed-
notkách. Čo to znamená? Znamená to, že pokiaľ vaša poist-
ná zmluva patrí k tým starším, tak sa veľmi jednoducho môže 
stať, že bytový dom je poistený na sumu oveľa nižšiu, ako je 
jeho aktuálna hodnota, t. j. suma za ktorú ho možno postaviť 
celý odznova. V skratke povedané hodnota bytového domu by 
mala kopírovať ceny bytov, ktoré sa v ňom nachádzajú. Práve 
vďaka tomuto kroku by sa nemalo stať, že by bol bytový dom 
podpoistený, a tým pádom došlo ku kráteniu poistného plne-

nia v prípade škody. Inak povedané, škoda by nebola vyplatená 
v plnej výške, ale mohla by byť krátená percentom podpoiste-
nia. Napríklad bytový dom je poistený na sumu 1,3 milióna eur, 
ale aktuálna hodnota je 1,8 milióna eur. V prípade vzniku ško-

dy na dome v hodnote napríklad 1000 eur, by poisťovňa mohla 
vyplatiť iba 720 eur. Čo sa môže zdať ako zanedbateľná čiast-
ka no v prípade väčšej škody, napríklad rozsiahleho požiaru by 
to mohlo znamenať značné ekonomické dopady na vlastníkov 
bytového domu. Čiže by boli nútení zaplatiť škodu z „vlastného 
vrecka“. Práve tomuto sa snažíme aktívne zabrániť.

Takéto prípady sú samozrejme v praxi mimoriadne časté a nie 
vždy si vy alebo poisťovňa uvedomíte, že bytový dom je podpo-
istený. Ako to myslíme? Často sa stane, že v prípade, keď ide 
o malú škodu povedzme napríklad rozbité okno za niekoľko 
desiatok eur, tak sa nikto nebude podpoistením zaoberať a vy 
si ani nevšimnete, že niečo nie je v poriadku a škoda bude vy-
platená v plnej výške. To kedy nastáva problém, si vysvetlíme 
na reálnom príklade, ktorý nedávno poukázal práve na spo-
mínanú problematiku. Stalo sa, že v nemenovanom bytovom 
dome vznikol požiar a škoda presiahla desaťtisíce eur. Tu si ale 
už poisťovňa všimla, že sa správca „pozabudol“ a nedal nepre-
robiť poistnú zmluvu... dom bol podpoistený a došlo k poistné-
mu kráteniu o viac ako 25%!!! 

Vo Finančnom centre, a. s. sústavne aktualizujeme poistné 
sumy, nielen pre našich klientov, aby jedného dňa neostali 
prekvapení na ulici, ale rovnako aj pre správcov bytových do-
mov, ktorí našimi klientmi ešte nie sú a chcú si byť istí, že majú 
všetko vybavené „naporiadok“. Pokiaľ teda ešte nie ste našim 
klientom a máte strach, či je vaša poistná suma aktuálna, po-
núkame vám prepracovanie poistnej zmluvy úplne zdarma za 
súčasného skvalitnenia poskytovaných služieb a možnej úspo-
re na poistnom. Stačí nás kontaktovať na e-mailovej adrese 
info@fi nancnecentrum.sk alebo počas pracovných hodín na 
bezplatnej telefónnej linke 0800 500 234.

AKTUALIZÁCIA POISTNÝCH SÚM BYTOVÝCH DOMOV
V dnešnom článku sa budeme venovať dôležitej téme, ktorou je aktualizácia poistných súm pri bytových domoch. 
Síce to nie je novinka, nakoľko sa poistné sumy aktualizovali už v minulosti, ale zároveň by mali byť aktualizované 
aj priebežne. Toto sa ale často zanedbáva a to je chyba! 
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Výsledky boli publikované v správe Büro für Umweltchemie, ktorá vyšla 
8. marca 2018 pod názvom Multikriteriálne porovnanie izolačných mate-
riálov. Pre aplikáciu ETICS boli okrem EPS porovnávané tepelnoizolačné 
materiály, ako sú: PUR/PIR, minerálna vlna a drevovlákna.

