
Plnomocenstvo celom rozsahu                                   
Každý vlastník musí splnomocniť splnomocnenca zvlášť. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej 
podobe, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho zastupovala.  

 
PLNÁ MOC  

udelená na úkony  podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a  
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

 

Splnomocniteľ:   

Priezvisko a meno:  

Dátum narodenia:  

Trvale bytom:  

Vlastník bytu na adrese:  

Číslo bytu:  

spoluvlastnícky podiel:  

(ďalej len „splnomocniteľ“) 

svojim úradne overeným podpisom týmto v plnom rozsahu splnomocňuje 
 

splnomocnenca:  

Priezvisko a meno:  

Dátum narodenia:  

Trvale bytom:  

(ďalej len „splnomocnenec“) 
 

na to, aby ho splnomocnenec zastupoval pred správcom bytového domu, Mestským podnikom bytového 
hospodárstva, s.r.o. so sídlom M. Corvína 1232/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34112502.  
 

V rozsahu tohto plnomocenstva je splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa vo vzťahu 
k správcom bytového domu a svojimi úkonmi zaväzovať splnomocniteľa k povinnostiam a nadobúdať pre 
splnomocniteľa práva.  
 

Splnomocnenec je oprávnený konať v mene splnomocniteľa vo všetkých úkonoch, ktoré sa týkajú správy hore 

uvedeného bytu, o.i. 

➢ preberanie zásielok vrátanie zásielok „Do vlastných rúk“ - oznámenia o konaní schôdze vlastníkov, 

písomného hlasovania, ročné zúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu, atď.  

➢ osobná účasť na schôdzi vlastníkov,  

➢ hlasovanie pri konkrétnych otázkach na schôdzi alebo na písomnom hlasovaní,  

➢ poukazovanie prípadného preplatku na bankový účet splnomocnenca resp. preberanie súm zaslaných 

poštovým poukazom aj „Do vlastných rúk“ v hotovosti prípadného preplatku vyplývajúci z ročných 

vyúčtovaní služieb za užívanie bytu alebo zaslaných ePoukazom na výplatu, 

➢ zasielanie písomností súvisiace so správou bytu elektronicky na e-mailovú adresu splnomocnenca. 
 

Toto plnomocenstvo je udelené na neobmedzenú dobu. 
 

Splnomocnenec  nie je oprávnený dať sa v prípade potreby zastupovať treťou osobou, ktorá namiesto neho 

bude v rozsahu tohto plnomocenstva konať v mene splnomocniteľa.  

Vo Veľkom Mederi, dňa _______________ 
                                                                                                            

Splnomocniteľ – meno a priezvisko: ............................................  Podpis    ............................................ 
 
Splnomocnenec toto plnomocenstvo v plnom rozsahu prijíma. 
 

Splnomocnenec – meno a priezvisko: ........................................... Podpis  ...........................................     


