
  

 

 

PROGRAM  VZ ZBHS 26.11.2015 
 

14,30 – 15,00   Prezentácia účastníkov 

15,00 – 15,05   Otvorenie zasadnutia 

15,05 – 15,15   Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, 

návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa 

15,15 – 15,35   Správa o činnosti Správnej rady od posledného VZ 

15,35 -  15,45  Správa o čerpaní rozpočtu k 31.10.2015 

15,45 – 15,50   Návrh rozpočtu na rok 2016 

15,50 – 15,55   Návrh na zmenu stanov ZBHS 

15,55 – 16,00   Návrh zásad pre poskytovanie príspevku ZBHS účastníkom  

                            vzdelávacieho kurzu AINOVA 

16,00 – 16,05  Doplňujúce voľby člena KaRK 

16,05 – 16,45  Diskusia 

16,45 – 16,55  Návrh a schválenie uznesenia VZ ZBHS 

16,55 – 17,00  Záver VZ ZBHS 

 
17,00 -  18,00 Prezentácia firiem 

    ANASOFT 

    SYSTHEM 

 

18,00 – 19,30   Osobné voľno 

19,30 – 02,00   Spoločná večera so spoločenským posedením pri hudbe 

spojené s výmenou skúseností z praxe a tombola. 

 

 

PROGRAM  ŠKOLENIA 27.11.2015 

09,00 –10,00   Zákon o energetickej efektívnosti v podmienkach bytových  

                                                                        domov   

Ing. Miroslav MARIÁŠ, MH SR 

                           Diskusia k prenesenej téme 

10,00 – 11,00  Pripravovaná vyhláška MH SR o rozpočítaní tepla  

                                                                  RNDr. Milan DUBNIČKA, CSc., MH SR 

                           Diskusia k prednesenej téme 

11,00 – 12,00   Zmeny vo financovaní obnovy bytových domov      

                            prostredníctvom ŠFRB. 

 Ing. Zuzana PETRÁŠOVÁ, ŠFRB 

 Diskusia k prednesenej téme 

 
12,00 – 12,05  Záver školenia 

12,05               Obed

VZ ZBHS dňa 26.11.2015  

Trenčianske Teplice 

Vydáva Správna 

rada pre potreby 

členov ZBHS 
 

 

Trenčianske 

Teplice 

26.11.2015 
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SPĹŇATE PREDPOKLADY PRE ZÁPIS DO ZOZNAMU SPRÁVCOV? 
 
     Od 1.1.2016 nadobudne účinnosť zákon NR SR č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov 

a o zmene a doplnení zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.    

Zákon ukladá správcom bytových domov nové povinnosti, ktoré doteraz neboli legislatívou  

upravené, a to:  

 Správca musí byť zapísaný v zozname správcov (ďalej len „zoznam“) a spĺňať podmienky 

na výkon tejto činnosti podľa tohto zákona. 

 Správca musí mať odbornú spôsobilosť alebo musí mať aspoň jedného zodpovedného 

zástupcu s odbornou spôsobilosťou, ktorý spĺňa aj ďalšie predpoklady podľa tohto zákona bez 

ohľadu na počet zriadených kancelárií správcu (ďalej len „kancelária“). 

 Správca je povinný na účely uplatňovania práv vlastníkov podľa osobitného predpisu mať 

zriadenú kanceláriu, riadne ju označiť obchodným menom a označením „Správca bytových 

domov“. 

 Správca je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej 

zodpovedá pri výkone správy podľa osobitného predpisu, v rozsahu primeranom počtu 

spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy (ďalej len „poistenie“). 

 

Predpoklady na zápis do zoznamu: 

 

Do zoznamu možno zapísať právnickú osobu, ak 

a) aspoň jeden člen jej štatutárneho orgánu alebo zodpovedný zástupca, ktorý je v pracovnom 

pomere založenom pracovnou zmluvou na ustanovený týždenný pracovný čas podľa Zákonníka 

práce, spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. b) a c), t.j. : 

   je dôveryhodná, 

   má odbornú spôsobilosť podľa § 3 alebo ju zabezpečuje prostredníctvom zodpovedného      

zástupcu, ktorý je dôveryhodný, je v pracovnom pomere založenom pracovnou zmluvou 

na ustanovený týždenný pracovný čas a má odbornú spôsobilosť podľa § 3, 

b) má vydané živnostenské oprávnenie v predmete činnosti správa a údržba bytového fondu podľa 

osobitného predpisu,  

c) má sídlo na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, alebo iného 

zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), 

d) členovia jej štatutárneho orgánu sú dôveryhodní, 

e) má zriadenú kanceláriu podľa § 5. 