Podľa diagramov dosahuje sivý polystyrén najlepšie výsledky vo všetkých 
hodnotených kritériách spomedzi všetkých porovnávaných materiálov. 
Čiastočne sú tieto výsledky ovplyvnené jeho nízkou hmotnosťou na funkč-
nú jednotku. Sivý EPS s hmotnosťou 2,5 kg/m2 je spomedzi porovnáva-
ných materiálov najľahší. Rovnaké alebo veľmi podobné výsledky dosia-
hol aj biely EPS (tabuľka).

Silné stránky polystyrénu
Z výsledkov porovnávania vyplynulo, že zo všetkých porovnávaných mate-
riálov dosahujú polystyrén a drevovlákno najlepšie výsledky. Známe výho-
dy EPS, ktorými sú nízka hmotnosť, nízka citlivosť na vlhkosť a absencia 
bezpečnostných opatrení počas inštalácie, sa odzrkadlili aj v kritériu vhod-
nosti aplikácie. V porovnaní materiálov sa tesne za sivým EPS umiestnil 
biely EPS. V hodnotení stratil polystyrén v porovnaní s ostatnými materiál-
mi zopár bodov v dôsledku materiálovej klasifi kácie na požiarnu odolnosť 
„E“.

Ďalšou významnou výhodou EPS je výhodný pomer ceny a výkonu. Spo-
medzi všetkých materiálov ho možno zaobstarať za najnižšie investičné 
náklady. EPS neobsahuje žiadne nebezpečné prísady, a preto tento mate-
riál získal maximálne skóre za nízky potenciál ekotoxikologického rizika. 
Po skončení životnosti je EPS možné recyklovať. Ako ukazuje indikátorová 
energia ušetrená jeho opätovným využitím, miera úspor energie využitím 
recyklácie EPS je veľmi vysoká.

Ďalšie materiály
Z výsledkov porovnávania silných a slabých stránok izolačných materiá-
lov pri aplikácii v ETICS vyplýva, že tepelná izolácia PUR/PIR má celkovo 
priemerné skóre. Minerálna vlna nemá v systéme ETICS žiadne zvláštne 
výhody.

ETICS, R = 5 m²K/W, hmotnosť izolantu na m²

Tepelno izo lač ný 
materiál Biely EPS Sivý EPS Ka menná 

vlna PUR/PIR Drevo-
vlákno

Hmotnosť 
(kg/m2) 2,85 2,45 19,12 3,87 25,59

Zásady tvorby pavučinových diagramov
Výber kritérií predstavuje celý životný cyklus materiálu vrátane 
aspektov, ktoré sú dôležité v súlade s bežnými postupmi a norma-
mi.
Kritériá vychádzajú z objektívnych charakteristík a porovnateľných 
údajov, na ktorých sa zhodla väčšina odborníkov v oblasti analýzy 
životného cyklu a environmentálneho výskumu.
Každé kritérium je znázornené na vlastnej osi.
Najlepšie hodnoty – kladné vlastnosti sú na vonkajšej strane kaž-
dej osi.

www.epssr.sk

VÝHODY EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU V ETICS
Nezávislá švajčiarska poradenská fi rma Büro für Umweltchemie (BFU) vyvinula multikriteriálne 
hodnotenie a porovnanie rôznych izolačných materiálov. Výsledkom je jednoduchý a praktický 
grafi cký nástroj, ktorý vizualizuje silné a slabé stránky izolačných materiálov v rôznych aplikáciách.
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Podľa ofi ciálnej správy Finančného riaditeľstva SR:
„Finančná správa na Slovensku vstúpila do svojej novej etapy 
1. júla 2019. Podnikatelia, ktorí majú povinnosť účtovať tržbu 
v pokladnici, mali povinnosť požiadať o pridelenie kódu eKasa 
do dňa účinnosti novely zákona. Daňové kódy doterajších elek-
tronických registračných pokladníc (ERP) sa zrušili. Podnika-
telia však môžu naďalej účtovať tržby na týchto pokladniciach 
aj so zrušeným DKP. Finančná správa nebude pokutovať za 
nepoužívanie eKasy do konca roka. Parlament totiž schválil 
prechodné obdobie na pokuty do 31. 12. 2019.

