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Hosť: Príbeh EPI - ekonomické a právne informácie, 1.časť

Odborný systém ekonomických a právnych informácií EPI má za sebou viac ako 15 rokov úspešnej
praxe. Čo je vlastne EPI, ako vzniklo a vyvíjalo sa a pre koho je táto online služba užitočná – sú to len
právnici a ekonómovia?
O zaujímavých začiatkoch, keď internet nebol vôbec bežný a právnici si novely zákona „prelepovali“
aktuálnymi výstrižkami zo Zbierky zákonov, porozpráva Jiří Nosek, obchodný partner PP, ktorý žije s
EPI už 15 rokov.

Podcast PP

Hosť: Príbeh EPI - ekonomické a právne informácie, 1.ča…

 
Ďalšie podcasty z produkcie Poradca podnikateľa na odborné témy z
oblasti správy bytových domov

Hosť v štúdiu: Aktuálne problémy zo sveta správy bytových domov

Epizóda rieši aktuálne témy a praktické problémy zo sveta správy bytových domov na Slovensku. Čo
aktuálne riešia správcovia bytových domov? Kedy budú môcť hlasovať vlastníci bytov elektronicky? Je to
už blízka budúcnosť? Dokedy si musia spoločenstvá vlastníkov bytov aktivovať povinnú elektronickú
schránku? A sú tam nejaké prekážky v aplikácii? Viete, že už prebieha celoslovenské sčítanie domov a
bytov? Aké sú povinnosti správcov bytových domov, dokedy je potrebné odovzdať podklady a aké sú
najčastejšie aplikačné problémy? Kam sa môžu správcovia obrátiť o radu a pomoc?
Tieto a ďalšie horúce otázky, termíny a povinnosti nám priblížil dnešný hosť, JUDr. Marek Perdík z
LepšiaSpráva.sk. JUDr. Marek Perdík je autor odborných článkov a partner portálu EPI.sk – kde nájdete
komplexné ekonomické a právne informácie nielen z oblasti správy bytových domov.
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https://anchor.fm/s/1449ae08/podcast/play/16226122/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-6-7%2F88221033-44100-2-0152a7928e64b.mp3
https://www.podbean.com/podcast-detail/vjtes-b9c2d/Podcast-PP
https://www.podbean.com/ew/dir-wzg6s-966eb2c
https://www.podbean.com/ew/dir-wzg6s-966eb2c
http://www.podbean.com/?sourceid=htmply


Podcast PP

Hosť v štúdiu: Aktuálne problémy zo sveta správy bytov…

Hosť v štúdiu: Dopad korona pandémie na výkon správy na Slovensku

JUDr. Mgr. Marek Perdík je právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov, zároveň
autor odborných príspevkov nášho portálu EPI.sk. V dnešnej epizóde rozoberáme aktuálne otázky a
problémy správcov bytových domov, možnosti odkladu nájomného a ukončenia nájomného vzťahu,
organizovanie schôdzí nájomníkov a ďalšie horúce problémy, s ktorými sa správcovia a Spoločenstvá
vlastníkov bytov potýkajú. Ak Vás táto problematika záujíma, vypočujte si aj druhú epizódu nášho hosťa
o Novele zákona o bytových domoch.

Podcast PP

Hosť: Dopad korona pandémie na výkon správy na Slove…

Autor: redakcia

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Príbeh EPI - ekonomické a právne informácie (1.časť)

Stránka 2 / 2

javascript:void(0);
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https://www.podbean.com/podcast-detail/vjtes-b9c2d/Podcast-PP
https://www.podbean.com/ew/dir-wk95c-99afa2b
https://www.podbean.com/ew/dir-wk95c-99afa2b
http://www.podbean.com/?sourceid=htmply
javascript:void(0);
https://anchor.fm/s/1449ae08/podcast/play/14582394/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2020-5-1%2F78535858-44100-2-d80c63228adf3.mp3
https://www.podbean.com/podcast-detail/vjtes-b9c2d/Podcast-PP
https://www.podbean.com/ew/dir-9ad5y-9105162
https://www.podbean.com/ew/dir-9ad5y-9105162
http://www.podbean.com/?sourceid=htmply