 

Žiadosť právnickej osoby o zápis do zoznamu správcov obsahuje: 

 

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo osoby; ak ide o zahraničnú právnickú osobu, 

identifikačné číslo osoby sa neuvádza,  adresu kancelárie, úradne osvedčený odpis osvedčenia o 

absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu osoby, prostredníctvom ktorej sa 

zabezpečuje odborná spôsobilosť, úradne osvedčený odpis živnostenského oprávnenia s 

predmetom podnikania správa a údržba bytového fondu, výpis z obchodného registra právnickej 

osoby nie starší ako tri mesiace, čestné vyhlásenia všetkých členov štatutárneho orgánu o splnení 

predpokladov podľa § 8 ods. 2, čestné vyhlásenie osoby, ktorej prostredníctvom sa zabezpečuje 

odborná spôsobilosť o splnení predpokladov podľa § 8 ods. 2, doklad preukazujúci poistenie podľa 

§ 6, potvrdenie oprávňujúce zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu. 

 

Ak žiadateľ spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu, ministerstvo do 15 dní od doručenia úplnej 

žiadosti zapíše žiadateľa do zoznamu a vydá osvedčenie o zápise do zoznamu. 

 
Správca, ktorý spravuje bytové domy, musí splniť podmienky tohto zákona pre výkon činnosti 

najneskôr do 31. decembra 2017. 
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    Milí členovia, po niekoľkoročnej Exkluzívnej spolupráci medzi Združením bytového hospodárstva 

na Slovensku, Allianz - Slovenskou poisťovňou, a.s., a EuroFin Consulting, a.s., si Vám dovoľujeme 

zosumarizovať aktuálne možnosti Exkluzívneho poistenia. A to v oblasti spravovaných bytových 

domov, vlastného majetku a zodpovednosti členských organizácií ZBHS.  

     Exkluzívna dohoda o spolupráci v poistení bola významným spôsobom novelizovaná v apríli 

2015. Novelizáciou došlo  k ďalšiemu zlepšeniu a rozšíreniu krytia už tak exkluzívnych podmienok.  

 

Bytové domy 

 

     K už širokému krytiu rizík ako sú požiar, voda, víchrica, povodeň a ostatné živelné udalosti, sme 

od apríla doplnili riziká ako je spätné vystúpenie odpadovej vody; atmosferické zrážky na 

spoločných priestoroch; únik vody alebo média; škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi alebo 

hmyzom. 

 

Okrem výrazného rozšírenia poistného krytia došlo 

aj k zníženiu niektorých spoluúčastí a taktiež k 

zníženiu sadzieb na poistení zodpovednosti. 

Zníženie sadzieb nám umožňuje doplniť súčasné 

poistné zmluvy, s výrazným rozšírením rozsahu 

poistného krytia, bez navýšenia aktuálneho 

ročného poistného pre vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov. Jednotlivé členské 

organizácie oslovujeme s doplnením uvedeného 

krytia k výročnému dátumu  poistných zmlúv.  

 Absolútnou Exkluzívnou novinkou pre vlastníkov bytov v bytových domoch je poistenie 

Zodpovednosti z bežného občianskeho života. Poistenie si vlastníci môžu dojednať za 

bezkonkurenčných podmienok a s Exkluzívnou cenou poistenia. Pre úplnú spokojnosť vlastníkov je 

poistenie dojednané bez ich spoluúčasti na vzniknutých škodách. Jedná sa o novinku na 

Slovenskom poistnom trhu a má ju exkluzívne jedine ZBHS.  

 

Zodpovednosť a vlastný majetok členských organizácií ZBHS 

 

      V nasledujúcom období budú zaslané aktualizované ponuky poistenia aj na vlastný majetok 

členských organizácií ZBHS. Aktualizáciou poistenia je možné rozsah poistného krytia rozšíriť o 

rovnaké riziká ako pri bytových domoch (mimo atmosferických zrážok na spoločných priestoroch). 