Schválené prechodné obdobie sa týka iba (ne)udeľovania po-
kút, neplatí pre používanie eKasy. Ak sa chceli podnikatelia 
vyhnúť pokute za nepoužívanie eKasy, museli požiadať o pri-
delenie kódu eKasa klient do účinnosti novely zákona, teda do 
1. 7. 2019 (vrátane). Odklad pri ukladaní pokút sa tak vzťahuje 
iba na subjekty, ktoré doteraz evidovali tržby v ERP, požiadali 

o kód pokladnice eKasa klient pre online registračnú poklad-

nicu (ORP), ale ešte im nebola dodaná. Tieto subjekty môžu 

po 1. júli 2019 používať ERP so zrušeným daňovým kódom 

pokladnice, avšak len do času, kým nebudú mať od výrobcu 
dodanú ORP. Finančná správa tiež upozorňuje, že podnikatelia, 
ktorí používajú VRP (virtuálnu registračnú pokladnicu), musia 
evidovať tržby v systéme eKasa aj naďalej. Na nich sa žiadny 
odklad pokút nevzťahuje, nakoľko VRP je súčasťou systému 
eKasa. Odklad pri udeľovaní pokút sa vzťahuje na VRP iba v prí-
pade, ak si subjekt požiadal aj o kód pokladnice eKasa klient 
– ORP. Ak si však subjekt zaviedol VRP ako dočasné náhradné 
riešenie a nepožiadal o kód pokladnice ORP, musí od účinnosti 
zákona, t.j. od 1.7.2019, používať VRP.”

V prípade správcov bytových domov, vznikla otázka, či po 
1. 7. 2019 aj subjekt, ktorý vykonáva správu bytového domu, 
musí povinne používať e-kasu (t. j. online registračnú poklad-
nicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu). Z tohto dôvodu, 
aby sme na vzniknuté otázky dostali relevantnú odpoveď od 
príslušnej inštitúcie, ktorá je oprávnená odpovedať, položili sme 
nasledujúce otázky Finančnému riaditeľstvu SR:
1.   Ak daňový subjekt vykonáva správu bytového domu pre 

vlastníkov bytov a NP na základe zmluvy o výkone správy 
podľa zákona č. 182/1993 Z.z. je povinný evidovať tržby 
(zmluvnú odplatu od vlastníkov) v ERP/VRP/ORP?

  Správca vykonáva živnosť Správa a údržba bytového a ne-
bytového fondu v rozsahu voľných živností. Môžeme túto 
činnosť (živnosť) zaradiť pod číslo 68.32 ŠKEČ Rev. 2? 

  Obsahom činnosti sa podľa zákona o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov rozumie obstarávanie služieb spojených 
so správou bytového alebo nebytového fondu, ktorými sa 
zabezpečuje: 

 a)  prevádzka, údržba, oprava a udržiavanie spoločných čas-
tí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku 
a príslušenstva,

 b)  služba spojená s užívaním bytu alebo nebytového priesto-
ru

 c) vedenie účtu domu v banke,

 d)  vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údrž-
by a opráv a iných nedoplatkov,

 e)  iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním 
domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebyto-
vých priestorov v dome.

2.   Ak daňový subjekt vykonáva niektoré činnosti – vedenie úč-
tovnej dokumentácie, alebo iné činnosti pri správe bytového 
domu pre spoločenstvo vlastníkov bytov a NP je povinný evi-
dovať tržby (odplatu od spoločenstva) v ERP/VRP/ORP?

3.   Ak daňový subjekt vykonáva činnosť, ktorá je zaradená do 
Prílohy č. 1 k zák. č. 289/2008, je povinný evidovať všetky 
tržby (teda aj z tej činnosti, ktorá v prílohe zaradená nie je) 
v ERP/VRP/ORP? “

Odpoveď Finančného riaditeľstva SR:
Používanie pokladnice e-kasa klient, t. z. ORP alebo VRP (ďalej 
„pokladnica“) sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú 
osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie podľa § 2 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zne-
ní neskorších predpisov predáva tovar alebo poskytuje vy-
medzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytnutie 
týchto služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými 
prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Službou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v po-
kladnici je služba označená v Štatistickej klasifi kácii ekonomic-
kých činností (ďalej „ŠKEČ“) uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 
289/2008 Z. z.

