
  

 
 

 
 

PROGRAM  VZ ZBHS 19.4.2018 
 

14,30 – 15,00   Prezentácia účastníkov 
15,00 – 15,05   Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia 
15,05 – 15,10   Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej a 

návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa 
15,10 – 15,30   Správa o činnosti Správnej rady od posledného VZ 
15,30 -  15,40  Správa o čerpaní rozpočtu, účtovná závierka a daňové 

priznanie ZBHS za rok 2017, návrh rozpočtu 2018 
15,40 – 15,50   Správa KaRK o hospodárení ZBHS za rok 2017 
15,50 – 16,30   Diskusia 
16,30 – 16,40   Návrh a schválenie uznesenia VZ ZBHS 
16,40 – 16,50   Záver VZ ZBHS 

 
119.4.2018 - konferencia 
17,00 -  18,00 Výhody spolupráce ZBHS a Allianz – SP,  a.s.                              
                            Ing. Milan Holinďák – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.   

     Pripravenosť softvéru na GDPR  
     Ing. Jozef Turóci, Anasoft APR, spol. s r.o., Bratislava 
 

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  KONFERENCIE 20.4.2018 
09,00 –09,45  VVýkon energetickej inšpekcie- poznatky z kontrol                  

Ing. Štefan Dubovský, Ing. Štefan Csáji – ÚI SOI 
Diskusia k prednesenej téme 

09,45– 10,30   Infozákon v podmienkach spoločností s majetkovou účasťou  
                          mmesta – platný stav a pripravovaná novela    

                                                                  JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen)  
                                                                        Sekcia legislatívy MS SR      
                                                                        Diskusia k prednesenej téme       

10,30 – 10,45  PRESTÁVKA 
10,45 – 11,25  PPovinnosti správcov a SVB vyplývajúce zo zákona 

o radiačnej ochrane 
 Ing. Martina Dubníčková – Úrad verejného zdravotníctva SR 
                           Ing. Alžbeta Ďurecová, PhD., - RÚVZ Banská Bystrica 

Diskusia k prednesenej téme 
11,25 – 12,00  ZZáložné právo a dobrovoľné držby – trendy vývoja 

Softwarové riešenie pre členské organizácie ZBHS
                           Mgr. Richard Beli, VIAM- dražobná spoločnosť,  s.r.o. Košice   
12,00 – 12,05  Záver konferencie 
12,05               Obed 

VZ ZBHS dňa 19.4.2018  
Podbanské 

Vydáva Správna 
rada pre potreby 

členov ZBHS 

Podbanské 
19.4.2018 
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Odvážte sa 
rozbehnúť svoje sny.

Poistenie 
podnikateľov
Naberte viac odvahy pre svoje 
podnikanie. Nech už ste začínajúci 
živnostník, alebo chcete posunúť 
svoju spoločnosť ďalej, naše 
komplexné poistné riešenia zastrešia 
všetky potreby vášho podnikania.

www.allianzsp.sk
Infolinka 0800 122 222



Ako ďalej v odbornom vzdelávaní správcov? 

 
 

Academia Istropolitana Nova so sídlom v Svätom Jure zabezpečuje už od roku 2013 odborné vzdelávanie 
správcov bytových domov formou akreditovaného vzdelávacieho programu Správa bytového 
fondu. O tomto programe sme sa rozprávali s členkou vedenia AINovy, Mgr. Luciou Gembešovou. 
 
AINova získala akreditáciu  na vzdelávací program pre správcov bytových domov už v októbri 2012. Čo 
bolo podnetom na vznik tohto projektu? 
  
Bývalý predseda Správnej rady AINovy pán Herbert Pfeiffer (člen predstavenstva PSS, a. s.; člen UN-HABITAT) 
dlhodobo upozorňoval na fakt, že na Slovensku nie je k dispozícii žiadny vzdelávací program, ktorý by sa 
venoval komplikovanej problematike správy bytového fondu. Pritom správa bytového fondu je u nás možno 
náročnejšia ako v okolitých krajinách najmä vzhľadom na fakt, že drvivá väčšina bytov prešla do súkromného 
vlastníctva. Tiež povedomie vlastníkov o ich právach a povinnostiach je často nedostatočné. V mnohých 
bytových domoch je potrebné komunikovať a dosiahnuť dohodu s množstvom vlastníkov, čo je pre správcu 
manažérsky ťažká úloha.  
Dôležitým momentom pri vzniku vzdelávacieho programu bol záujem kľúčových združení správcov - ZBHS 
a tiež SZBD - ponúknuť svojej členskej základni komplexné vzdelávanie v danej téme. Tieto združenia 
významne prispeli aj k tvorbe obsahu a k zabezpečeniu kvalitného lektorského zastúpenia.     
Obsah vzdelávacieho programu sa začal tvoriť už v rokoch 2006 - 2008 počas trvania slovensko-nemeckého 
projektu Analýza efektívnosti správy bytového fondu na Slovensku. Projekt v tom čase finančne podporila 
Prvá stavebná sporiteľňa, spoločnosť Wüstenrot a ministerstvá z Rakúska a Nemecka. 
 
PSS, a. s. dodnes pravidelne podporuje aj realizáciu jednotlivých školení a z tohto dôvodu môže AINova 
ponúkať školenie vo vysokej kvalite a pritom za zvýhodnenú cenu. Nový člen Správnej rady AINovy pán David 
Marwan, ktorý je tiež členom Predstavenstva PSS, a. s., naďalej podporuje zámer udržať čo najvyššiu úroveň 
vzdelávacieho programu pre správcov. Vzdelávací proces podporili tiež spoločnosti UNIQA a Allianz - 
Slovenská poistovňa.  
 
Koľko kôl vzdelávacieho programu doteraz prebehlo a koľko účastníkov ste vyškolili? 
 
Od roku 2013 do roku 2017 prebehlo 14 kôl vzdelávacieho programu. Spolu bolo vyškolených 362 
účastníkov.  
 
