
PRÍLOHA č.  4 
k návrhu na doplnenie zákona  č. 182/1993 
Z.z.  o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov  

 
 
 

DODATOK K ZMLUVE O VÝKONE SPRÁVY 
 

uzavretý medzi týmito zmluvnými stranami:  
 
 

 

Sídlo:    

Zastúpené štatutárnym orgánom: 

IČO:    
Zapísané:   

 
 
(ďalej len správca) 
 

a 
 

       
     Vlastníci bytov a spoluvlastníci spoločných častí a zariadení bytového domu podľa 
dátumu pristúpenia k tomuto dodatku k zmluve o výkone správy: 
 

  
 

(ďalej len spoluvlastníci) 
 

Čl.1 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je doplnenie Zmluvy o výkone správy uzavretej medzi správcom 
a vlastníkmi dňa ..... (ďalej len zmluva) v súlade s  článkom 10 odsek 3 tejto zmluvy o nasledujúce 
ustanovenia:  
 
Zmluva sa doplňuje o Článok IV.a, ktorý znie: 
 

„Článok IV.a 
Osobitné povinnosti spoluvlastníkov 

1. Spoluvlastníci sa zaväzujú vytvoriť a udržiavať bezpečné a čisté prostredie v bytovom dome, 
udržiavať a ochraňovať spoločný majetok, dodržiavať domový poriadok, spolupracovať so 
správcom pri ochrane bytového domu a predchádzať, oznamovať a pokiaľ je to možné aktívne 
zamedzovať páchaniu protiprávnej činnosti v bytovom dome. 

 
2. Spoluvlastníci sa zaväzujú bez výhrad dodržiavať všetky pokyny správcu súvisiace 

s prevádzkou technicko-bezpečnostného systému nainštalovaného v bytovom dome a berú na 
vedomie, že svojvoľným porušením týchto pokynov vážne znižujú bezpečnosť bytového domu.  

 
 



3. Pri každom vstupe a výstupe z bytového domu a pri každom prechode cez dvere vybavené 
elektronickým prístupovým systémom sú spoluvlastníci povinný postupovať tak, aby 
neumožnili vstup alebo prechod cudzích osôb. Sú povinný najmä skontrolovať či sú vstupné 
a prechodové dvere po nich riadne uzatvorené, odmietnuť žiadosť cudzích osôb o prechod, 
vpustenie alebo vypustenie z bytového domu. Sú povinný okamžite upozorniť bezpečnostnú 
službu, ak je zriadená, na neoprávnený prechod, vstup alebo výstup z bytového domu a ak je 
to možné vyzývať cudziu osobu, ktorá využila konanie spoluvlastníka na neoprávnený vstup, 
aby opustila priestory bytového domu. Proti spoluvlastníkovi, ktorý umožní vstup, prechod 
alebo výstup cudzej osoby v bytovom dome je správca oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo 
výške 1000,-Sk. Zároveň voči tomuto spoluvlastníkovi bude správca uplatňovať nárok na 
náhradu pomernej časti škody, ak bola spôsobená cudzou osobou. 

 
4. Spoluvlastníci sú povinný oznámiť správcovi presný počet osôb užívajúcich byt, ako aj každú 

zmenu v počte týchto osôb. Ak spoluvlastník poruší túto povinnosť správca je oprávnený 
uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 500,-Sk. 

 
5. Spoluvlastník je oprávneným držiteľom dotykového elektronického kľúča(DEK kľúč). 

Spoluvlastníci sa zaväzujú používať DEK kľúče na  prístup do bytového domu,  iba na základe 
pokynov správcu. Spoluvlastníci nesmú iným osobám úmyselne umožniť použitie DEK kľúča 
registrovaného na ich meno na vstup do bytového domu. Za porušenie tejto povinnosti je 
Správca oprávnený uplatniť voči vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 2000,-Sk. Pri strate 
alebo odcudzení DEK kľúča je vlastník povinný oznámiť túto skutočnosti správcovi najneskôr 
do dvoch dn od tejto udalosti, inak je správca oprávnený uplatniť voči vlastníkovi zmluvnú 
pokutu vo výške 500,-Sk. 

