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Zápisnica z členskej schôdze – zhromaždenia vlastníkov 
Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov Vila Kollár – SVBP,  
miesto konania: Dolný Smokovec 71, 059 81 Vysoké Tatry, dňa 07.06.2021  

 
 
Prítomní vlastníci: 

- podľa Prezenčnej listiny 
  
 
Program: 
1./ Úvod – oznámenie predsedu o nemožnosti registrácie spoločenstva na OÚ Prešov 
2./ Návrh na zmenu Zmluvy o založení Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov  
      Vila Kollár – SVBP zo dňa 28.04.2021 na spoločenstvo bez právnej subjektivity a schválenie 
      nového úplného znenia Zmluvy o založení Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov  
      Vila Kollár – SVBP zo dňa 07.06.2021 
3./ Návrh na spoločné spravovanie Inej budovy – Vila Kollár na LV č. 1111 v kat. území Starý Smokovec 
      a priľahlých pozemkov na LV č. 1053 vlastníkmi prostredníctvom spoločenstva bez právnej subjektivity 
      a poverenie vlastníka Vila Kollár s.r.o. na konanie v mene spoluvlastníkov s dodávateľmi, poisťovňou a 
      na zastupovanie pri všetkých úkonoch týkajúcich sa správy budovy na základe Zmluvy o poskytnutí služieb 
      pre spoluvlastníkov a Dohody o plnomocenstve 
4./ Záver - 
      Prijaté rozhodnutia zo zhromaždenia vlastníkov 
 
 
K bodu 1./ - Úvod 

- Dočasný predseda Ing. Peter Paull v úvode konštatoval, že bolo potrebné zvolať schôdzu vlastníkov, 
pretože v súvislosti s podaním návrhu na zápis spoločenstva do registra združení na Okresnom úrade 
Prešov zistil, že návrh na zápis Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov Vila Kollár – SVBP 
(ďalej len Spoločenstvo) úrad zamietne. Podľa stanoviska OÚ apartmánový dom nemôže byť zapísaný 
do registra združení, nakoľko nespĺňa podmienky podľa §-u 2 ods. (2) zákona č. 182/1993 Z. z. v platnom 
znení. Iná budova (vychádzajúc z údajov katastra) nie je bytovým domom podľa vyššie citovaného 
zákona, pretože Vila Kollár sč. 71 na LV č. 1111 kat. územie Starý Smokovec nemá „viac ako tri byty“, 
napriek tomu, že „viac ako polovica podlahovej plochy je určená na bývanie“. V zákone chýba definícia 
apartmánu ako priestoru slúžiaceho na krátkodobé bývanie – ubytovanie. Tento právny problém, ktorý 
zákon nerieši, majú všetky apartmánové domy na území Vysokých Tatier. Žiaľ na území Mesta Vysoké 
Tatry sa nemôžu stavať bytové domy s bytmi na trvalé užívanie. Pri zápise kolaudačného rozhodnutia do 
katastra nikto nepoukázal na chýbajúcu zákonnú úpravu, ani znalec, pričom rozdelenie stavby na 
samostatné byty a iné priestory je možné jedine podľa zákona č. 182/1993 Z. z., iná právna úprava 
neexistuje. 

- Na základe vyššie uvedenej skutočnosti Ing. Peter Paull (ako štatutárny zástupca oboch vlastníkov) – 
dočasný predseda návrh na zápis Spoločenstva do registra združení zobral späť resp. riadne nepredložil 
na OÚ Prešov, aby nevznikli náklady z úhrady správneho poplatku z návrhu na registráciu. Následne 
zvolal túto schôdzu, aby boli prijaté príslušné opatrenia v nadväznosti na vzniknutú situáciu.  

- Ing. Paull konštatoval, že v súčasnosti nemôže prebehnúť riadna voľba zapisovateľa a 2 overovateľov 
zápisnice, keďže je štatutárnym zástupcom oboch vlastníkov v jednej osobe. Z uvedeného dôvodu sa 
rozhodol, že prvým overovateľ zápisnice bude PAULL & P, a.s. a druhým overovateľom bude: Vila Kollár 
s.r.o. a ako konateľ bude zároveň zapisovateľom. 
 