Dátum 1. január 2018 bol prelomový z pohľadu povinnosti správcov bytových domov preukázať odbornú 
spôsobilosť ako jednu zo základných podmienok pre zápis do zoznamu správcov. Ako tento termín 
vyplývajúci zo zákona o správcoch bytových domov ovplyvnil priebeh vzdelávania?  
 
Vzhľadom na nový zákon sa v rokoch 2016 - 2017 záujem o školenie zhruba zdvojnásobil. V rokoch predtým 
bežali dve školenia ročne (vždy v prvom a druhom polroku). V roku 2016 prebehli štyri kolá a v roku 2017 
dokonca až päť kôl školení.  
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Aký je obsah vzdelávacieho programu a čo získa absolvent po jeho ukončení? Nastali od roku 2013 nejaké 
zmeny v obsahu kurzu?  
 
V súčasnosti je obsah ďalšieho odborného vzdelávania určený zákonom a je zameraný na: a) základné právne 
predpisy týkajúce sa výkonu správy bytových domov, b) administratívne zabezpečenie výkonu správy, c) 
odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov, d) finančný manažment a hospodárenie. Od 
spustenia programu v roku 2013 až dones nebolo potrebné urobiť výraznejšie obsahové zmeny, keďže 
program na AINove obsahoval všetky potrebné témy, ktoré boli neskôr stanovené zákonom. Začiatkom roka 
2017 sme však mierne znížili počet hodín, z pôvodných 101 na dnešných 90 hodín. Táto úprava sa 
uskutočnila v rámci procesu povinnej opätovnej akreditácie na MŠVVaŠ SR.   
 
Po ukončení programu získa absolvent Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu 
ďalšieho vzdelávania (podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní). 
  
Čo je podmienkou na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu? 
 
Program je akreditovaný ako prezenčné vzdelávanie, takže podmienkou je minimálne 75% účasť na 
prednáškach. Ďalej tiež správne vyplnenie testov a vypracovanie záverečnej práce, ktorá predstaví proces 
obnovy a modernizácie vybraného bytového domu.  
 
K 1. 1. 2018 sú už teda všetci správcovia zapísaní v zozname a zamestnávajú minimálne jednu odborne 
spôsobilú osobu. Ako sa to 
prejavilo na záujme o účasť na 
ďalších kolách vzdelávacieho 
programu? Koľko kôl plánujete 
otvoriť v tomto roku?   
 
Vrátili sme sa k pôvodnej 
frekvencii školení, teda dve 
ročne (v prvom a druhom 
polroku). 26. marca sme otvorili 
prvé školenie v tomto roku 
(2018), s počtom dvadsať 
účastníkov, v septembri 
plánujeme otvoriť druhé kolo. 
 
Priebežne sa snažíme 
pripomínať správcom, aby 
nemali vo firme/spoločnosti len 
jednu vyškolenú, respektíve 
odborne spôsobilú osobu. 
V prípade, že bude treba rýchlo 
nahradiť túto osobou inou 
a teda ju aj urýchlene vyškoliť, môže sa stať, že práve vtedy nebude otvorený vzdelávací program a bude 
treba čakať. Avšak lehota zo zákona je pomerne krátka – do troch mesiacov je potrebné mať v pracovnom 
pomere inú odborne spôsobilú osobu. Je preto vhodné aby správcovia posielali na školenie postupne 
viacerých svojich pracovníkov a pracovníčky. 
 

 
 



Inovatívna technika na meranie spotreby energií
a vody v bytových domoch
Rádiový systém symphonic® 3 sensor net otvára nové možnosti pri procesoch odpočtov,
integrácii údajov do systému rozpočítavania a zobrazovaní dát. Meracie prístroje spoločnosti ista
garantujú vysokú spoľahlivosť, precízne meranie a dlhú životnosť.

doprimo® 3 radio
Elektronický pomerový rozdeľovač 
tepla je koncipovaný ako 2-senzorový 
prístroj so zabudovaným rádiovým 
modulom. Do pamäti ukladá hodnoty 
za posledných 14 mesiacov a hodnotu 
ku dňu odpočtu za minulý a pred-
minulý rok.
doprimo® 3 radio umožňuje diaľkový 
odpočet dát, ktorý je možné realizovať 
pochôdzkovým spôsobom „walk by“ 
alebo automatickým prenosom dát
cez zbernicu.  

memonic® radio net 
Úlohou zbernice je administrácia                  
a riadenie rádiovej siete, komunikácia         
s nainštalovanými zariadeniami, zber 
dát a ich transfer cez rádiovú službu 
GSM/GPRS. Zbernica dokáže spravovať 
až 1000 rádiových meracích zariadení, 
v dosahu 50 m od zbernice dát
bez potreby inštalácie prídavných 
zariadení, ktoré často navyšujú 
počiatočné náklady.
Systém umožňuje online monitoring 
spotrieb cez internetový portál.

domaqua® m
Jednovtokový lopatkový suchobežný 
bytový vodomer s magnetickou 
spojkou a valčekovým počítadlom           
je optimálnym riešením pre malé 
prietoky. Zaručuje vysokú spoľahlivosť 
prevádzky a presnosť merania. 
Vodomer môže byť inštalovaný 
horizontálne alebo vertikálne.         
Vďaka svojej dômyselnej konštrukcii,          
s možnosťou dodatočného pridania 
rádiového modulu, sa dá vodomer 
jednoducho integrovať do rádiového 
systému aj dodatočne po montáži.

ista Slovakia, s. r. o., Podunajská 25  ■  821 06 Bratislava  ■  +421 (02) 40 24 09 99  ■  ista@ista.sk  ■  www.ista.sk

monic® radio net 
ohou zbernice je administráci

Viac informácií o našich produktoch a službách nájdete na: www.ista.sk.

Všetky rádiové zariadenia od spoločnosti ista sa napájajú výlučne na lítiovú batériu so životnosťou 10 rokov (plus 2 roky rezervy)
a sú zabezpečené proti neoprávnenej manipulácii a zneužitiu dát. Rádiový modul funguje na princípe obojsmernej komunikácie,
čím sa zvyšuje spoľahlivosť prenosu dát a zároveň sa minimalizuje zaťaženie domácnosti elektromagnetickým žiarením.



