
Podpisovanie podľa zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov 
účinného od 1.11.2018 

  
dokument správca osoba  

poverená 
vlastníkmi 

Vlastník 
bytu 
alebo 
nebytové
ho 
priestoru 

zástupca  
vlastníkov 

overovatelia zvolený 
zástupca  
vlastníkov 
aspoň ¼ 
vlastníkov 

zvolený 
vlastník 
bytu alebo 
nebytovéh
o 
priestoru  

poznámka 

 

1 
 

1 Zmluva o výkone 
správy a jej zmeny 
po schválení 
vlastníkmi bytov 
a NP v dome 

áno áno          Podpisy 
oboch musia 
byť úradne 
osvedčené 

2 Zmluvy a ich zmeny 
po schválení 
vlastníkmi bytov 
alebo nebytových 
priestorov v dome  

áno áno          Podpisy 
oboch 
nemusia byť 
úradne 
osvedčené 

3 Požiadavky 
vlastníkov bytov 
alebo nebytových 
priestorov v dome 
v súlade so 
zmluvou o výkone 
správy a prijatými 
rozhodnutiami 
vlastníkov v dome   

      áno        

4 Informovanie 
vlastníkov  
bytov alebo 
nebytových 
priestorov v dome  
o vyčiarknutí zo 
zoznamu správcov  

áno              

5 Správa o činnosti 
správcu  

áno              

6 Splnomocnenie inej 
osoby na 
zastupovanie pri 
hlasovaní v dome 
alebo 
plnomocenstvo na 
konanie v celom 
rozsahu práv 
a povinností 
vlastníka bytu alebo 
nebytového 
priestoru v dome  

    áno        Podpis musí 
byť úradne 
osvedčený 

7 Oznámenie o 
zvolaní schôdze 
vlastníkov bytov 
alebo nebytových 
priestorov v dome 
správcom  

áno              
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nebytovéh
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priestoru  

poznámka 

 

2 
 

8 Odovzdanie správy 
o činnosti správcu, 
písomností 
a dokumentov pri 
ukončení ZoVS  

áno              

9 Oznámenie o 
zvolaní schôdze 
vlastníkov bytov a 
nebytových 
priestorov v dome 
alebo vyhlásenie 
písomného 
hlasovania 
z podnetu jednej 
štvrtiny vlastníkov 
bytov alebo 
nebytových 
priestorov v dome, 
ak na žiadosť 
štvrtiny vlastníkov 
bytu alebo 
nebytového 
priestoru v dome 
správca nereagoval 
do 15 dní od 
doručenia žiadosti  

    áno  
1/4  
vlastníkov 
bytov 
alebo  NP 

         

10 Zápisnica zo 
schôdze vlastníkov 
bytov a nebytových 
priestorov v dome 
z podnetu ¼ 
vlastníkov bytov 
a nebytových 
priestorov 

    
 

 áno 
alebo 

áno 
dvaja 
overovatelia 

  alebo 
áno 
 

  

11 Zápisnica 
z písomného 
hlasovania 
z podnetu ¼ 
vlastníkov bytov 
a nebytových 
priestorov 

    áno  áno 
alebo 

áno 
dvaja 
overovatelia 

  alebo 
áno 
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3 
 

12 Hlasovacia listina 
pri písomnom 
hlasovaní, 
vyjadrenie súhlasu 
alebo nesúhlasu 
vlastníka bytu alebo 
nebytového 
priestoru v dome 

    áno   áno 
dvaja 
overovatelia 
zvolení na 
schôdzi 
vlastníkov 

     

13 Výsledok 
písomného  
hlasovania 

áno  
alebo   

      áno 
dvaja 
overovatelia 
zvolení na 
schôdzi 
vlastníkov 

 alebo 
zvolený  
zástupca 
aspoň ¼ 
vlastníkov 
bytov 
alebo NP 

 
 

14 Zápisnica zo 
schôdze  
vlastníkov - 
spísanie 

áno  
alebo  

     alebo 
zástupca 
vlastníkov 
bytov a NP 

áno   
dvaja 
overovatelia  
zvolení na 
schôdzi 
vlastníkov 

 
alebo 
zvolený 
vlastník 
bytu alebo 
NP 

 

15 Zápisnica z 
písomného  
hlasovania - 
spísanie 

áno 
alebo 

     alebo 
zástupca 
vlastníkov 
bytov a NP 

áno   
dvaja 
overovatelia  
zvolení na 
schôdzi 
vlastníkov 

  alebo 
zvolený 
vlastník 
bytu alebo 
NP 

 

16 Oznámenie 
o výsledku  
hlasovania zo 
schôdze vlastníkov 
s dátumom jeho 
zverejnenia 

áno 
alebo 

    
 

    alebo 
zvolený  
zástupca 
vlastníkov 
bytov a NP 

alebo 
zvolený 
vlastník 
bytu alebo 
NP 

 

17 Oznámenie 
o výsledku 
písomného 
hlasovania a dátum 
jeho zverejnenia 

áno 
alebo 

         alebo 
zvolený  
zástupca 
vlastníkov 
bytov a NP 

alebo 
zvolený 
vlastník 
bytu alebo 
NP 

 

 


