
 
 
 

 

O B E C  SEKULE 
______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie   

 

č. 3/2020 
o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Sekule 

 
 

Návrh VZN  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa : 01.12.2020 

 

                                

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane):15.12.2020  

 

Doručené pripomienky (počet) :  0 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Sekuliach dňa: 16.12.2020    pod č. : 71/2020 

 

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Sekule dňa: 17.12.2020 

 

 

 

VZN nadobúda účinnosť 15 dňom zverejnenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Mgr. Adrian Krajčír  

       starosta obce 

 

 

 
 

 



 
 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach v súlade s § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. 

o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákona č. 443/2010 Z. z.  o  

dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sekule 

č. 3/2020 

o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Sekule 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie podmienok 

prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov (ďalej len NB) a postupu pri 

schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu. 

Toto VZN upravuje podmienky prideľovania bytov vo vlastníctve obce, ktoré sú financované 

z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, z úveru Štátneho 

fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Obce. 

 (2) Obec Sekule ako vlastník bytov hospodári s bytmi, prijíma žiadosti o pridelenie nájomného bytu, 

vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, uzatvára nájomné zmluvy. 

(3) Počas účinnosti zmluvy medzi Obcou Sekule a ŠFRB o poskytnutí podpory, v zmysle ktorej je 

doba splácania poskytnutého úveru dohodnutá na 30 rokov, obec zachováva nájomný charakter 

bytov. Po uplynutí uvedenej doby, resp. po splatení poskytnutého úveru je možné nájomný vzťah 

po vzájomnej dohode vlastníka bytu a nájomcu zmeniť uzavretím zmluvy o kúpe bytu do 

osobného vlastníctva.  

(4) Správu budov (bytové domy č. 701, 702 a 1001) vykonáva Stavebné bytové družstvo občanov 

Pezinok.    

Čl. 2 

Evidencia žiadateľov o byt vo vlastníctve obce 

 

(1) Žiadateľ  o  prenájom obecného bytu  (ďalej len „žiadateľ“)  podáva žiadosť o pridelenie obecného 

      bytu písomne v podateľni Obecného úradu  Sekule alebo na e-mailovú adresu: 

      obecnyurad@obecsekule.sk. 

(2) Žiadosti  o  pridelenie  nájomného  bytu  sú  evidované  v  poradovníku,  ktorý vedie  obecný úrad. 

      Poradovník  začína  číslom  1  a  žiadatelia sú v ňom evidovaní vzostupne  podľa  dátumu podania  

      žiadosti. Pri predložení nekompletných podkladov vyzve obecný úrad žiadateľa o doplnenie. 

(3) Každý žiadateľ je povinný vyplniť „Žiadosť o pridelenie nájomného bytu“, ktorá tvorí prílohu č. 

      1 VZN. 

(4) K žiadosti o pridelenie nájomného bytu treba doložiť: 

 a)  čestné   vyhlásenie  o  majetkových  pomeroch  žiadateľa  (z  ktorého  je  zrejmý  vlastnícky   

alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému domu alebo rodinnému domu), ktoré tvorí    prílohu 

č. 2 VZN 

b)  súhlas  so  spracovaním  a  zverejnením osobných údajov pre účely v súlade s týmto  VZN,  

     ktorý tvorí prílohu č. 3 VZN 

(5) Obec Sekule prednostne vyhovie žiadostiam občanov s trvalým pobytom  v obci Sekule,  občanom 

      ktorí sa do obce chcú vrátiť a občanom, ktorí sú rodáci obce Sekule. 

(6) Do zoznamu žiadateľov o byty sa nezaradia osoby, ktoré: 

           a)  porušujú dobré mravy vo  svojom bydlisku a jeho okolí 

           b)  boli  riešení  komisiou  verejného  poriadku,  životného  prostredia a vybavovania  sťažností   

               v obci Sekule 
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           c) nemajú  voči  obci  Sekule vysporiadané  finančné vzťahy  (žiadateľ nesmie byť dlžníkom na  

               miestnych daniach a poplatkoch     

(7) Žiadosti  o  pridelenie  nájomných  bytov,  vrátane príloh,  posudzuje Obecné  zastupiteľstvo  obce  

      Sekule. Pri posudzovaní žiadostí zohľadňuje kritériá uvedené v článku 3. 