 
Oslava 10. výročia založenia BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o. 

 
Každá oslava je zastavením sa v čase, podržaním chvíle, ktorá je príjemná. Stretnutím ľudí, s ktorými sa 
vidíme každý deň alebo len raz za čas a nie je vtedy  čas povedať viac slov. Počas oslavy je každý zúčastnený 
naladený na rozhovor, spomienky, rekapituláciu, či predstavenie  ďalších plánov. Takáto bola aj oslava 10. 
výročia BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s. r. o. . 

 
Hoci by sa zdalo, že 10 rokov na oslavu je málo, ale nie je to 
v tomto prípade tak. Bytový podnik je vo  Svite už nejaký čas, aj 
keď prešiel rôznymi právnymi formami. Keďže bývanie je jednou 
z najdôležitejších priorít človeka,  správa tejto oblasti si vyžaduje 
citlivosť, efektivitu, racionalitu a nemalé skúsenosti.  
Oslavu 10. výročia začali melódie piesní,  hra na klavír a husle 
v podaní učiteľov Spojenej školy Mierovej, Svit.  S príhovormi 
vystúpili konateľka a riaditeľka Ing. Dana Meriačová, primátor 
mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek, predseda predstavenstva SZVT 
(Slovenský zväz výrobcov tepla) Ing. Stanislav Janiš a výkonná 
riaditeľka ZBHS (Združenie Bytového hospodárstva na 
Slovensku) Ing. Anna Krajčiová. Nasledovalo poďakovanie 
bývalým riaditeľom, pretože ich práca v predošlých rokoch bola 
dôležitá pre firmu, pričom sa vyzdvihlo úsilie a snaha 
nasmerovať spôsob vykonávania správy bytov, ako 
aj  nastavenie systému vykurovania vo Svite.  
  
 
 

 
 
 
 
Záver stretnutia nám spríjemnila skupina 
Drišľak, ktorá svojím humorom nacieleným 
na bytovú správu rozveselila všetkých hostí  
v  sále Kultúrneho domu vo Svite. Keďže 
cieľom slávnosti bolo ju obohatiť čo 
najväčším počtom predstaviteľov úzko 
spätých s Bytovým podnikom, slávnostný 
prípitok v Hoteli Lopušná dolina predniesol 
predseda dozornej rady Ing. Ladislav Jašš, 
ktorý túto funkciu vykonáva od založenia 
spoločnosti.  
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Stretnutie so zástupcami vlastníkov bytov 
 

     Dňa 29. novembra 2017 sa  ako po iné roky uskutočnilo stretnutie zástupcov vlastníkov bytov, ktoré bolo 
výnimočné, pretože súviselo s 10. výročím založenia našej spoločnosti. A to bol aj  podnet  slávnostne oceniť 
prácu zástupcov vlastníkov bytov.   
V úvode vystúpili žiaci zo Spojenej školy Mierovej, Svit. Po príhovore konateľky spoločnosti Ing. Dany 
Meriačovej boli za prácu zástupcu vlastníkov bytov vybratí: Sonja Prokopová, Ing. Viera Vančová, Ing. 
Vlastimil Slavík, Anton Kazimír a Miroslav Hurčala. Kritériami pre ocenenie  zástupcov vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov, ktorí sa pričinili o komplexnú obnovu bytového domu, a teda o výrazné energetické  
úspory  boli: výmena strešnej krytiny so zateplením, výmena zvislých a ležatých rozvodov, 
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zateplenie bytového domu, výmena okien v spoločných priestoroch, rekonštrukcia výťahu a rekonštrukcia 
elektroinštalácie v spoločných priestoroch bytového domu. Oceneným zástupcom vlastníkov bytov, ako aj 
všetkým ostatným ďakujeme za ich celoročnú prácu a úsilie počas 10. rokov.  

So svojimi prezentáciami ďalej vystúpili Ing. Slavomír Francisty  zo spoločnosti Orange Slovensko, a. s..  
Informoval o plánovanom umiestňovaní optických káblov vo Svite. Zhodnotil ich výhody a efektivitu. 
Primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek  prezentoval víziu mesta  na roky 2018-2025. Do diskusie sa zapojil 
aj Ing. Daniel Čendula, dočasne poverený riadením Technických služieb Mesta Svit, ktorý upozornil na 
dôležitosť separovania odpadu. Mgr. Michal Klimko, náčelník Mestskej polície Svit požiadal o spoluprácu 
obyvateľov pri udržiavaní poriadku v meste. 

Mnohí zástupcovia vlastníkov bytov 
kládli otázky, ktoré smerovali či už na 
primátora mesta Svit, riaditeľa Technických 
služieb alebo  náčelníka Mestskej polície.  
Stretnutiami a častou komunikáciou, ako aj 
obojstrannou snahou o spoluprácu sa dá 
docieliť veľa v prospech všetkých, a teda aj 
v prospech nášho mesta, ktoré máme tak 
radi. Aj to je dôvod, prečo sa každoročne 
tešíme takému stretnutiu, organizovanému 
pred najkrajšími sviatkami Vianoc, ku ktorým 
všetkým vlastníkom a nájomníkom bytov 
prajeme, aby  ich prežili v kruhu svojej rodiny 
v pokoji, láske a v novom roku si v pevnom 
zdraví úspešne plnili svoje sny a ciele.  

 
 
 

                                                Ing. Katarína Hutarová 
        za kolektív BP SVIT, s.r.o. 
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Súčasné negatívne trendy vo vývoji výkonu  záložného práva, ktoré 
vzniklo zo zákona a jeho smerovanie do budúcnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Najlepšia vojna je tá, ktorá ani nezačala.  ( staré čínske príslovie ) 
 
Dlho som rozmýšľal nad tým, prečo  a či vôbec by mal vzniknúť tento článok, ktorý reaguje na 

súčasný stav aplikácie výkonu záložného práva a súčasne aj na sociálnu situáciu, ktorá zmieta našu 
spoločnosť a tým aj časť populácie, ktorá žije v bytových domoch a prichádza do interakcie so správou 
bytových domov a to je jedno či už formou spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov  alebo 
prostredníctvom správcu s cieľom návrhu riešenia resp. aktivizácie dotknutých správcov, spoločenstiev 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako aj samotných vlastníkov a nebytových priestorov. 

