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Elektronické hlasovanie vlastníkov bytov a NP sa stalo realitou 

 

 

Naše Združenie už dlhodobo upozorňuje na problém súvisiaci s rozhodovaním vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov o chode bytového domu. Bytový zákon, ktorý možnosti hlasovania vlastníkov 

upravuje, je starý 28 rokov a od tých čias sa toho mnoho zmenilo. Schôdzí a zhromaždení sa zúčastňuje 

čoraz menší počet vlastníkov a tento stav ešte zhoršila pandémia. Častokrát sa stáva, že na schôdzi nie 

je možné odhlasovať kľúčové rozhodnutia pre bezproblémový chod daného bytového domu z dôvodu 

nízkej účasti vlastníkov. Síce o niečo lepšie z hľadiska účasti, ale o to náročnejšie je to pri písomnom 

hlasovaní, kedy musia každý jeden hlas, a teda podpis vlastníka overiť dvaja overovatelia.  

 

Problémom súčasnej doby je, že vlastníci vlastnia niekoľko nehnuteľností, ktoré prenajímajú a javia o ne 

vo vzťahu k správe iba malý záujem. Áno, za 28 rokov sa toho mnoho zmenilo a bytový zákon 

nereflektuje aktuálny stav a problémy, s ktorými prichádzajú správcovia, predsedovia spoločenstiev, 

ale aj vlastníci do kontaktu. 

 

O to viac nás potešilo, že sa nedávno do parlamentu dostal návrh zákona, ktorý okrem odkladu termínu 

ročných vyúčtovaní o dva mesiace (do 31. júla), umožní vlastníkom elektronicky hlasovať o dôležitých 

bodoch týkajúcich sa chodu bytového domu. Tento návrh zákona bol schválený včera 30. marca 2021 

a nielen nás, ale každého správcu, predsedu ale aj vlastníka táto informácia veľmi potešila, pretože sa 

pomaly z minulosti presúvame do súčasnosti.  

 

„Zmena je teda požiadavkou modernej doby a okrem toho, že prichádza najmä z dôvodu pandémie, pevne 

veríme, že sa nebude obmedzovať len na jej ukončenie, ale že sa ustanovenia o elektronickom hlasovaní 

prenesú aj do zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ide o záujem nielen 

správcov, ale hlavne samotných vlastníkov.“ Hovorí predseda ZLSBD – JUDr. Mgr. Marek Perdík. 

 

 

V prípade podrobnejších informácií o danej problematike nás neváhajte kontaktovať buď na tel. čísle 

0911 230 012 alebo e-mailom na sovic@lepsiasprava.sk 
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