 

Čl. 3 

Prideľovanie bytov vo vlastníctve obce 

 

Štandardné nájomné byty sú určené pre občanov, ktorí spĺňajú tieto podmienky podľa zákona NR SR 

č. 443/2010 Z. z. o dotáciách  na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov: 

 

 (1) Obec prenajme nájomcovi byt, ktorým môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a je 

spôsobilá na právne úkony. 

(2)  Žiadateľom môže byť občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v obci Sekule, alebo bez 

trvalého pobytu v obci Sekule a po podpísaní nájomnej zmluvy sa stane občanom obce Sekule. 

Nesplnenie tejto  podmienky v lehote 7 dní od podpísania zmluvy o nájme, má za následok zánik 

nájomného vzťahu. 

(3) Žiadateľ je samostatne zárobkovo činnou osobou, osobou v trvalom pracovnom pomere, prípadne 

v prac. pomere na dobu určitú alebo poberateľ dôchodkových dávok. 

Ak sa jedná o manželov,  musí túto podmienku spĺňať aspoň jeden  z nich.  

(4) Mesačný príjem žiadateľa o nájom bytu spolu  s príjmami  osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy 

sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu1, 

a) prevyšuje 1,5 násobok a neprevyšuje trojnásobok životného minima  

b) prevyšuje 1,5 násobok a neprevyšuje štvornásobok životného minima ak 

-   členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,  

-   ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, 

- aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne 

a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre 

obyvateľov obce, 

platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu 

a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za 

predchádzajúci kalendárny rok, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas 

ktorých sa príjem poberal. 

(5) Žiadateľ, v čase podania žiadosti, má splnené všetky záväzky voči obci. 

(6) Žiadateľ nie je vlastníkom, nájomcom, spoločným nájomcom iného bytu, bytového domu alebo 

rodinného domu. 

(7) Ak je žiadateľ nájomcom, ale nie je vlastníkom bytu, bytového alebo rodinného domu a zaviaže 

sa, že ku dňu pridelenia nájomného bytu ukončí nájom a byt alebo bytový dom odovzdá 

vlastníkovi, je táto skutočnosť považovaná za splnenie podmienky uvedenej v čl. 3 ods. 6 tohto 

VZN. Nesplnenie tejto podmienky v lehote 7 dní od podpísania zmluvy o nájme, má za následok 

zánik nájomného vzťahu. 

(8) Ak žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky tohto VZN  nenaplnia bytový fond bytového domu,  

štatutárny zástupca obce so súhlasom obecného zastupiteľstva, môže udeliť výnimku z uvedených 

podmienok. 

(9)  Pri vyhodnocovaní žiadosti o pridelenie nájomného bytu sa postupuje podľa nasledovných 

       kritérií:  

a) naliehavosť bytovej potreby žiadateľa, pričom sa skúmajú súčasné bytové a majetkové 

pomery, počet maloletých detí, rodinný stav a iné sociálne kritéria  

b) preukázateľné zdravotné dôvody žiadateľa  

c) dodržanie zásad dobrých mravov a medziľudských vzťahov  

                                                 
1 § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



 
 
 

 

d) dátum podania žiadosti  

e) aktivity občana a jeho rodiny v obci  

f) finančné možnosti splácania nájomného (preukázať príjem)  

g) iné kritéria (odpredanej pozemku obci, ktorý slúži na verejnoprospešnú výstavbu, výstavbu 

    bytov, záujem obce na udržaní žiadateľa v obci)  

h) aktívna činnosť na prácach a službách nevyhnutých pre obec,  

i) trvalý pobyt v obci a skutočnosť, že sa občania na udanej adrese zdržiavajú,  

j) majetkové pomery žiadateľa a osôb s nim bývajúcich,  

k) včasné plnenie záväzkov voči obci, 

l) žiadateľ a osoby s ním bývajúce musia mať splnené všetky záväzky voči obci.  

