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V Z O R 

                                 Z á p i s n i c a         

 

zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov /NP/ a nájomcov bytov bytového domu na ul. 

........................v Košiciach, konanej dňa : ...................... o : ................  hod.., zvolanej v súlade so 

Zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Celkový počet bytových jednotiek v bytovom dome: 

Počet prítomných vlastníkov bytov a NP na schôdzi :       

 

Program schôdze:  

 

1. Otvorenie schôdze 

2. Návrh programu schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Finančné hospodárenie bytového domu –  aktuálny stav, vyúčtovanie použitia 

            fondu prevádzky, údržby a opráv  

5. Aktuálny stav nedoplatkov na nájomnom za užívanie bytov 

6. Plán opráv a údržby na rok 20XX- 20XX 

7. Rôzne  

8. Diskusia 

9. Schválenie uznesení 

10. Záver 

             + Body doplnené podľa potreby jednotlivých bytových domov  
 
 
1. a 2.  
Otvorenie schôdze, návrh programu schôdze   
 

Schôdzu vlastníkov bytov a NP  otvoril a viedol …..…… o …. hod., ktorý v úvode konštatoval, že 
schôdza vlastníkov je zvolaná v súlade s § 14 zákona NR SR č. 182/1993 o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
 
Schválenie programu schôdze 

 
Za: 
Proti: 
Zdržal sa : 
 
 
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Za zapisovateľa bol/a navrhnutý/á: 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  
 
Za: 
Proti: 
Zdržal sa: 
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Ďalej následne stručný popis priebehu schôdze podľa bodov schváleného programu.     
Pri všetkých uzneseniach musí byť uvedené hlasovanie. 
 

 

Súčasťou zápisnice sú:  - schválené a samostatne zapísané uznesenia prijaté na schôdzi,     

                                                  ktoré musia byť do 7-ich dní zverejnené na obvyklom    

                                            mieste v bytovom dome 

- originál prezenčnej listiny 
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V Z O R    

 

Uznesenia 

 
zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov  bytového domu ……………..,  Košice, 

konanej dňa ………….. 

 

 

Schôdza: 

 

A. Berie na vedomie: 

• Správu o činnosti výboru zástupcov vlastníkov bytov 

• Finančné hospodárenie bytového domu 

• Aktuálny stav nedoplatkov na nájomnom za užívanie bytového 

• ............... 

• ............... 

  

 

B. Schvaľuje: 

• Program rokovania schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov  

• Plán opráv a údržby na rok 2018 - 2019 

• ...................... 

• ...................... 

 

C: Ukladá:  

• ..................... 

•  ..................... 
 

 

Hlasovanie k uzneseniam sa uskutočnilo v súlade so zákonom č. 283/2018 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákonom č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

 

Za:  

Proti:  

Zdržal sa:  

 

 

V Košiciach dňa ..................... 

 

Zapísal/a: p. .........................    Podpis: .......................... 

 
 

 

Overovatelia zápisnice: p. ............................... Podpis: .......................... 

 

      p. .............................. Podpis: .......................... 

 

 

Zverejnené dňa ........................ 
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Príloha: prezenčná listina zo schôdze 

 
 