 
6. Súkromná bezpečnostná služba, ak je zriadená, je oprávnená pri podozrení na používanie 

DEK kľúča, ktoré je v rozpore s touto zmluvou, pri podozrení na neoprávnené vniknutie do 
bytového domu alebo na porušovanie domového poriadku požadovať od osôb nachádzajúcich 
sa v spoločných priestoroch a spoločných zariadeniach bytového domu občiansky preukaz 
alebo iný doklad hodnoverne preukazujúci totožnosť osoby. Dotazovaná osoba nie je povinná 
takýto doklad predložiť ale pre tento prípad bude členmi SBS vyvedená mimo priestory 
bytového domu.  

 
7. Ak spoluvlastník bezdôvodne použije neštandardný spôsob odblokovania dverí (napr. zneužije 

tlačidlo núdzového otvorenia), tak je správca oprávnený voči nemu uplatniť zmluvnú pokutu 
vo výške 3000,-Sk.  

 
8. Ak spoluvlastník zničí, poškodí, znefunkční alebo sa pokúsi o zničenie bezpečnostných 

zariadení (kamera, vstupné a prechodové dvere, snímače DEK kľúčov, káble a iné zariadenia) 
správca je oprávnený voči takémuto spoluvlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 5000,-Sk. 

 
9. Spoluvlastníci sa zaväzujú dodržiavať domový poriadok. Domový poriadok je súčasťou tohto 

Dodatku k zmluve o výkone správy. Ak vlastníci porušia svoje povinnosti uvedené  
v čl...............(tu ešte doplním)). Domového poriadku, správca je oprávnený voči ním uplatniť 
zmluvnú pokutu vo výške 500,-Sk. 

 
10. Spoluvlastník je povinný zabezpečiť, aby ustanovenia tohto článku dodržiavali aj osoby 

bývajúce so spoluvlastníkom v byte, spoluvlastníkov nájomca a podnájomník a osoby bývajúce 
s nimi v byte, ako aj návštevy uvedených osob. Ak uvedené osoby porušia povinnosti 
ustanovené v tomto článku správca je oprávnený uplatniť dohodnutú zmluvnú pokutu voči 
příslušnému spoluvlastníkovi. 

 
11. Spoluvlastníci súhlasia, aby správca v prípade ak nebudú dodržiavať podmienky uvedené 

v tomto článku alebo ak nebudú v plnej výške prispievať do fondov vytváraných správcom na 
účel správy domu, im zablokoval prevádzku osobného aj nákladného výťahu.“ 



12. Týmito ustanoveniami nieje dotknuté právo na náhradu škody.  
 
 
 

 
Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú úplne obeznámené s obsahom tohoto dodatku, jeho obsahu 

porozumeli a k podpisu tohoto dodatku neboli nijakým spôsobom donútení. 
2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnost, ak k nemu pristúpia 2/3  všetkých vlastníkov, pričom 

je záväzný aj pre vlastníkov, ktorí k nemu nepristúpili. 

3. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie tohoto dodatku 

 
V ………………. , dňa  …………... 

 

 

Správca: 
 

................................................. 

 

       

 

Vlastníci bytov:    
 
                             
 
Vlastník (-ci) bytu č.                                                     Dátum pristúpenia k tejto zmluve: ......................................            
 
   Priezvisko, meno, titl.:   
   rodné priezvisko:    
   dátum narodenia:   
   bytom:    
   občan Slovenskej republiky                                                                                                ...................................... 

a manželka (manžel): 

   Priezvisko, meno, titl.:   
   rodné priezvisko:   
   dátum narodenia:   
   bytom:    
   občan Slovenskej republiky                                                                                                ......................................  

 

 
Vlastník (-ci) bytu č.                                                     Dátum pristúpenia k tejto zmluve: ......................................            

. 

. 

. 


	 
	Sídlo:    