 

Čl. 4 

Zmluva, nájomné  a  správa bytov  

 

(1)  Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:  

- dobu nájmu,  

- výšku mesačného nájomného,  

- podmienky opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy,  

- opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu,  

- skončenie nájmu,  

- výšku finančnej zábezpeky,  

- zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.  

 (2) Nájomná zmluva so žiadateľom bude uzavretá na dobu určitú, ktorá neprevýši 3 roky.  Ak 

nájomca, ako aj osoby, ktoré s ním bývajú v byte si riadne plnia povinnosti vyplývajúce 

z nájomnej zmluvy, nenarušujú pokojné bývanie ostatných nájomcov, neohrozujú bezpečnosť, 

neporušujú dobré mravy v dome, nepoškodzujú byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory 

a zariadenia v dome, má nájomca právo na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy, najdlhšie  na 

ďalšie 3 roky.  

(3) Nájomnú zmluvu so žiadateľom uzatvára štatutárny zástupca obce na základe uznesenia obecného 

zastupiteľstva, ktorým bol nájom schválený. 

(4) Za užívanie nájomného bytu je nájomca povinný platiť nájomné vlastníkovi bytu (Obec Sekule) 

a úhradu nákladov spojených s užívaním bytu správcovi bytu (SBDO Pezinok) do 05. dňa 

príslušného mesiaca. Výšku nájmu bytu stanoví prenajímateľ v zmysle platných právnych 

predpisov. Výšku nákladov na užívanie bytu stanoví správca v závislosti od počtu osôb, ktoré byt 

obývajú. 

(5) Nájomca uhradí obci zábezpeku vo výške 6 mesačného nájmu. Lehota na zloženie finančnej 

zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 dní pred podpísaním nájomnej zmluvy.  Zábezpeka 

bude zúčtovaná po ukončení nájmu a môže byť použitá na úhradu  prípadnej vzniknutej škody 

spôsobenej nájomcom v nájomnom byte, alebo na úhradu nezaplateného nájomného.  

      V prípade  čerpania  zábezpeky  počas  platnosti nájomnej zmluvy  je nájomník  povinný  finančnú 

zábezpeku doplniť do pôvodnej výšky 6 mesačného nájmu. Obec finančnú zábezpeku vedie na 

osobitnom účte. 

(6) Fond  opráv,  vedený správcom  bytov,  možno  použiť  na  údržbu  nájomných bytov,  nebytových 

priestorov ako aj na ich reprodukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto 

údržbou. Čerpanie je možné použiť aj na vylepšenie technického a estetického stavu objektov.  

(7) K údržbe bytových domov, ktorá je hradená z fondu opráv  patria  pravidelné odborné prehliadky a 



 
 
 

 

odborné kontroly podľa platnej legislatívy a to: revízia prenosných hasiacich prístrojov a 

požiarneho vodovodu, revízia komínov, bleskozvodov, revízia elektrickej inštalácie a elektrických 

zariadení a revízia plynových kotlov a domového plynovodu.  

(8) Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním, ako to špecifikuje Príloha nariadenia vlády SR č.  

      87/1995 Z. z., si hradí nájomca z vlastných zdrojov. (Príloha č. 4 VZN).  

(9) Nájomca je povinný do 30 dní predložiť na Obecný úrad Sekule každú zmenu, ktorá nastala 

v údajoch uvedených v čl. 3 ods. 1 až 6 tohto VZN. 

(10) V nájomných bytoch posudzovaných podľa tohto VZN nemožno bez povolenia prenajímateľa: 

  a)   prihlásiť na trvalý pobyt inú osobu ako nájomcu (nájomcov) a ich deti žijúce s nimi 

        v spoločnej domácnosti, 

  b)   prevádzať žiadne stavebné úpravy bez  písomného súhlasu prenajímateľa, 

  c)   vykonávať podnikateľskú činnosť bez písomného súhlasu prenajímateľa. 