Pri vlastnom majetku je možnosť naviac pripoistiť aj škody spôsobené víchricou na veciach 

umiestnených mimo budovy a prepätie na elektrických alebo elektronických zariadeniach, ktoré sú 

súčasťou budovy.  

     Členským organizáciám zároveň pripomíname možnosť Exkluzívneho poistenia ich 

Zodpovednosti za spôsobené škody, ktoré je povinné aj z pohľadu novej legislatívy. Pre členské 

organizácie, ktoré už toto poistenie využívajú máme pripravený certifikát, ktorý je potvrdením o ich 

poistení.  

      Po rokoch nadštandardnej spolupráce môžeme 

konštatovať, že byť so silným sa naozaj oplatí. Za celé obdobie 

spolupráce sme sa nestretli s lepšou konkurenčnou ponukou, 

čo je v tejto oblasti skôr výnimočný stav. Vzájomnou 

spoluprácou sa budeme snažiť naďalej skvalitňovať podmienky 

pre Vás a našich spoločných klientov - vlastníkov bytov a 

nebytových priestoroch v bytových domoch.  
 

                                                                                                                   EuroFin Consulting, a.s. 
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Inteligentné riešenia na meranie spotreby tepla a vody 

 

Náklady na spotrebu tepla a vody v domácnostiach každoročne stúpajú. V priemernom byte 

predstavujú až 70%-ný podiel na celkových nákladoch na byt. Preto je kvalitné meranie 

a monitorovanie spotreby tepla a vody významná téma, ktorej sa treba dôkladne venovať.  

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu profitovať z komplexného riešenia na meranie, 

rozpočítavanie a vyhodnocovanie spotreby tepla a vody, a tým podporiť perspektívny cieľ: efektívne 

a úsporné zaobchádzanie s energiami.  

 

Samozrejmosťou sú prístroje s komfortným odpočtom bez vstupu do bytov. Spoločnosť Techem 

má v tejto oblasti bohaté skúsenosti - pôsobí na Slovensku už 24 rokov. V súčasnosti rozpočítava  

cca 200.000 bytov, 800.000 prístrojov a z toho takmer 50 % rádiových prístrojov. 

 

Rádiové rozdeľovače vykurovacích nákladov (RVN) Techem data III 

 

Predstavujeme Vám najmodernejšie technológie na trhu, ktoré sú základom komplexného riešenia  

na meranie, rozpočítavanie a vyhodnocovanie spotreby energií. 

 

RVN  data III s komfortným odpočtom bez vstupu do bytov 

 

Elektronické rozdeľovače vykurovacích nákladov sú nezávislé od sieťového napájania vďaka 

vlastnej lítiovej batérii. Sú naprogramované priamo na výkon konkrétneho vykurovacieho telesa, 

na ktorom sú namontované.  

 

Výhody rádiových PRVN data III 

 

 odpočet spotrieb bez vstupu odpočtárov do bytov 

 údaje o spotrebe za uplynulý rok sa zobrazujú na displeji prístroja 

a kedykoľvek ich možno porovnať s vyúčtovaním 

 archivácia spotrieb v polmesačných intervaloch, ani výmena užívateľov  

si nevyžaduje individuálny odpočet 

 bez nábehu spotrebných jednotiek mimo vykurovacej sezóny 

 umožňuje rozšírenie služieb na online zber údajov (webový portál) 

 dlhodobá životnosť min. 11 rokov 

 

Výnimočný znak 

 

 neustála samokontrola mikroprocesorom, prístroje sú chránené elektronickou aj mechanickou 

plombou proti demontáži a ovplyvňovaniu, prípadný cudzí zásah je zaznamenaný v pamäti 

prístroja 

 

Zobrazované údaje na displeji prístroja 

 aktuálna spotreba v prebiehajúcom zúčtovacom období (spravidla kalendárny rok) 

 minuloročná spotreba 

 posledné štvorčíslie výrobného čísla prístroja 

K dispozícií je aj vyhotovenie RVN vario S, ktoré už obsahuje rádiový modul; jeho aktiváciou je 

možné kedykoľvek prejsť na rádiový prenos.  
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Vodomery Techem na studenú a teplú vodu 

 

K dispozícií sú viaceré vyhotovenia s rôznymi prietokmi a stavebnými dĺžkami pre flexibilné 

použitie. Vodomery Techem sú variabilné, kedykoľvek aj neskôr umožňujú dodatočné pridanie 

rádiového vysielacieho modulu pre umožnenie odpočtov bez vstupu do bytov. 