 

K bodu 2./ - Návrh na zmenu Zmluvy o založení Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov  
                       Vila Kollár – SVBP zo dňa 28.04.2021 
 

- Ing. Peter Paull vzhľadom na túto situáciu, na ktorú zákon nepamätá navrhol zmeniť ustanovenia zmluvy 
o založení Spoločenstva s tým, aby na správu budovy Vila Kollár vlastníci aplikovali príslušné ustanovenia 
zákona č. 182/1993 Z. z. v platnom znení použitím tzv. právnej analógie, keďže tento predpis ako jediný 
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upravuje spoločnú správu nehnuteľnosti. Dočasný predseda navrhuje, aby do konania prvej schôdze 
vlastníkov po odpredaji všetkých apartmánov, bol každý budúci vlastník viazaný s existujúcou Zmluvou 
o založení Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov Vila Kollár – SVBP zo dňa 28.04.2021 
vrátane jej zmeny zo dňa 07.06.2021. Toto Spoločenstvo bude fungovať bez právnej subjektivity, avšak 
bude naďalej upravovať konanie vlastníkov pri spoločnej správe domu. V prípade sporu medzi vlastníkmi 
bude rozhodovať súd v súlade s ustanovením §-u 139 ods. (2) Občianskeho zákonníka – Zák. č. 40/1964 
Zb. v platnom znení, podľa ktorého „O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci 
väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda 
nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd“. 

 
- Vlastníci môžu naďalej schvaľovať rozhodnutia v rámci spoločenstva bez právnej subjektivity s tým, že 

budú neplatné ustanovenia zmluvy o založení fondu a nakladaní s majetkom cez spoločný účet zriadený 
v banke. Poskytovanie služieb bude fakturovať jeden zo spoluvlastníkov, s ktorým vlastníci uzatvoria 
Zmluvu o poskytnutí služieb a Dohodu o plnomocenstve, aby všetky zmluvy o dodávke boli uzatvorené 
s jedným vlastníkom pre všetkých na celú budovu. Všetky investície, opravy, modernizáciu, prípadne 
obnovu kultúrnej pamiatky budú schvaľovať vlastníci na schôdzi – zhromaždení. Vlastníci spoločne budú 
rozhodovať o týchto investíciách ako aj o spôsobe financovania. Pre prípad budúcich prevodov na účely 
konania o vklad do katastra budú vystavené naďalej potvrdenia predsedom Spoločenstva podľa §-5 
ods.(2) zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov o tom, či prevodca má/nemá nedoplatky 
voči spoločenstvu resp. dodávateľom. 
 

- Zakladatelia navrhujú  z m e n i ť   Zmluvu o založení Spoločenstva zo dňa 28.04.2021 v ustanovení Čl. II 
bodu 5. zmluvy nasledovne: „Spoločenstvo ako združenie vlastníkov je právnickou osobou bez právnej 
subjektivity, ktoré vzniklo na základe zmluvy o založení spoločenstva dňa 28.04.2021.“,  ďalej navrhujú 
vypustiť  ustanovenie ČL. XIII bodu 5. zmluvy a  z m e n i ť  bod 1. Čl. XIII nasledovne: „ Táto zmluva 
nadobúda účinnosť dňa 07.06.2021.“. Do nového úplného znenia zmluvy sa zapracujú vyššie uvedené 
zmeny a bude  v y p u s t e n ý resp. zrušený Čl. X zmluvy „Úprava majetkových pomerov spoločenstva“, 
vzhľadom na to, že spoločenstvo bez právnej subjektivity nemôže vlastniť majetok, iba vlastníci sami 
(napr. pomernú časť príjmov podľa výšky ich podielov).  
 

- Okrem vyššie uvedených ustanovení sa zmenia aj ďalšie ustanovenia zmluvy zo dňa 28.04.2021, ktoré 
sa prispôsobia k tomu, že Spoločenstvo nebude mať právnu subjektivitu (viď. Príloha č. 1 zápisnice). 
Dočasný predseda súčasne navrhol  s c h v á l i ť  nové úplné znenie Zmluvy o založení Spoločenstva 
vlastníkov bytu a nebytových priestorov Vila Kollár – SVBP v predloženom znení.    

 
K bodu 3./ 
 

- Konštatuje sa, že bez zápisu do registra združení Spoločenstvo  n e m á  právnu subjektivitu a preto 
štatistický úrad nepridelí identifikačné číslo (IČO) takejto právnickej osobe. Z uvedeného dôvodu 
nemôže byť založený spoločný účet na správu domu prostredníctvom Spoločenstva a nemožno vytvoriť 
spoločný fond opráv v súlade so zákonom. Takže spoločenstvo bez právnej subjektivity nemôže založiť 
účet ani uzatvárať žiadne zmluvy, nemôže vystaviť faktúry, prijímať platby, nakladať s prostriedkami 
fondu a zálohovými platbami vlastníkov. 