Nájomca je povinný na požiadanie vlastníka umožniť v odôvodnených prípadoch vstup do bytu. 

(11) U týchto bytov nemožno realizovať prechod nájmu v zmysle § 706 Občianskeho zákonníka, 

výmenu bytu ani  prevod vlastníckych práv.  

 

 

Čl. 5 

Zánik nájmu 

 

(1)  Nájom zaniká:  

a)  uplynutím doby nájmu 

b)  písomnou dohodou medzi vlastníkom a nájomcom 

c)  písomnou výpoveďou  

d) smrťou nájomníka a obecné zastupiteľstvo následne prerokuje ďalší nájomný vzťah, v ktorom 

bude uprednostnený spolubývajúci, uvedený na zozname osôb tvoriacich domácnosť nájomcu 

(2)  So súhlasom obecného zastupiteľstva a štatutárneho zástupcu obce nájom zaniká písomnou 

výpoveďou nájmu prenajímateľom, ak nájomca: 

a)  nespĺňa podmienky v čl. 3 ods. 1 až 6 tohto VZN  

b)  porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že neplatí včas nájomné 

alebo úhradu nákladov za  poskytované služby spojené s užívaním bytu za čas dlhší ako 3 

mesiace 

c)  alebo spolubývajúca osoba, napriek písomnej výstrahe hrubo poškodzuje prenajatý byt a jeho 

príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia v dome 

d)  využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na iné účely ako na bývanie, alebo ak nájomca 

alebo spolubývajúca osoba sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje 

bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, 

e)  neužíva byt bez vážnych dôvodov, 

f)  bez súhlasu vlastníka, v predmetnom byte ubytuje osoby, ktoré nie sú uvedené na zozname 

osôb  k tomuto bytu. 

(3)  Nájom bytu zaniká posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená nájomcovi. Za dátum doručenia zásielky o výpovedi sa považuje aj posledný deň 

možnosti vyzdvihnutia uvedenej zásielky určený príslušným doručovacím úradom. 

(4)  K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný byt uvoľniť a odovzdať majiteľovi v stave 

primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody. 

(5)  Nájomca nemá nárok na pridelenie náhradného bytu, alebo inej bytovej náhrady pri ukončení 

nájmu z akéhokoľvek dôvodu. 

 

 

Čl. 7 

 Osobitné a záverečné ustanovenie 

 

(1)  Podmienky určené týmto VZN sú nutnou súčasťou nájomnej zmluvy. 



 
 
 

 

(2) Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa, ktoré sú vymedzené týmto VZN sa riadia 

Občianskym zákonníkom.  

(3)  Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  

(4)  Po zániku nájmu  obec vráti nájomcovi do 30 dní od odovzdania nájomného bytu časť finančnej 

zábezpeky po odpočítaní nákladov za prípadné poškodenie bytu, po odpočítaní súm neuhradeného 

nájomného, úhrad za služby a náklady spojené s užívaním nájomného bytu. 

(5)  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Sekule dňa 

16.12.2020 uznesením č. 71/2020. 

(6)  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Príloha č. 1 

 Adresát Obec Sekule 

 

 

 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 

 

 

 

Údaje o žiadateľovi  

Meno a priezvisko: ............................................................................................  

Trvalé bydlisko: .................................................................................................  

Dátum a miesto narodenia: ................................................................................  

Štátna príslušnosť: ..............................................................................................  

Rodinný stav: ......................................................................................................  

Telefón: .........................................E-mail: .........................................................  

Čistý mesačný príjem: .........................................................................................  

 

Údaje o manželovi/ke – druhovi /ke  

Meno a priezvisko: .............................................................................................  

Trvalé bydlisko: ..................................................................................................  

Dátum a miesto narodenia: .................................................................................  

Štátna príslušnosť: ............................................................................................... 

 Rodinný stav: .......................................................................................................  