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, nie na všetky poskytované 
služby sa vzťahuje povinnosť používať pokladnicu, ale len na 
tie služby, ktoré sú uvedené v citovanej prílohe, ktorá je súčas-
ťou zákona č. 289/2008 Z. z.

Nakoľko činnosť správcu bytového domu nie je uvedená 
v prílohe č. 1, tržby prijaté v hotovosti nepodliehajú povinnosti 
evidencie v pokladnici. K prijatej tržbe stačí vyhotoviť príjmový 
doklad. Ak podnikateľ poskytuje aj službu, ktorá je uvedená 
v cit. prílohe a za jej poskytnutie aj prijíma tržbu v hotovosti, 
napr. účtovné služby (alebo na základe oprávnenie aj predáva 
tovar), prijaté tržby ale iba z poskytovania účtovných služieb, 
resp. z predaja tovaru je podnikateľ povinný evidovať v poklad-
nici. Skutočnosť, že je podnikateľ povinný používať pokladnicu 
pri prijatí tržby za poskytovanie služby podliehajúcej povinnosti 
evidencie v pokladnici, resp. z predaj tovaru ešte nezakladá po-
vinnosť používania pokladnicu pri úhrade všetkých platieb prija-
tých v hotovosti, t. j. aj pri úhrade platby (tržby) za službu, ktorá 
nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. 

Spracovala: 
JUDr. Zuzana Adamová Tomková 
Odborný konzultant ZSaUN

SYSTÉM E-KASA A SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV
Nakoľko sme dostali niekoľko reakcií na článok o e-kasách, požiadali sme listom Finančnú správu SR o odpoveď 
na naše otázky. V nasledujúcich riadkoch uvádzame naše otázky a odpoveď z Finančného riaditeľstva SR.
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Staňte sa partnerom portálu a využívajte jeho benefi ty.

Čo vám www.tzbportal.sk ponúka:
 odborné články z oblastí správa budov, stavebníctvo a TZB
 kalendár najaktuálnejších akcií, konferencií, výstav, školení
 adresár fi riem
 bannery s preklikom na vašu webstránku
 newsletter
 poradenstvo na vaše otázky z oblasti správy budov
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na tvorbe najväčšieho slovenského portálu z oblasti TZB, 

pridajte sa k nám.
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Aká je situácia v súčasnosti?
V zmysle zákona 182/1993 Z. z. správu domu vykonáva Spolo-
čenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej 
len „spoločenstvo“), alebo iná právnická osoba, alebo fyzická 
osoba s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvo-
ria zmluvu o výkone správy (ďalej len „správca“). Toto nájdeme 
v § 6 za ktorým nasleduje § 7, v ktorom sa špecifi kuje spolo-
čenstvo vlastníkov bytov a jeho povinnosti a § 8, ktorý špecifi ku-
je predmet činnosti správcu. Správca musí navyše ešte spĺňať aj 
podmienky určené v Zákone 246/2015 Z. z. 

U spoločenstiev vlastníkov bytov sa pravidlá správy špecifi kujú 
v „Zmluve o spoločenstve“. Táto zmluva je záväzná pre všetkých 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Predseda spo-
ločenstva je povinný schválenú zmluvu doručiť každému vlastní-
kovi do 30 dní od jej schválenia. Zmluvu o spoločenstve nemôže 
vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome vypovedať. Tie-
to pravidlá sú poňaté v § 7a.

Ak vykonáva správu správca, vlastníci bytov a nebytových pries-
torov uzatvoria písomnú zmluvu o výkone správy so správcom. 

Zmena alebo zánik je podľa § 14b, odst. 1 písm. e sú záväzné 
pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. 

