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Problematika bytov a bytových domov predstavuje
v slovenskom právnom prostredí rozsiahlu agendu.
Viac informácií z danej oblasti prinášame v rámci
novej spolupráce so Združením pre lepšiu
správu bytových domov.
Združenie poskytuje pre svojich členov široký záber
poradenskej činnosti  práve v oblasti správy
bytových domov.
Cieľom združenia je ponúkať pri správe bytových
domov praktické a efektívne riešenia problémov,
pomáhať orientovať sa v legislatíve a v právnych
otázkach, v možnostiach financovania, účtovania, v
komunikácii a v ostatných aspektoch výkonu
správy.

Príspevky z časopisu ZLSBD v Právnom systéme EPI

Jedným zo spôsobov, akým zduženie ZLSBD poskytuje svojim členom praktické informácie je časopis
združenia Zlepšovák správcu bytových domov. Časopis obsahuje príspevky vysokou informačnou
hodnotou a poskytuje relevantné informácie z danej oblasti. Vybrané odborné príspevky s právnou
tematikou sú novinkou v Právnom systéme EPI a užívatelia ich nájdu v produkte Odborné
články. Sú taktiež naviazané pri súvisiacich ustanoveniach právnych predpisov a dostupné aj cez
funkciu Súvisiace dokumenty zo Zbierky zákonov.
 

Vybrané príspevky z časopisu Zlepšovák správcu bytových domov sú súčasťou produktu
EPI Odborné články

 
Vypočujte si podcast, v ktorom JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda Združenia pre lepšiu správu bytových
domov rozoberá dopad korona pandémie na výkon správy na Slovensku.

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.
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https://www.epi.sk/vyhladavanie/odborne-clanky/pramen~zlepsovak_spravcu_bytovych_domov


We're sorry but Podbean Player doesn't work properly without JavaScript enabled. Please
enable it to continue.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

182/1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
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