Nakoniec najmä pod ťarchou  existencie rôznych vyjadrení  a medializovaných stanovísk sme sa 
rozhodli, že zaujmeme stanovisko k týmto javom, bez akéhokoľvek nároku na ovplyvnenie názoru čitateľa, 
ktorý nech si svoj názor vytvorí po prečítaní nasledujúcich riadkov sám a to v ktoromkoľvek smere. Veríme 
však v jeho zdravý rozum a súdnosť. 

V súčasnej praxi sme sa stretli so stránkou www.novelazakona.sk. 
Už úvodom musíme protestovať proti tomu, že autor  obsahu danej webovej stránky spoločne do 

jedného koša pri zdôvodnení jej existencie požaduje legislatívne zmeny v oblasti správy bytového domu, 
výkonu dobrovoľných dražieb  a záložného práva celkovo, zmien v legislatívnej oblasti  energetiky, obnovy 
bytových domov, revitalizácie správneho konania a podobne. 

Myslíme, že v danom prípade ide  ľudovo povedané o  miešanie hrušiek s jablkami, keď zákonné 
normy upravujúce postup pri správe bytových domov a postupe správcov bytových domov či spoločenstiev 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov  sú  spoločne miešané  s časťami zákonných noriem ktoré sa týkajú 
úpravy vzťahov pri riešení občianskoprávnych vzťahov, medzi ktoré patrí aj záložné právo a jeho výkon resp. 
ktoré sa okrajovo dotýkajú  procesu realizácie dobrovoľných dražieb.  
Je pravdou , že inštitút dobrovoľnej dražby je  jedným z najrýchlejších a najefektívnejších spôsobov 
vysporiadania pohľadávok zabezpečených záložným právom, no v daných intenciách zákona o dobrovoľných 
dražbách či Občianskeho zákonníka, by ich aplikácia resp. riešenie akejkoľvek zmeny len z pohľadu zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, bez širšej akceptácie aj iných foriem vzniku 
záložného práva a z toho následne  vznikajúcich právnych vzťahov a súčasne bez hlbšieho poznania 
existujúceho problému, ktorý spôsobuje negáciu uplatnenia tohto inštitútu, bolo reštrikčným a značne 
okliešťujúcim pre tak širokú oblasť právnych vzťahov, akou v súčasnej dobe je.  
Ako príklad je možné uviesť, že je nutné upraviť postavenie záložných veriteľov , ktorých záložné právo 
vzniklo zo zákona, v smere presného stanovenia vzniku záložného práva keďže sporným v danom prípade je 
okamih vzniku záložného práva . Podľa nášho názoru by najvhodnejším okamihom vzniku bol deň kolaudácie 
bytového domu, v ktorom by záložné právo vzniknuté zo zákona ( napr. § 15 ods.1, zák. č. 182/1993 Z.z. ) 
riadne existovalo a bolo riadne uplatniteľné od okamihu tejto právnej skutočnosti, čím by nedochádzalo 
k situáciám, že developerská firma po prevode vlastníctva bytov na nových vlastníkov, by mohla pokútnym 
spôsobom niekedy dokonca aj po dohode so samotným dlžníkom, nedajbože ak tým dlžníkom je napr. 
konateľ takejto spoločnosti, pripraviť ostatných spoluvlastníkov bytov a nebytových priestorov o neuhradené 
plnenia spojené s bývaním a platbami do fondu prevádzky, údržby a opráv predmetného bytového domu, 
čím teda by prestali byť niektorí spoluvlastníci tzv. nedotknuteľní. 
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Okamih vzniku je v súčasnosti aj najčastejším spôsobom , akým niektoré bankové inštitúcie obhajujú 
porušenie ustanovenia § 151k ods.1 zákona OZ v platnom znení, podľa ktorého ak vzniklo na zálohu viac 
záložných práv, na ich uspokojenie je rozhodujúce poradie ich registrácie v registri záložných práv počítané 
odo dňa ich najskoršej registrácie alebo odo dňa ich registrácie v osobitnom registri. Prax nám dáva za 
pravdu že bankové inštitúcie zvyčajne z miesta záložného veriteľa, ktorý nemá postavenie prednostného 
záložného veriteľa neuspokoja prednostného záložného veriteľa, ktorým sú ostatní vlastníci bytov 
a nebytových priestorov pod deklaráciou skutočnosti, že v tom ktorom prípade už musí ísť o existujúcu 
pohľadávku voči konkrétnemu vlastníkovi. 

Poukazujeme na skutočnosť, že zvyčajne pri týchto vyjadreniach sa bankové inštitúcie ako aj 
právnické či fyzické osoby, ktoré z rôznych dôvodov , zvyčajne však z obchodných, s nimi spolupracujú pri 
realizácii výkonu záložného práva napr. formou dobrovoľnej dražby opierajú o rozhodnutia Najvyššieho súdu  
SR, príslušných Krajských súdov SR či dokonca Okresných súdov SR a to neakceptovateľnou formou. Vyberú 
si bez širších súvislostí jednu dve vety zo zdôvodnenia rozhodnutí týchto súdov a tieto berú ako bernú mincu 
svojho zdôvodnenia. Najčastejším dôvodom, je poukazovanie na právnu vágnosť slovného spojenia 
„pohľadávok vzniknutých“.  
Odkazujeme pri ich postupe, ktorý je zjavne v rozpore so zákonom na základy práva , podľa ktorého 
prameňom práva nie je rozhodnutie Najvyššieho súdu SR či súdov nižších stupňov ale až rozhodnutie 