Z daného vyplýva, že pravidlá správy sú veľmi podobné bez 
ohľadu na to o aký typ správy ide. Podstatný rozdiel je však 
podľa existujúceho zákona v tom, že spoločenstvo vlastníkov 
bytov spravuje „svoj“ majetok, pričom správca spravuje „cudzí“ 
majetok, za ktorý v zmysle § 8a odst. 5 zodpovedá. V zákone 
246/2015 Z. z. vznikla dokonca povinnosť uzavrieť poistku za 
škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného 
plnenia svojich povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo 
zmluvy o výkone správy. Je to však naozaj tak? Spravujú SVB 
„svoj“ majetok? Alebo je to tiež spoluvlastnícky majetok?

Aká bola minulosť?
Zákon 182/1993 Z. z. vznikal v období kedy začalo odkupova-
nie bytov do osobného vlastníctva. Je preto logické, že gestorom 
tohto zákona sa stalo Ministerstvo fi nancií SR. Dobre zvládnuté 
pravidlá postupov pri odkupovaní bytov do osobného vlastníctva 
však neriešili problémy, ktoré vznikli ako následok nového typu 
bytov – ktorými boli byty v osobnom vlastníctve. Bolo treba riešiť 
pravidlá a systém vytvárania profesionálnej správy. Dôsledkom 
toho bola skutočnosť, že začali vznikať prvé súkromné správcov-
ské spoločnosti. Tieto zakladali najčastejšie „odvážlivci“, ktorí 
sa spravidla odtrhli od niektorého družstva alebo z bytových 
podnikov. Popri bytových podnikoch a SBD vznikla tretia forma 
správy: profesionálna „súkromná správcovská spoločnosť“. 

Úplnou novinkou boli spoločenstvá vlastníkov bytov. Pôvodným 
cieľom vzniku SVB bolo spravovať si „náš panelák“ - svoj vlast-
ný majetok – bytový dom, v ktorom my vlastníci bývame. Teda 
fi kcia (analógia) súkromného vlastníctva. Ako sa vlastník rodin-
ného domu musí starať o svoj majetok sám, tak sa vlastníci 
bytového domu budú starať o svoj vlastný bytový dom taktiež 
sami. Množstvo nadšencov sa vrhlo bojovať za vlastný majetok 
a spoločenstvá vlastníkov bytov vznikali ako huby po daždi. Od 
tohto času však uplynulo viac ako 25 rokov a z „nadšencov“, 
ktorí spoločenstvá vlastníkov bytov zakladali sú dnes vyčerpaní 
a unavení dôchodcovia. Títo v mnohých prípadoch už jednodu-
cho nevládzu a však nemajú komu odovzdať „štafetu“. Mladá 
generácia o túto „bohumilú“ činnosť nemá záujem, ľudia sa 
uzatvorili do seba a z rodinnej atmosféry sa v mnohých pane-
lákoch dnes jeden druhému ani nepozdravia. Množstvo noviel, 
ekonomických, daňových a iných, starší predsedovia SVB už 
„nestíhajú“ sledovať čomu dopomáha aj administratívny cha-
os. Nie je zriedkavosťou sa stretnúť so SVB, ktorého predse-
da je už 5 rokov nebohý ale niektorý člen rady podpisuje ďalej 
zmluvy, uhrádza faktúry a chod spoločenstva ako tak ide ďalej. 
Absentuje kontrola zo strany štátu, alebo nejakého iného orgá-
nu, ktorý by sledoval fungovanie SVB. To však ale neznamená, 
že máme dobrý/ dostatočný systém na kontrolu fungovania 
správcov. 

