
 Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., M. Corvína 1232/20, 932 01 Veľký Meder 
 

Vec: Žiadosť o zasielanie dokumentov / informácií v súvislosti so správou bytového domu výlučne elektronickou 

formou a o zaevidovanie overenej e-mailovej adresy vlastníka na účely elektronického hlasovania 

Vlastníci bytu: 

Priezvisko a meno:  

Dátum narodenia:  

Telef. kontakt:  

 

Priezvisko a meno:  

Dátum narodenia:  

Telef. kontakt:  

Trvalé bydlisko:  

Adresa bytu - číslo domu, vchodu, bytu:  

Spoluvlastnícky podiel:  
 

Týmto si dovoľujeme požiadať správcovskú spoločnosť, Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., so sídlom M. Corvína 

1232/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 112 502, o zasielanie všetkej korešpondencie určenej vlastníkom bytov a nebytových 

priestorov podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a podľa zmluvy o výkone správy, 

týkajúcej sa správy bytového domu na adrese _________________________________  č. bytu: ____ výlučne 

elektronickou formou, na e-mailovú adresu   ........................................................... @ ................................................ . 

Táto žiadosť sa vzťahuje predovšetkým na elektronické zasielanie: 

➢ zmluvy o výkone správy vrátane jej príloh a dodatkov, 

➢ mesačného zálohového predpisu za služby spojené s užívaním bytu, 

➢ ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu,  

➢ upomienky za nedoplatky na úhradách mesačných zálohových predpisov príp. za nedoplatky na ročnom vyúčtovaní 

nákladov spojených s užívaním uvedeného bytu,  

➢ oznámenia o konaní schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov,  

➢ oznámenia o konaní písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov,  

➢ oznámenia o výsledku písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 

➢ akéhokoľvek oznamu týkajúceho sa správy bytového domu. 

Priezvisko a meno: .......................................................... čestne prehlasujem, že som výlučný užívateľ vyššie uvedenej 

elektronickej schránky. 

Každú zmenu e-mailovej adresy bezodkladne oznámim a zabezpečím jej funkčnosť. Vyhlasujem, že prijatie e-mailu od 

správcovskej spoločnosti obratom potvrdím. V prípade nesplnenia týchto povinností, písomnosti zasielané správcovskou 

spoločnosťou na mnou oznámenú e-mailovú adresu považujem za riadne doručené uplynutím 3 dní odo dňa jej odoslania.  

podpis užívateľa e-mailovej adresy      ....................................... 

Týmto Vás zároveň žiadame o  

➢ upustenie od doručovania akýchkoľvek písomností v súvislosti so správou bytového domu v papierovej podobe, t.j. 

vhodením do poštovej schránky či zaslaním prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo prostredníctvom iného 

sprostredkovateľa tejto služby, 

➢ zaevidovanie vyššie uvedenej e-mailovej adresy ako tzv. overenej (umožňujúcej jednoznačne identifikovať totožnosť 

komunikujúcej osoby) do databázy správcovskej spoločnosti, z ktorej je možné vykonávať hlasovacie právo vlastníka bytu 

prostredníctvom elektronického hlasovania, v súlade s ust. § 36f zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriad-nych 

opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

 

Podpísaní vlastníci bytu v BSM prehlasujú, že hore uvedená mailová adresa prezentuje ich zhodný prejav vôle. 

Vo Veľkom Mederi, dňa ..........................              
                                                                          ..............................................                        ............................................ 
                                                                               podpis vlastníka bytu                                      podpis vlastníka bytu 


