
   

INFORMÁCIA 
Novela zákona č. 182/1993 Z. z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

 
Dňa 13. septembra  2018 NR SR schválila poslanecký návrh zákona, ktorý s účinnosťou od  

1.11.2018 novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov  a nebytových priestorov (NP) v znení 

neskorších predpisov.  Novela bola uverejnená v Zbierke zákonov dňa 11.10.2018 pod číslom 283/2018 Z. z.  

 
Podstatné zmeny sa týkajú najmä: 

- Zavedenie definícií nových pojmov  

- Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo zánik sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a NP, ak 

sú schválené podľa § 14b ods. 1 písm. e) a ak sú podpísané správcom a osobou poverenou vlastníkmi 

bytov a NP v dome, pričom pravosť podpisov týchto osôb musí byť úradne osvedčená.  

- Zástupcom vlastníkov môže byť len zvolený vlastník bytu alebo NP v dome. Za výkon činnosti 

mu prislúcha odmena podľa schválenia. V prípade, že zástupcom vlastníkov nie je vlastník bytu, 

alebo NP je potrebné schváliť zástupcu do 30.6.2019. 

- Zavádzajú sa nové povinnosti správcu: 

Správca je povinný zabezpečiť aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome 

odstránenie chyby, poruchy alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a príslušenstva, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok.“. 

Z dôvodu zabezpečenia informovanosti vlastníkov správca je povinný: 

- evidovať a uchovávať všetky prijaté rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, 

vrátane zápisníc zo zhromaždení, schôdzí vlastníkov a výsledkov písomných hlasovaní vrátane 

hlasovacích listín,  

- viesť zoznam a dokumentáciu súdnych sporov týkajúcich sa domu, 

- priebežne aktualizovať evidenciu rozhodnutí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome; 

predseda alebo správca zodpovedá aj za správnosť evidencie,  

- umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov 

týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, 

odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome vyhotoviť z 

nich kópie; pri poskytovaní týchto informácií je predseda alebo správca povinný zabezpečiť ochranu 

osobných údajov podľa osobitného predpisu, 

- uplatňovať práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome vyplývajúce zo zodpovednosti 

za vady domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových 

priestorov, príslušenstva, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku voči tretím osobám 



-  V zmysle novely správca je povinný vykonávať správu samostatne v mene a na účet vlastníkov bytov 

a NP v dome. S účinnosťou od novembra 2018 sa mení konanie správcu pred súdom a iným orgánom 

verejnej moci, pričom správca zastupuje vlastníkov bytov a NP vo vlastnom mene a koná na ich účet. 

- Schôdzu vlastníkov zvoláva správca podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok, alebo keď 

o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Termín, miesto  

a program schôdze vlastníkov musia byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome 

oznámené najneskôr sedem dní vopred.  

- Vyhlásenie písomného hlasovania vyhlasuje správca podľa potreby, alebo keď o to požiada 

aspoň štvrtina vlastníko bytov a NP v dome. Podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome 

na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia prítomní pri podpise, ktorí boli zvolení 

na schôdzi vlastníkov; zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné osvedčenie 

pravosti podpisov pri hlasovaní. 

- Ak správca v termíne 15 dní od doručenia žiadosti o zvolanie schôdze vlastníkov alebo žiadosti 

o vyhlásenie písomného hlasovania nekoná, právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo vyhlásiť písomné 

hlasovanie má aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. 

-  Zápisnica zo schôdze vlastníkov a z písomného hlasovania má novelou zákona určené povinné 

náležitosti.   

-  Zákon rozoznáva osvedčovanie podpisu vlastníka.  

-  Vymedzuje overovanie podpisu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru. 

-  Spôsob rozhodovania vlastníkov (ruší sa rozhodovanie po hodine rokovania):  

Rozhodovanie vlastníkov nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov  bytov a NP v bytovom 

dome  ust. § 14b ods. 1  

Rozhodovanie vlastníkov dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a NP v bytovom 

dome ust,. § 14b ods. 2 

Súhlas všetkých vlastníkov bytov a NP v bytovom dome ust. §14b ods. 3 

Rozhodovanie nadpolovičnou väčšinou hlasov vlastníkov bytov a NP v bytovom dome, ktorí sú 

prítomní na schôdzi vlastníkov alebo sa zúčastnili písomného hlasovania ust. § 14b ods. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: Ing. Anna Palková, predseda predstavenstva 