SEN KAŽDÉHO SPRÁVCU – ZÁKON O BÝVANÍ
V inej časti nášho časopisu píšeme o návrhu Novely zákona 182/1993 Z. z., ktorá je už ani neviem koľká v poradí. 
Nie je totiž jasné, ako sa rátajú novely zákona, ktoré vyšli z dielne Ministerstva fi nancií SR, a ako sa rátajú 
poslanecké novely tohto zákona ku ktorým sa ministerstvo nehlási. Každá novela vyvoláva ohlasy a diskusie často 
z dôvodu, že všetko, čo by mohlo byť jasné, sa len zamotáva ešte viac a viac. Ak k tomu pripočítame rôzne zákony, 
ktoré nás s pravidlami správy viažu, vzniká chaos. Riešením tohto chaosu by mohol byť sen každého správcu: 
jednoduchý a jasný Zákon o bývaní.
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Zlučovanie SVB
Benevolentný zákon 182/1993 Z. z. dovoľuje v § 7 odst. 3 zlú-
čiť alebo splynúť spoločenstvo s iným spoločenstvom. Pri zlú-
čení prechádza majetok zrušeného spoločenstva a zostatok 
úhrad za plnenia na spoločenstvo, s ktorým sa spoločenstvo 
zlúčilo. Pri splynutí prechádza majetok SVB a zostatok úhrad za 
plnenia na SVB vzniknuté splynutím. Zmeny, ktoré zo zlúčenia 
alebo zo splynutia vyplývajú a sú predmetom zápisu do registra, 
oznámi predseda novo vzniknutého SVB do sedem dní prísluš-
nému správnemu úradu. Toľko hovorí zákon. Čo však vzniká, to 
sú „mega spoločenstvá“, ktoré vznikli zlúčením alebo splynutím 
viacerých spoločenstiev a dnešný stav je taký, že spravujú päť 
– desať bytových domov ako spoločenstvo pod jedným IČO-m, 
kde platia všetky pravidlá spoločenstva, teda jeden predseda 
a traja členovia rady. Takáto zostava orgánov môže spravovať 
napr. aj 300 a viac bytových jednotiek. Bez vzdelania, bez od-
bornej spôsobilosti. 

Som toho názoru, že keď sa snažíme o skvalitnenie správy 
bytových domov u profesionálnych správcov, ktorých odborne 
vzdelávame, vyžadujeme od nich odbornú spôsobilosť a profe-
sionálny prístup, potom by toto isté malo platiť aj na SVB, ktorý 
objemom bytových jednotiek majú tie isté povinnosti ako profe-
sionálny správca. Žiaden zákon však od nich odbornú spôsobi-
losť nevyžaduje a takto malé skromné SVB, ktoré spravuje mož-
no stovky bytových jednotiek si nikto nevšíma. Pýtam sa však, či 
sa môžeme baviť o kvalitnej správe zlúčených SVB s takým veľ-
kým množstvom bytov, nehovoriac o tom, kam zmizla pôvodná 
myšlienka spravovať si svoj vlastný bytový fond sami pre seba. 
Čím sa líši SVB, ktoré spravuje (v súlade so zákonom) desať by-
tových domov od profesionálneho správcu?

Mandátne zmluvy
Častou „kuriozitkou“, s ktorou sa u SVB často stretávame, je 
veta: „...naše SVB spravuje správca XY“. A vraj neexistuje „dvo-
jitá správa“? Veď sami vlastníci nevedia, kto a ako ich spra-
vuje... Nejasnosť a benevolencia v zákonoch dovoľujú formou 
mandátnej zmluvy prenechať „niektoré“ časti správy inej orga-
nizácií, inštitúcii alebo správcovi. Na kontrolu týchto mechaniz-
mov neexistujú sankcie. Viac-menej nik však nekontroluje, ako 
a ktoré činnosti sa mandátnou zmluvou vykonávajú. Najlepšie 
je dať správcovi a najlepšie komplet všetko, aj keď všetko zákon 
nedovoľuje. Tak by to chceli spoločenstvá, ktoré už nevládzu... 
Určite by im to pomohlo. Ale pýtam sa: Prečo by sme nemohli 
mať zákon, ktorý by dovoľoval odovzdať kompletnú správu pro-
fesionálnemu správcovi? Takáto mandátna zmluva by nevytvá-
rala pochybnosti o legitimite a profesionalite správy. Takto mu 
je v susednej Českej republike, kde je však stále otáznikom, 

na pleciach koho ostane trestno-právna zodpovednosť v prí-
pade havárie, účtovných pokleskov alebo iných problémov? Ak 
by správca prebral kompletnú zodpovednosť za výkon správy 
u SVB, ktoré vlastnú správu nezvládajú, bolo by to „kóšer“. Vzni-
ká však ďalšia otázka, na čo by potom vôbec existovali SVB. 