Ústavného súdu SR.  Takisto je potrebné uviesť , že právne záväzným je rozhodnutie 
toho ktorého súdu v danej veci, teda pre laikov to, čo je napísané vo výroku rozhodnutia 
a nie to čo je v jeho odôvodnení, keďže v odôvodnení je uvedené len stanovisko k danej 
problematike a toto právne záväzné nie je ! 
Máme za to, že predmetná nedôslednosť znenia ustanovenia § 15 ods.1 zákona 
o vlastníctve bytov je odstrániteľná veľmi jednoduchou zmenou znenia slovka „ 
vzniknutých“ na slovné spojenie „ tých ktoré vznikli a ktoré vzniknú v budúcnosti“, 
keďže táto nedôslednosť nesmie mať za následok snahu o zmenu zákona, ale skôr 
o modifikáciu myslenia v požadovanom smere u sporného ustanovenia a jeho výkladu 
od nežiadúceho ku všeobecne požadovanému a žiadúcemu, teda v smere, ktorý 

upravuje spoločenské vzťahy tak ako sú aj zákonom predpokladané. 
Ako príklad je možné uviesť možnosť pri požiadavke o zápis záložného práva   v prospech ostatných 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov , toto záložné právo zo strany príslušného katastrálneho odboru  
zapísať automaticky ku dňu existencie prvého vlastníckeho práva v bytovom dome čím by sa upevnilo 
prednostné postavenie záložných veriteľov, ktorých záložné právo vzniklo zo zákona a to hneď z niekoľkých 
dôvodov. Ako prvý je už samotný spôsob vzniku zo zákona. Zákon je platný a účinný a nemá subsidiárne 
postavenie voči spoločenským vzťahom. Takisto samotní vlastníci bytov a nebytových priestorov nemajú 
možnosť si vybrať spoluvlastníka v bytovom dome, na rozdiel od bankových inštitúcií, či zmluvných záložných 
veriteľov , ktorí túto možnosť majú a ako je z médií zrejmé aj si ju dôsledne uplatňujú.  

Zastávame názor, že zmeny zákonov , ktorých je v našej krajine neúrekom, sú skôr cestou k právnej 
neistote ako právnej istote v daných oblastiach práva a preto je namieste ustáliť spoločný postup a právny 
názor na vec a to nielen zo strany vlastníkov ale aj zo strany dotknutých orgánov verejnej moci a štátnych 
orgánov, ktoré do interakcie pri týchto vzťahoch vstupujú a nezneisťovať verejnosť plánovanými zmenami či 
vydávaním stanovísk v ktorých odporuje ich úvod ich koncu. 

Nadväzujúc na vyššie uvedené evidujeme snahy o zmenu ustanovenia § 151l ods.1 OZ v platnom 
znení  v tom smere, že po  registrácii výkonu záložného práva v osobitnom registri je dlžník povinný uhradiť 
plnú výšku pohľadávky a jej príslušenstva. Vnímame snahu v danom smere ako nadbytočnú a to z dôvodu, že 
uvedené konkretizované požiadavky sú už obsiahnuté v ustanovení § 151j ods.1 OZ v platnom znení, podľa 
ktorého Ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená, môže záložný veriteľ 
začať výkon záložného práva. V rámci výkonu záložného práva sa záložný veriteľ môže uspokojiť spôsobom 
určeným v zmluve alebo predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona, alebo domáhať sa 
uspokojenia predajom zálohu podľa osobitných zákonov, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje 
inak.  
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V danom smere by daná iniciatíva len duplikovala dané ustanovenie najmä s tým následkom, že by 
preniesla ťarchu možnosti výkonu záložného práva na rozhodovanie príslušného katastrálneho odboru, 
keďže až jeho zápisom by bolo možné vykonať výkon záložného práva.  
Pod pojmom pohľadávka riadne a včas splatená musíme rozumieť skutočnosť, že pohľadávka po začatí 
výkonu záložného práva nemôže byť uhradená len čiastočne resp. dodatočne po uplynutí lehoty, nakoľko 
takýmto postupom dlžníka by sa minul účel záložného práva ako zabezpečovacieho inštitútu. V daných 
intenciách je nutné poukázať aj na ustanovenie § 151mb ods.1 podľa ktorého záložné právo k pohľadávke sa 
vzťahuje aj na dlžné úroky a ostatné jej príslušenstvo a v týchto intenciách sú príslušenstvom pohľadávky 
podľa § 121 ods.3 OZ v platnom znení, úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s 
jej uplatnením. 
 