Telefón: .............................................. E-mail: .................................................... 

Čistý mesačný príjem: ..........................................................................................  

 

Údaje o maloletých detí žiadateľa, prípadne do 25. roku života dieťaťa 

 

 Meno, priezvisko a dátum narodenia 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

  

 

V ............................................. dňa: .................................    ............................................  

podpis žiadateľa  

 

 

Prílohy:  

 

a) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa  

b) súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

 

 
 



 
 
 

 

Príloha č. 2 

 

 

 

  

Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch 

 

 

 

 Podpísaný/á ......................................................................narodený/á/......................................... 

 

 Bytom ........................................................................................................................................... 

 

 Č. OP ........................................................  

 

Vyhlasujem na svoju česť, že nie som vlastníkom bytu, bytového domu alebo rodinného domu a tiež 

nemám nájomný vzťah k bytu, bytovému domu alebo rodinnému domu, taktiež so mnou posudzované 

osoby nie sú vlastníkmi bytu, bytového domu, alebo rodinného domu a tiež nemajú nájomný vzťah k 

bytu, bytovému domu alebo rodinnému domu.  

 

Vyhlasujem, že údaje o majetku sú úplné a správne. Som si vedomý/á právnych následkov uvedenia 

nepravdivých údajov.  

 

 

 

 

 

 

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

                                 podpis žiadateľa  

 

V Sekuliach dňa ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Príloha č. 3  

 

 

 

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov“)  

 

 

 

 

Titul, meno a priezvisko dotknutej osoby: ................................................................................................. 

 

Adresa : ..................................................................................................................................................... 

 

Dole podpísaná/podpísaný, ......................................, udeľujem týmto súhlas podľa zákona o ochrane 

osobných údajov obci Sekule so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu   uvedených v 

žiadosti o pridelenie nájomného bytu a jej prílohách. 

 

Ďalej prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som poskytol/poskytla obci Sekule sú pravdivé. Zároveň 

súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami obce Sekule za 

účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu procesu prideľovania nájomných bytov. 

 

V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutím lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje 

nebudú môcť byť zaktualizované sa obec Sekule zaväzuje, že v zmysle § 22 zákona o ochrane 

osobných údajov, osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje, alebo definitívne 

anonymizuje a ďalej bude využívať výlučne pre štatistické účely.  

 

 

 

 

 

 

 

V Sekuliach dňa .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                    podpis dotknutej osoby 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Príloha č. 4 

 

 

Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z. 

DROBNÉ OPRAVY V BYTE SÚVISIACE S JEHO UŽÍVANÍM 

A. Sanitárne zariadenie: 

1. upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, mušle, drezu,  

    výlevky, vane, vylievaka, bidetu, záchodovej nádrže, zrkadla, držadla, 

    schránok,  konzol, vešiakov, 

2. oprava, výmena výtokového ventilu - kohútika, 

3. oprava, výmena sifónu a lapača tuku, 

4. oprava odpadového a prepadového ventilu, 

5. oprava batérie, 

6. oprava pevnej alebo hadicovej sprchy, 

7. výmena tesnenia, 

8. výmena retiazok a zátok k všetkým predmetom, 

9. oprava, výmena vešiakov, vaňových držadiel, 

10. oprava, výmena dvierok na obmurovanej vani, 

11. oprava, výmena podpier, ružíc, ťahadiel, 

12. oprava, výmena popolníka, schránky na toaletný papier 

13. čistenie zanesených odpadových rúr z bytu len do kanalizačného stúpadla, 

14. oprava, výmena násosky splachovača, plavákovej gule s pákou, padákového drôtu a páky,  

      sedacej dosky s poklopom, priechodného ventilu pred záchodovou nádržou, záchodovej manžety, 

15. zabrúsenie padákového sedla, 

16. výmena tesnenia, prípadne kužeľky na ventily, 

17. oprava tlakového splachovača s výmenou jednotlivých drobných súčastí, 

18. oprava, výmena ochranných rámov na drezoch a výlevkách. 