 

Základné znaky mechanických vodomerov AP vario 3 

 

 vysoká presnosť a stabilita merania zabezpečená kvalitným konštrukčným vyhotovením  

 zvýšená antimagnetická ochrana 

 variabilnosť - umožňuje kedykoľvek aj počas prevádzky dodatočné pridanie rádiového 

vysielacieho modulu 

 

Základné znaky rádiových vodomerov AP radio 3 

 

 odpočet spotrieb sa vykonáva bez vstupu do bytov 

 história spotreby v polmesačných intervaloch počas celého roka 

 kontrola smeru prietoku zabraňujúca ovplyvneniu prístroja 

 rozpoznanie trvalého prietoku vody 

 odolnosť voči mechanickej a magnetickej  manipulácii 

 umožňuje rozšírenie služieb na online zber  údajov  

   (webový portál) 

   batéria zabezpečuje chod vysielacieho modulu min.  11 rokov 

 

Archivácia údajov vysielaných rádiovou komunikáciou 

 

 12 polmesačných hodnôt 

 12 koncomesačných hodnôt 

 1 aktuálna hodnota 

 1 hodnota pri dni prepnutia  (spravidla 31.12.) 

 stav plomby 

 

Doba platnosti overenia v zmysle Zákona o metrológii č. 142/2000 Z.z. je 4 roky na teplú vodu a 6 

rokov na studenú vodu.  

 
A navyše: rádiové prístroje Techem sú základom pre využívanie ďalších nadštandardných služieb 

spojených s monitoringom prístrojov a spotrieb a dosahovaním ďalších úspor 

energií v dome v priemere o 10 % bez obmedzovania štandardnej tepelnej 

pohody v bytoch vďaka unikátnemu systému adapterm, viac informácií: 

www.adapterm.sk. 

 

Bližšie informácie Vám ochotne poskytne spoločnosť Techem 

Centrála: TECHEM spol. s r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 

Pobočky: Nové Zámky, Banská Bystrica, Košice  

Tel.: (02) 4910 6411, 4910 6427    e-mail: techem@techem.sk    www.techem.sk 
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Unikátne konštrukcie pre netradičné riešenia domov 

 

Pri rekonštrukcii výťahov sa často stretávame s netradičnými riešeniami bytových domov, ktoré v 

porovnaní s modernými domami neponúkajú dostačujúci komfort a bezbariérový prístup k 

výťahovým nástupištiam. Obyvatelia niektorých starších bytových domov sú pre nástup do výťahu 

na prízemí nútení prekonať rameno schodiska, čo zhoršuje prístup a užívateľský komfort výťahu. 

 

 

 
 

Náš unikátny návrh technického riešenia rekonštrukcie pôvodného výťahu (BOV 250) s pridaním 

nástupnej stanice na úrovni prízemia bytového domu prináša hneď niekoľko výhod. V prvom rade 

takáto realizácia nástupnej stanice vyrieši bezbariérový prístup bez nutnosti prekonávania 

schodiska pre nástup do kabíny. Toto riešenie si taktiež nevyžaduje stavebný zásah do základovej 

dosky bytového domu, čím nie je narušená statika domu a ani hydroizolácia nachádzajúca sa pod 

základovou doskou. Rozvádzač a výťahový stroj umiestňujeme na prízemí v strojovni pôvodného 

výťahu, vďaka čomu nie je potrebné upravovať pôvodné elektroinštalácie. Takéto umiestnenie 

nezaťažuje svojou prevádzkou žiadnu bytovú jednotku a zaručuje tak absolútne tichú prevádzku 

výťahu bez akýchkoľvek rušivých vplyvov. Pri tomto riešení osadzujeme výťah automatickými 

teleskopickými kabínovými aj šachtovými dverami so šírkou 700mm, v prípade požiadavky 

používame ručné dvere. Po rekonštrukcii je nosnosť výťahu zvýšená z pôvodných 250kg/3 osoby 