Ako je zrejmé z uvedeného , všetky okolnosti navrhovanej zmeny sú už uvedené v zákone, len ho 
treba aplikovať tak ako sa má a nie svojvoľnou snahou o jeho zmeny.  
Takisto je nutné reagovať na pokus o úpravu spoločnej dražby nehnuteľností v smere, negatívneho 
vymedzenia resp. vyčlenenia dražby bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome a pozemku pod 
týmto bytovým domom v tom smere, že uvedená problematika je cielene riešená v § 16 ods.5 zákona č. 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách , ktoré vymedzuje, čo spadá do dražby nehnuteľností vymedzením 
okruhu príslušenstva k bytu alebo nebytovému priestoru , ktorý má byť dražený na základe výkonu 
záložného práva (nehľadiac na spôsob jeho vzniku) cit.: „ak sa navrhuje výkon záložného práva predajom 
spoluvlastníckeho podielu k veci, musia byť v zmluve uvedené mená, priezviská, trvalý pobyt ostatných 
spoluvlastníkov; okrem spoluvlastníkov k spoločným častiam bytového domu, k spoločným zariadeniam 
bytového domu, k príslušenstvu 
bytového domu, ktoré je určené na 
spoločné užívanie a slúži výlučne 
tomuto bytovému domu a pritom nie 
je stavebnou súčasťou bytového 
domu, k pozemku zastavanom 
bytovým domom a k oploteným 
záhradám a stavbám, najmä 
oploteniam, prístreškom a oploteným 
nádvoriam, ktoré sa nachádzajú na 
pozemku patriacom k bytovému 
domu“, teda už samotný zákon 
predpokladá bez toho či je pozemok 
zapísaný na inom liste vlastníctva 
alebo na liste vlastníctva, kde sa 
nachádza dražený byt 
s príslušenstvom, keďže toto nie je 
možné od bytu resp. nebytového 
priestoru oddeliť, že sa jedná o jednu dražbu nehnuteľnosti s príslušenstvom a teda úprava spoločnej dražby 
v smere k nehnuteľnostiam je absolútne zbytočná.  
Ako zbytočnú považujeme aj požiadavku zo strany niektorých spoločností snažiacich sa o zmenu zákona 
upraviť povinnosť stanovenú v § 5 ods.2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
a to z dôvodu, že prechodom vlastníckeho práva dochádza v zmysle § 151md os. 1, písm. i OZ v platnom 
znení s poukázaním na § 151md. Ods.2 OZ v platnom znení, keďže k zániku  záložného práva dochádza ak sa 
záložné právo vykonalo bez ohľadu na rozsah uspokojenia veriteľa.  Akékoľvek potvrdenie zo strany správcu 
v danom prípade by jeho právny úkon po výkone záložného práva staval nad ustanovenie zákona. Samotný 
správca má možnosť ostávajúcu časť pohľadávky riešiť v upomínacom konaní resp. inými spôsobom na báze 
dohody s dlžníkom a pod.  Nič nemení na veci skutočnosť, že vykonaním záložného práva, už toto nemôže 
existovať viažuc sa k dlžníkovi, nakoľko vlastnícke práv k bytu prešlo právnou skutočnosťou na nového 
vlastníka a teda nezávisle na vôli pôvodného vlastníka. Potvrdenie o existencii pohľadávky na byte by teda 
tým pádom zaviazalo nového vlastníka aby  uhrádzal dlh pôvodného vlastníka  a to  aj  napriek ustanoveniu §  
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15 ods.1  zákona  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, podľa ktorého z právnych úkonov ktoré urobil  
vlastník bytu vzniká v prospech spoločenstva resp. ostatných vlastníkov záložné právo. Je namieste poukázať 
na okamih vzniku vlastníckeho práva, ktoré napr. pri dobrovoľnej dražbe alebo  aj iných formách výkonu 
záložného práva prechádza na nového vlastníka právnou skutočnosťou a to príklepom licitátora a splatením 
kúpnej ceny.  Až týmto okamihom sa nový vlastník stáva vlastníkom a týmto okamihom prestáva byť 
vlastníkom dlžník. Potvrdenie o výške nedoplatku je teda pre nového vlastníka irelevantné, keďže on sám 
ešte vo vzťahu k bytu ktorý bol predmetom záložného práva neurobil žiadny právny úkon, ktorým by vytvoril 
pohľadávku, resp. ktorým by na seba prevzal pohľadávku pôvodného vlastníka – dlžníka. Nezriedka sa stáva , 
že pri výkone záložného práva a realizácii dobrovoľnej dražby nový vlastník dlžníka nepozná teda už zo 
samotnej logiky veci vyplýva, že nemôže ani zodpovedať za úkony inej jemu neznámej osoby. 

Ako prinajmenšom nezodpovednú považujeme požiadavku niektorých subjektov o vypustenie 
súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na dražbu nehnuteľností. Uvedená požiadavka sa 
míňa účelu a to hneď z niekoľkých dôvodov.  

Samotná dispozičná možnosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov  nakladať so svojím majetkom  
a to hoci aj v rámci veľkosti spoluvlastníckych podielov  je upravená či už v Ústave Slovenskej republiky tak aj 
v § 123 a nasl. OZ . Takáto požiadavka o zrušenie priamej dispozície, neguje základné práva a obmedzuje 
voľnosť nakladania so svojím majetkom, kde podľa predkladaných návrhov by dispozíciu mal mať zvolený 
zástupca. Zastávame názor, že, aj napriek tomu, že takýto spôsob rozhodovania je komfortnejší pre 
spoločnosť vykonávajúcu dražbu  resp. pre zástupcu vlastníkov pri začatí výkonu záložného práva, pri tak 
závažných rozhodnutiach akou je úprava majetkových vzťahov nie je možné poveriť zástupcu častokrát 
odborne nekompetentného, aby mohol rozhodnúť o tom v akom smere môže dôjsť k zmene vlastníckych 
práv v bytovom dome napr.  ak by to malo byť postavené do tejto roviny, tak takto zvolený zástupca by 
mohol prostredníctvom tejto dispozície ovplyvňovať  zloženie obyvateľov bytového domu ,po tom čo napr. 
stanoví neprimeranú výšku preddavkov  do FoÚ a tým vytvorí prostredie pre výkon záložného práva za 
splnenia zákonných podmienok , pričom o tejto skutočnosti by ostatní obyvatelia bytového domu ani 
nemuseli vedieť, snáď až pri výkone záložného práva a zverejnenie dobrovoľnej dražby . Takisto predmetný 
zásah je absolútnym zásahom do vlastníckych práv a ako taký by nemal byť postavený na úroveň aby niekto 
rozhodol za mňa v danej veci ale aby prejav vôle dostatočne deklaroval snahu o vysporiadanie pohľadávky, 
v rámci ktorej je ten ktorý spoluvlastník bytu alebo nebytového priestoru aj záložným veriteľom 
vykonávajúcim záložné právo. Z druhej strany v prípade civilného sporu by takýto zástupca znášal aj ťarchu 
procesného útoku žalobcu ?  V takom prípade sa však  natíska ešte jedna otázka a to , ktorý zástupca 
vlastníkov resp. predseda na seba prevezme takúto ťarchu a či vôbec dôjde k realizácii záložného práva , 
resp. či tejto ťarche budú zástupcovia vlastníkov resp. predsedovia SVB vôbec ochotní tieto pohľadávky 
vysporiadať. Zachovanie tejto  citlivej miery rovnováhy medzi právom a povinnosťou je v tomto prípade asi 
najdôležitejším aspektom problému. Zbavenie sa dispozičného práva takýmto spôsobom by bolo krokom 
späť v danej problematike.  