B. Elektrické zariadenie: 

1. oprava, výmena vypínačov všetkých druhov, poistiek a ističov všetkých druhov, zásuviek, tlačidiel, 

    objímok, zvončekového a signalizačného zariadenia, včítane  tlačidla pri vchode, transformátora, 

    zvončeka i miestnej batérie, ak patrí k bytu, 

2. oprava osvetľovacích telies, prípadne výmena ich jednotlivých súčastí. 

C. Plynové a elektrické sporáky a variče: 

1. oprava horákov, 

2. oprava, výmena uzavieracích kohútikov plynu, 

3. výmena a dopĺňanie skrutiek, nitov a ostatných drobných súčiastok, 

4. oprava, výmena vypínačov elektrického prúdu, 

5. oprava platničiek a rúry na pečenie, 

6. výmena prívodného kábla alebo hadice, 

7. výmena plechu, pekáča a roštu do rúry na pečenie, 

8. prečistenie plynovodných prívodiek od plynomeru k spotrebičom. 

D. Ohrievače vody, plynové, prietokové a elektrické zásobníky: 

1. oprava, výmena membrány, ventilov a páky, tlakového pera, regulačného zariadenia horáka, rúr a 



 
 
 

 

 kolien na odvod spálených plynov, 

2. čistenie, 

3. vykonávanie ochranných náterov, 

4. oprava výhrevnej patróny, 

5. oprava termostatu. 

E. Merače spotreby tepla: 

oprava individuálnych meračov spotreby tepla v bytoch. 

F. Etážové kúrenie: 

1. oprava, výmena napúšťacieho a vypúšťacieho ventilu, tesnenia jednotlivých prírub, 

2. oprava, výmena odvzdušňovacieho ventilčeka, 

3. vykonávanie ochranných náterov, 

4. oprava dvierok, 

5. výmena roštu, 

6. výmena dymových rúr, 

7. tmelenie kotla okolo dvierok a plášťa, 

8. vyčistenie kotla od sadzí a popola, 

9. nastavenie ventilu alebo kohútika na výhrevných telesách. 

G. Chladiace zariadenie: 

1. výmena náplne na chladiace zmesi alebo oleje, 

2. mazanie a čistenie motora a kompresora, 

3. výmena tesnenia, 

4. výmena rozbehového kondenzátora, 

5. výmena hnacieho remeňa, 

6. nastavenie termostatu, 

7. oprava, výmena prívodového kábla. 

H. Kovanie a zámky: 

oprava, výmena kľuky, olivy, štítka, tlačidla, prizmatického skla, poštovej schránky, nárazníkov,  

medzidverových spojov, zachytávačov roliet, západiek, závesov koľajničiek, kladiek, ventilácií,  

retiazok, ťahadiel, zámkov, vložiek do zámkov, kľúčov. 

I. Okná a dvere: 

1. tmelenie okien, 

2. menšia oprava, výmena deliacich priečelí a líšt zasklených dverí, 

3. zasklievanie jednotlivých okien, 

4. menšia oprava, výmena časti obloženia okenných parapetov. 

J. Podlahy: 

1. oprava uvoľnených dlaždíc do 1,5 m2, 

2. upevnenie, výmena prahu, 

3. upevnenie, náhrada podlahových líšt. 

K. Rolety a žalúzie: 

1. oprava, výmena navíjacieho mechanizmu, 

2. oprava plátna, 



 
 
 

 

3. výmena šnúry, 

4. oprava drevenej zvinovacej rolety (žalúzie), 

5. oprava vyklápacieho zariadenia žalúzie, 

6. spojenie líšt, výmena pliešku, 

7. oprava zámku na nôžkových mrežiach alebo železných roletách, 

8. výmena pier na železných roletách. 

L. Domáce telefóny: 

1. oprava, výmena telefónnej šnúry, 

2. oprava, výmena mikrotelefónnej a slúchadlovej vložky, 

3. nastavenie domáceho telefónu. 

 

 