na 375kg/5 osôb a hĺbka výťahovej kabíny zvýšená o približne 250mm (v závislosti od hĺbky 
výťahovej šachty). 
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Toto technické riešenie vieme aplikovať na všetky typy pôvodných bubnových výťahov (BOV 250), 

pričom realizáciu ponúkame ako komplexnú rekonštrukciu vrátane všetkých potrebných dodávok 

a úprav (stavebné úpravy, opláštenie výťahovej šachty, demontáž a montáž výťahu, maliarske a 

dlažobné práce a taktiež statický posudok). Pri rekonštrukcii používame najkvalitnejšie  dostupné 

komponenty (bezprevodový stroj a frekvenčný menič od nemeckej spoločnosti Ziehl-Abegg, riadiaci 

systém od českej spoločnosti Beta Control, kabínové a šachtové dvere od španielskej spoločnosti 

Fermator), čo zaručuje spoľahlivú, ekonomickú a bezporuchovú prevádzku výťahu. 

Štandardnou súčasťou dodávky našich výťahov sú taktiež prvky systému Bezpečný dom (kamerový 

systém, dymové senzory, prístupový systém apod.) Štandardne dodávaný riadiaci systém s 

funkciou vzdialeného on-line prístupu poskytuje správcovi a užívateľom prístup do systému správy 

výťahu WEBMON,  ktorý umožňuje permanentne monitorovať celkovú prevádzku výťahu vrátane 

počtu jázd do jednotlivých poschodí, počtu prevádzkových hodín, porúch a iných dôležitých 

informácií na kontrolu a optimalizáciu prevádzky výťahu. Pre viac informácii neváhajte navštíviť 

www.majes.sk. 

 
                                        

 

 

MAJES výťahy a eskalátory, a.s. ǀ Bojnická 18, 831 04 Bratislava ǀ 
    ● Nové výťahy ● Komplexná modernizácia výťahu ● Postupná modernizácia 

výťahu ● Servis výťahov ● Poradenstvo ● Bezpečný dom 

 

 

 

 

Pre zvýšenie bezpečnosti používame on-line monitorovací systém 

 

Spoločnosť MAJES výťahy a eskalátory, a.s. poskytuje kvalitné služby už viac ako 15 rokov. Viac 

ako dve stovky nových výťahov a približne dve tisíc servisne spravovaných  výťahov dokazujú naše 

bohaté skúsenosti v oblasti zdvíhacích zariadení. 

 

Okrem štandardných služieb v podobe montáže nových výťahov, modernizácie starších výťahov a 

ich servis sa snažíme o zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti výťahov prostredníctvom on-line 

monitorovacieho systému. Tento systém umožňuje celkové zabezpečenie bytových domov, 

nebytových priestorov a zvyšuje bezpečnosť starších a osamelých osôb. 

Novovzniknutý informačný systém "e-servis" poskytuje komfortné on-line informácie o 

spoľahlivosti a bezpečnosti výťahov, termínoch a výsledkoch povinných prehliadok a skúšok, 

spôsoboch a termínoch odstránenia prípadných nezhôd s príslušnými platnými predpismi. 

Samozrejmosťou je nami poskytované poradenstvo v danej oblasti aktívnou účasťou na 

komunikačnom projekte "Bezpečný domov" organizovanom občianskym združením Pre náš dom, 

ktorý je určený pre správcov bytového a nebytového fondu a vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov, prípadne ich zástupcov po celom Slovensku. V spolupráci so Sberbank Slovensko, a.s. 

taktiež ponúkame výhodné podmienky prefinancovania investícií do nových výťahov alebo 

modernizácií starších výťahov. 

Od začiatku obchodnej činnosti až po súčasnú dobu spoločnosť postupne zväčšuje servisné 

portfólio výťahov v zastúpení pre mestá a ich okolie v Bratislave, Trnave, Nových Zámkoch, 

Martine, Rimavskej Sobote a najnovšie aj v Banskej Bystrici a Snine. Pre viac informácií neváhajte 

navštíviť www.majes.sk 

 

KONTAKT:  
MAJES výťahy a eskalátory, a. s., Bojnická 18, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika 
Tel.: +421 - 2 – 44880894 Fax: +421 - 2 – 35448866  E-mail: majes@majes.sk 
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 NOVÉ  ČLENSKÉ  ORGANIZÁCIE ZBHS 