Nekladieme si za úlohu negovať a kritizovať snahy v daných smeroch, súčasne prehlasujeme, že 
snahy, ktoré budú mať logické a zákonné podklady s radosťou podporíme no v týchto podkladoch žiadnu 
logiku a ani zákonnosť nevidíme.  

Je nutné poukázať na súčasné trendy osobného oddlženia dlžníkov, kde v danom prípade dochádza 
vzhľadom k personálnej ako aj technickej vybavenosti a zameranosti správcov nehovoriac už 
o spoločenstvách vlastníkov bytov a nebytových priestorov k situácii, že nestíhajú zisťovať, ktorý z jeho 
klientov, dlžník využijúc tento inštitút unikne pred svojím záväzkom hoc aj v čiastočnej miere na škodu 
ostatných spoluvlastníkov daných bytových domov. Stále stúpajúci trend využitia daného inštitútu zo strany 
dlžníkov našu spoločnosť priviedol k tomu, že v dohľadnej dobe bude môcť poskytovať službu včasnej 
indikácie dlžníkov tak aby bolo možné včas prihlásiť pohľadávku oddlžovaciemu správcovi. Pre bližšie 
informácie sa prosím kontaktujte na konateľov našej spoločnosti.  

Myslíme si, že tento nežiadúci jav je potrebnejšie riešiť ako problémy, ktoré sú podsúvané verejnosti.
                       
                                      Mgr. Igor Hricík   0907 337 779       Mgr. Richard Beli 0903 435 423 
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Zaujímalo nás  
 

Súkromná správcovská spoločnosť H-PROBYT, s.r.o. so sídlom v Bratislave pôsobí v oblasti 
správy nehnuteľností už od roku 1997.  Konateľky spoločnosti JUDr. Luciu Krmíčkovú a Ing. 
Libušu Šoltészovú sme sa opýtali na históriu spoločnosti, súčasnú činnosť, ale aj plány do 
budúcnosti. 
 
Ako a kedy ste dospeli k rozhodnutiu zamerať svoju podnikateľskú činnosť práve na správu 
nehnuteľností, aké boli  Vaše začiatky v tejto oblasti a čo sa Vám za uplynulé roky podarilo dosiahnuť 
?  V čom vidíte aktuálne najväčšie problémy pri správe bytových domov? 
Správcovskú činnosť sme zahájili v roku 1998. Na začiatku našej podnikateľskej činnosti sme prevádzali 
obecné byty do vlastníctva nájomcom na základe mandátnych zmlúv s bratislavskou samosprávou. 
Vtedy sme si uvedomili, že noví vlastníci požadujú zabezpečenie prevádzky domov už na inej úrovni ako 
im ich poskytovali staré bytové podniky, ktoré nemali žiadnu konkurenciu a aj ich služby už neboli 
dostatočné. Trh si vyžiadal vznik nových podnikateľských subjektov pre oblasť správy domov. Na 
začiatku sme si ani neuvedomili do akej ťažkej práce sa púšťame.  

Väčšina domov bola v zlom 
technickom stave a vlastníci 
mali síce krásne 
zrekonštruované byty, ale stále 
žili v predstave, že správca 
zabezpečí všetko sám a od 
niektorých sme počuli 
požiadavku, aby to správca 
zaplatil z vlastných 
prostriedkov. Trvalo veľmi dlho 
a v niektorých prípadoch stále 
trvá, aby si vlastníci uvedomili 
zmenu spôsobu myslenie pri 
starostlivosti o spoločné 
a predsa súkromné vlastníctvo. 

To už odpovedám na ďalšiu otázku aké sú problémy pri správe 
domov. Tu je potrebné aj poukázať na nedostatky v legislatíve 
upravujúcej vlastníctvo a správu. Správca síce nemá žiadnu 
rozhodovaciu právomoc, je však za všetko zodpovedný. Presadzuje 
často pre vlastníkov nepopulárne opatrenia, revízie, protipožiarnu 
ochranu, vymáha pohľadávky. Tieto služby vlastníci  v mnohých 
prípadoch nechcú uhrádzať. Čo je tiež zarážajúce, že zákon núti 
spravovať správcu aj po ukončení výpovednej lehoty, čím je zjavne 
narušená zásada občianskoprávnej rovnosti účastníkov právneho 
vzťahu. 
 
V Bratislave v súčasnosti vykonáva správu bytových domov 163 
správcov. Vnímate tento vysoký počet správcov ako silnú 
konkurenciu? 
Konkurencia správcovských spoločností je veľká a v tomto prípade 
nevieme s určitosťou povedať, či to má pozitívny vplyv na kvalitu tejto 
činnosti. Uvidíme, ako sa vyčistí trh po registrácii správcov na ministerstve. 
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Na čo kladiete dôraz pri výkone správy nehnuteľností a aké sú Vaše plány do budúcnosti?   
Plánujeme rozširovať naše portfólio s ponukou čo najväčšej transparentnosti pri všetkých operáciách 
a taktiež s ponukou nadštandardných služieb pri zabezpečení ochrany majetku. 
 

 
 

Od januára 2014 je H-PROBYT s.r.o. členom ZBHS. Prečo ste sa rozhodli pre tento krok a ako ste sa 
dozvedeli o existencii združenia? 
Sme veľmi spokojné s členstvom našej spoločnosti v združení, ktoré sme si vybrali po zrelej úvahe s tým, 
že združenie má celoslovenskú pôsobnosť a aktívne zasahuje do legislatívneho procesu. Oceňujeme aj 

organizované spoločné 
stretnutia a prednášky.  
 