V Bytči, 5.11.2018 



Výpis zo zákona č. 182/1993 Z. z.  Rozhodovanie vlastníkov po novele zákona s účinnosťou od 
1.11.2018 

A) Rozhodovanie nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome  
( ust. § 14b ods. 1 ) 

 
1. Hlasovanie o zmluve o výkone správy , jej zmene alebo zániku, výpovedi zo zmluvy o výkone správy a 
hlasovanie o poverení osoby oprávnenej podpísať tieto úkony po schválení vlastníkmi bytov a 
nebytových priestorov v dome, 
2. Hlasovanie o výške platby za správu, 
3. Hlasovanie o zmene formy správy, 
4. Hlasovanie o výške odmeny zástupcu vlastníkov , 
5. Hlasovanie o preddavkoch do FPÚaO a účele použitia prostriedkov FPÚaO, zásadách hospodárenia 
s týmito prostriedkami , vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi, (pozn. aj plán opráv) 
6. Hlasovanie o zásadách určenia výšky mesačných úhrad za plnenia, 
7. Hlasovanie o zohľadnení miery využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu 
vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome  
8. Hlasovanie o súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorou môžu byť 
ohrozovaní alebo rušení ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome v neprimeranom 
rozsahu, 
9. Hlasovanie o súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru v dome , ktorou vlastník bytu alebo 
nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do 
spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania  a teplej úžitkovej 
vody v dome , príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o výkone správy neurčuje inak, 
10. Hlasovanie o inštalácii alebo úprave spoločnej antény alebo umiestnení elektronických sietí v dome 
, vrátane zavedenia bezpečnostného kamerového systému v spoločných častiach domu a spoločných 
zariadeniach domu  
11. Hlasovanie o podaní návrhu na exekučné konanie alebo návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby  
bytu alebo nebytového priestoru v dome, 
12. Hlasovanie  o nájme a výpožičke spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných 
zariadení domu  a príslušenstva, 
13. Hlasovanie o práve výlučne užívať nové spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu alebo 
príslušenstvo len niektorými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 19 ods. 8.   
 
 
 
B) Rozhodovanie dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome  
( ust. § 14b ods. 2 ) 
1. Hlasovanie o zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, 
2. Hlasovanie o zmluve o úvere alebo jej zmene, 
3. Hlasovanie o zmluve o zabezpečení úveru alebo jej zmene, 
4. Hlasovanie o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom 
jej  kúpy po uplynutí dojednaného času užívania,  alebo jej zmene, 
5. Hlasovanie o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytu alebo nebytového priestoru v dome, vstavbe alebo 
nadstavbe novej spoločnej časti domu, nového spoločného zariadenia domu alebo nového príslušenstva, 
alebo o ich zmene; ak sa rozhoduje o nadstavbe  alebo vstavbe v podkroví alebo povale, vyžaduje sa zároveň 
súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú s nadstavbou alebo vstavbou 
bezprostredne susediť,  
6. Hlasovanie o zriadení vecného bremena k spoločným častiam domu, spoločným zariadeniam domu, 
príslušenstvu a k priľahlému pozemku . 

 

 



 
 
C) Súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome  ( ust. § 14b ods. 3 ) 
 

Hlasovanie o prevode vlastníctva  nebytového priestoru, priľahlého pozemku , príslušenstva alebo ich časti, 
ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome 

 
D) Rozhodovanie nadpolovičnou väčšinou hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome, ktorí sú prítomní  na schôdzi vlastníkov alebo sa zúčastnili písomného hlasovania   ( ust. § 14b 
ods. 4) 
 
Ak sa rozhoduje o iných veciach týkajúcich sa bytového domu, ktoré nie sú uvedené v tabuľke pod bodom 
A), B) alebo C) ,  napr. voľba zástupcu vlastníkov, výber dodávateľa a pod.  
 

E) Hlasovanie o tej istej veci  do jedného roka  od platného hlasovania (ust. § 14b ods. 5) 

1. pri hlasovaní o veciach podľa  bodu A) vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov  v dome , 

2. pri hlasovaní o veciach podľa  bodu B) vyžaduje súhlas štvorpätinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov  v dome , 

3. pri hlasovaní o veciach podľa  bodu C) vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v dome  

 