 
Na základe písomných prihlášok a následného rozhodnutia 
správnej rady ZBHS sa novými členskými organizáciami v roku 2015 
stali: 

 

  KYSUCA s. r. o. 
Matice slovenskej 620, 024 01 Kysucké Nové Mesto, www.kysucasro.sk  
 
Spoločnosť patrí medzi spoločnosti, ktoré majú dlhoročné skúsenosti 
najmä s výrobou, rozvodom, predajom tepla a správou domov. V roku 
2014 sa spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou Národnej energetickej, s. 
r. o., ktorá zastrešuje všetky aktivity v oblasti prevádzky systémov 
centrálneho zásobovania teplom.  
Aktuálne je činnosť spoločnosti KYSUCA s. r. o. v oblasti výroby, rozvodu 
a predaja tepla nasmerovaná do postupnej modernizácie distribučnej 
sústavy tepla s cieľom minimalizovať distribučné straty, zvýšiť pružnosť 
celého systému, zvýšiť kvalitu dodávok tepla a teplej vody pre svojich 
klientov.  
V správe domov je činnosť spoločnosti zameraná na zabezpečovanie pre 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch komplex služieb od 
štandardných (dodávka vody, tepla, elektrickej energie, opravy spoločných 
častí a pod. a ich rozúčtovanie ) až po nadštandardné ( obnova bytových 
domov, zabezpečovanie financovania obnovy prostredníctvom úverov – 
ŠFRB, komerčný úver a iné služby podľa žiadosti vlastníkov bytov) s 
hlavným cieľom ich spokojnosti. Preto spoločnosť kladie pri správe domov 
dôraz najmä na dodržiavanie platnej legislatívy súvisiacej so správou 
domov, vysokú odbornosť svojich zamestnancov , komunikáciu s 
vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, spoľahlivosť zamestnancov, 
komplexnosť a efektívnosť riešení. 

 

 
INTEN-EURA,správa domov, s.r.o. 
M.Pišúta 1119/23, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.inteneura.sk 

 
Spoločnosť INTEN-EURA vznikla v roku 2012 spojením dvoch 
správcovských spoločností pôsobiacich v Liptovskom Mikuláši. Ako 
napovedá názov spoločnosti, boli to firmy INTEN, s.r.o. a EURA, družstvo. 
Obidve firmy mali za sebou  zhruba 6 ročnú históriu a priniesli do 
spoločnej firmy každá cca 600 bytov.  
Významným krokom v rozvoji spoločnosti  bola úspešná akvizícia 
mestskej spoločnosti BPLM, a.s. v roku 2013.  
V súčasnosti naša spoločnosť spravuje 4 098 bytov, v 130 bytových 
domoch.  

 

 
 

TEZAR, s.r.o., BYTČA 

Thurzova 968/17, 014 01 Bytča, www.tezar-bytca.sk 

 
Spoločnosť TEZAR, s.r.o. so sídlom v Bytči, ulica Thurzova 968/17 vznikla  
28.9.1994 s účelom prevziať do správy majetok bývalého Bytového podniku, 
š.p. Bytča na základe nájomnej zmluvy s Mestom Bytča. 
Spoločnosť TEZAR, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti správy 
bytových a nebytových priestorov a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody. 
Domy spravujeme na základe zmluvy o výkone správy a mandátnej zmluvy. 
Spoločnosť je členom SZVT a od 1.11.2015 aj členom ZBHS.  

ZBHS 
Združenie bytového 

hospodárstva na Slovensku 

Rudlovská 53 
974 01 Banská Bystrica 

Telefón: 0903 927 572 

E-mail: zbhs@zbhs.sk 

www.zbhs.sk 

 
 

Prezident ZBHS:  

Ing. Pavol BIELIK 

 

 I. viceprezident ZBHS 
Ing. Ľubomír KRAJČOVIČ 

 

II.viceprezident ZBHS 

Ing. Eva VASILOVÁ 

 
Redakčná rada: 

 

Ing. Pavol BIELIK 

Ing. Mária RYBÁROVÁ 

Ing. Miroslav MARKO 

Ing. Anna KRAJČIOVÁ  
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zbhs@zbhs.sk  
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