Ako hodnotíte činnosť ZBHS, 
v čom Vám členstvo pomohlo 
a naopak, čo by ste navrhovali 
zlepšiť? 
Zlepšovať sa dá vždy a to 
tlakom na kompetentné 
ministerstvá vo vytváraní 
priaznivého legislatívneho 
prostredia. Nám sa nepáči, že 
naša činnosť je považovaná za 
spotrebiteľskú, pričom 
spoločenstvá s rovnakým 
obsahom práce majú úplne iné 
privilégiá pri prístupe 
kontrolných inštitúcií. 
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1 Časť úverov zo ŠFRB ide na zatepľovanie bytov z dôvodu čerpania EU fondov, ktoré sú na tento účel určené. Avšak príjmy zo zdrojov EÚ 
spolu so spolufinancovaním tvorili 64 % príjmov fondu v roku 2016, čo je o 21 p. b. menej ako bolo v tom roku výdavkov na obnovu bytových 
budov. ŠFRB na obnovu bytových domov v roku 2016 z vlastných zdrojov poskytol úvery v objeme 45,5 mil. eur. Tieto peniaze mohli byť 
použité na výstavbu nájomných bytov. 

Z návrhu Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2018 
 

Podpora nájomného bývania 
Slovensko nemá dostatočne rozvinutý trh nájomného bývania. Slovensko má v porovnaní s krajinami EÚ 
nadpriemerný podiel obývaných domácností, ktoré sú vo vlastníctve ich obyvateľov. Naopak, Slovensko má 
jeden z najnižších podielov obývaných domácností s regulovaným nájmom v EÚ (len 1,6 %, priemer EU je 10,8 
%). Podiel obývaných domácností s trhovým nájmom na Slovensku je taktiež podpriemerný (8,9 % vs. 19,9 % v 
EÚ). 
 
Podpora štátu smeruje v posledných rokoch najmä do obnovy bytov. Podiel štátnej podpory na vlastné 
bývanie sa od roku 2010 znižuje. Tento vývoj nemá za následok zvýšenie podielu podpory do nájomného 
bývania, ale do obnovy bytového fondu. V roku 2016 až 60 % štátnej podpory v oblasti bývania smerovalo do 
obnovy. 
 

Graf 1: Podiel obývaných domácností podľa 
vlastníctva (2016)  Graf 2: Podiel štátnej podpory na bývanie 

podľa účelu 

 

 

 
Zdroj: Eurostat (ilc_lvho02)  Zdroj: RIS, ŠFRB 

 
Možnosti podpory nájomného bývania:  
Povinný podiel nájomných bytov v nových developerských projektoch 
Povinný podiel nájomných bytov s regulovaným nájmom v nových developerských projektoch, ktoré žiadajú o 
stavebné povolenie na úrovni od 5 % do 10 %. Tento podiel by sa mal uplatňovať vo väčších mestách v úzkej 
spolupráci so samosprávou. Mesto bude stanovovať max. výšku nájmu v týchto bytoch ako percentuálny 
podiel z priemernej/mediánovej mzdy v danom kraji a zohľadňovať aj príjem rodiny. V zahraničí je táto prax 
rozšírená:  
V Londýne musí byť v nových developerských projektoch 35 % bytov cenovo dostupných pre slabšie sociálne 
skupiny. Záväzok starostu je zvýšiť ich podiel na 50 %.  

V New Yorku musí byť podiel cenovo dostupných bytov v nových projektoch v rozmedzí od 10 % do 25 %. 
Nájomné je vo výške 40 % až 70 % lokálneho mediánového príjmu domácností.  

Viedeň vlastní cca 25 % bytových jednotiek v meste (220 tisíc), ktoré ponúka za regulované ceny. Viedeň tiež 
ponúka súkromným developerom spoluprácu, v ktorej im zabezpečí pozemok a výhodný úver. Ako 
protihodnotu dostane 50 % bytových jednotiek z takto podporeného projektu. Nájomné v bytoch, ktoré sú 
regulované mestom, sa pohybujú od 20 do 25 % príjmu nájomcov. 

Vyšší podiel zdrojov na výstavbu nájomného bývania v Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) 
Preferovať pôžičky najmä do výstavby nových bytov. Na obstaranie nájomných bytov išlo v roku 2016 z 
prostriedkov ŠFRB iba 31 mil. eur (14 % z poskytnutých úverov). V roku 2016 bolo až 85 % zdrojov ŠFRB 
alokovaných do obnovy bytových budov (194 mil. eur) kde hrajú významnú úlohu pôžičky na zatepľovanie1.  
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MÔJ DOMOV
Postavte sa s odvahou nepredvídaným  
situáciám, ktoré ohrozujú váš domov. 
Nové poistenie majetku ich vyrieši 
rýchlo a fér. A teraz vám vyskladáme 
poistenie podľa vašich predstáv ešte 
výhodnejšie.

allianzsp.sk 
Infolinka 0800 122 222

Poistenie majetku 
ešte výhodnejšie. 
Rýchlo a fér.



  

 
 
 
NOVÁ  ČLENSKÁ  ORGANIZÁCIA ZBHS 

 
Od 1.4.2018 sa na základe písomnej prihlášky 
a  následného rozhodnutia správnej rady ZBHS riadnym 
členom združenia stala spoločnosť:    

   
  
MeT Šaľa, spol. s r.o. 
Kvetná 4, 927 01 Šaľa, www.metsala.sk 
 
SPOĽAHLIVÝ PARTNER V DODÁVKE TEPLA A TEPLEJ 
ÚŽITKOVEJ VODY 
KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI SPRÁVY OBJEKTOV 
 
Sme spoločnosť, ktorá už 22 rokov zabezpečuje dodávku tepla 
na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Po skúsenostiach 
v oblasti správy bytového a nebytového fondu ponúkame v tejto  
oblasti KOMPLEXNÚ STAROSTLIVOSŤ.  
 
NAŠOU AMBÍCIOU je stať sa v meste Šaľa a v okolí popredným  
poskytovateľom služieb v oblasti správy bytov, nebytových  
priestorov a facility manažmentu.  
 
NAŠOU ZÁSADOU je vytvoriť čo najférovejšie podmienky  
fungovania vzájomného vzťahu. 

 
 

 
 
 
Partner konferencie: 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
                                 

ZBHS 
Združenie bytového 

hospodárstva na Slovensku 
Rudlovská 53 

974 01 Banská Bystrica 

Telefón: 0903 818 111 
E-mail: zbhs@zbhs.sk 

www.zbhs.sk 
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