Riešením je vrátiť sa k pôvodnej „čistej“ myšlienke, kedy sa 
vytvárali SVB na to, aby spravovali svoj vlastný majetok. Teda 
jeden bytový dom = jedno SVB. Myšlienku zlučovania prenechaj-
me na profesionálnych správcov. Odpadli by „mandatári“, ktorí 
dnes „spravujú“ desiatky keď nie stovky SVB a ich činnosť je 
viac než nejasná, lebo „mandátari“ sa nehlásia k tomu, že sú 
správcovia profesionáli. 

Chaos? 
Riešenie je jednoduché: ukončiť nespočetné novely existujúcich 
zákonov a prestať vytvárať novely, ktoré sú „šité“ na mieru pre 
konkrétne cieľové skupiny. Prestať prijímať poslanecké novely bez 
konzultácií s tými, ktorí správu vykonávajú. Prestaňme chrániť 
neplatičov, vandalov, zlodejov pitnej vody a všetkých, korí konajú 
nečestne. Poďme vytvoriť nový, krátky a jasný Zákon o bývaní.

Zákon o bývaní ustanoví, že SVB môže za predpokla-
du minimálnej odbornej spôsobilosti spravovať len svoj 
vlastný majetok (jeden bytový dom = jedno SVB)
Zákon o bývaní spresní podmienky výkonu správy tak, 
že profesionálni správcovia budú spravovať všetky os-
tatné bytové domy (viac ako jeden) za zachovania povin-
nosti odbornej spôsobilosti a doterajších pravidiel, pri-
čom by zákonom vznikol ešte aj štátny kontrolný orgán, 
ktorý by kontroloval ako správcov tak aj SVB. 
Zákon o bývaní stanoví sankcie pre vlastníkov (nepla-
tičov) tak, aby boli verejne zviditeľnené pre spoluvlast-
níkov bez ohľadov na GDPR (nie je lepší prostriedok 
na vymoženie pohľadávok od neplatičov, ako ich zvidi-
teľnenie pred susedmi. Veď koniec koncov neplatiči sa 
obohacujú na ich tričko a ich vlastná hanba ich dovedie 
k úhrade nedoplatkov). 
Zákon o bývaní obsiahne domový poriadok (ktorý bude 
súčasťou tohto zákona), o ktorý sa bude môcť správca 
legislatívne oprieť nielen právami ale aj povinnosťami 
pre vlastníkov, pričom budú jasne legislatívne stano-
vené vymáhateľné sankcie ako pre správcov tak aj pre 
vlastníkov
Zákon o bývaní ... doplníte ma?
Zákon o bývaní: chceme ho?

E. Kurimský
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Objednávka predplatného na rok 2020
Záväzne si objednávame (označte):

 celoročné predplatné časopisu v tlačenej forme (ročné predplatné 18 € + DPH)

  celoročné predplatné časopisu v elektronickej forme (ročné predplatné 18 € + DPH) 

na e-mailovú adresu: ........................................................................................................  
Na vašu e-mailovú adresu príde ID konto, z ktorého si budete časopis sťahovať z www.voc.sk 

Kontaktné údaje

Meno a priezvisko / Názov fi rmy :  ...............................................................................................................................................................

Fakturačná adresa:  .............................................................................................................................................. PSČ:  ..............................

IČO:  .............................................................  IČ DPH:  ............................................................................  tel.:  ..............................................

Korešpondenčná adresa kam máme zasielať časopis:  .............................................................................................................................

Kontaktná osoba:  ........................................................................................................  tel./mobil:  .............................................................

e-mail:  ...........................................................................................................................................................................................................

Dátum:  ..............................................  ............................................................................
  Pečiatka – podpis

Potvrdením objednávky dávate súhlas na spracovanie vašich údajov, ktoré budú výhradne len pre potreby spolupráce medzi nami 
a vašou spoločnosťou v zmysle požiadaviek o ochrane osobných údajov GDPR. V prípade, že písomne objednávku nezrušíte, 

objednávateľ súhlasí s tým, že sa objednávka prolonguje do ďalšieho roka. 