 
- Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť Ing. Peter Paull  v rámci tohto bodu navrhol, aby spravovanie 

budovy Vila Kollár a priľahlých pozemkov realizovali vlastníci sami podľa §-u 139 Občianskeho zákonníka 
a aby sa pri rozhodovaní riadili príslušnými ustanoveniami zmluvy o založení Spoločenstva. Nakoľko 
spoločenstvo bez právnej subjektivity (bez IČO) nemôže uzatvárať zmluvy, súčasní vlastníci sa rozhodli, 
že splnomocňujú vlastníka Vila Kollár, s.r.o. na zastupovanie spoluvlastníkov pri všetkých úkonoch 
týkajúcich sa správy budovy a priľahlých pozemkov, na konanie v mene spoluvlastníkov s dodávateľmi 
energií, poisťovňami v súvislosti s poistením budovy a pred všetkými úradmi verejnej správy, fyzickými 
a právnickými osobami. Vila Kollár s.r.o. má právo na odmenu a na úhradu svojich nákladov za túto 
činnosť. Po predaji bytu a apartmánov sa uzatvorí s každým novým vlastníkom Zmluva o poskytnutí 
služieb a Dohoda o plnomocenstve s poskytovateľom Vila Kollár s.r.o..   

 
- V súčasnosti všetky zmluvy o dodávke vrátane zmluvy o poistení budovy má uzatvorený investor - 

vlastník PAULL & P, a.s , ktorý splnomocňuje druhého vlastníka Vila Kollár s.r.o. na ukončenie starých 
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zmlúv a na uzatvorenie nových zmlúv s dodávateľmi v mene vlastníkov pri najbližšom vyúčtovaní a to od 
01.11.2021 najneskôr do 31.12.2021. Aj keď ku každému apartmánu sú priradené merače spotreby 
vody, tepla a elektriny, technicky nie je možné uzatvárať s vlastníkmi individuálne zmluvy, to vylučuje aj 
správa spoločných priestoroch (na chodbách, schodisku a v suterénnych priestoroch), na ktorých sa 
spotreba prerozdeľuje medzi vlastníkov podľa plochy jednotlivých apartmánov a pivníc. Z uvedeného 
dôvodu bude uzatvorená spoločná zmluvu s dodávateľmi energií na celú budovu s odberateľom Vila 
Kollár s.r.o. (ako aj poistná zmluva na budovu), ktorý ako poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť tieto 
služby pre všetkých vlastníkov za odmenu. 

 
-  Do uzatvorenia nových zmlúv o dodávke s vlastníkom Vila Kollár s.r.o. ako odberateľom po najbližšom 

vyúčtovaní všetky zmluvy bude mať na starosti ešte investor - vlastník PAULL & P, a.s., ktorý vystaví 
faktúry každému novému vlastníkovi za spotrebu energií od prevzatie kľúčov od bytu resp. apartmánov 
ako aj za upratovanie budovy a údržbu priľahlých pozemkov v súlade s návrhom režijných nákladov, 
s ktorým boli budúci vlastníci oboznámení pred podpísaním zmlúv o budúcej kúpnej zmluve (viď. Príloha 
č. 2 tejto zápisnice). K úhrade resp. na refundáciu týchto nákladov sa budúci vlastníci zaviazali v zmluve 
o budúcej kúpnej zmluve, čo nemá vplyv na potvrdenia vystavené podľa §-5 ods.(2) zákona č. 182/1993 
Z. z., ktoré budú prílohou každého návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech nových vlastníkov. 

 
- Budúci vlastníci sa zaviazali refundovať náklady PAULL & P, a.s. od prevzatia kľúčov od apartmánov resp. 

bytu ešte pred podpísaním kúpnej zmluvy počnúc dňom 1.1.2021 (aj keď kľúče boli prevzaté niektorými 
budúcimi vlastníkmi pred týmto termínom za účelom zariadenia a vybavenia ich priestorov) na základe 
faktúr vystavených najneskôr do 1.11.2021. Predmetnými faktúrami bude vyúčtovaná spotreba energií 
hradená PAULL & P, a.s. dodávateľom vo forme zálohových platieb za všetky priestory v dome (ktoré 
postupne prešli do užívania budúcich vlastníkov) ako aj náklady za upratovanie a údržbu spoločných 
priestorov v dome (počas sťahovania budúcich vlastníkov a výkonu stavebných úprav v jednotlivých 
priestoroch) vrátane výsadby zelene na spoločnom pozemku, ktoré neboli zahrnuté do kúpnej ceny za 
jednotlivé apartmány a byt.     
 

K bodu 4./ - Záver 
 
 
Prijaté rozhodnutia zo schôdze – zhromaždenia vlastníkov: 

- Vlastníci berú na vedomie oznámenie o tom, že Zmluva o založení Spoločenstva vlastníkov bytu 
a nebytových priestorov Vila Kollár – SVBP zo dňa 28.04.2021 nemôže byť zapísaná do registra 
združení vedeného na Okresnom úrade Prešov pre rozpor s ustanovením §-u 2 ods. (2) zákona č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platnom znení. 

- Vlastníci schvaľujú jednohlasne návrh na zmenu Zmluvy o založení Spoločenstva vlastníkov bytu 
a nebytových priestorov  Vila Kollár – SVBP zo dňa 28.04.2021 a nové úplné znenie Zmluvy o založení 
Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov Vila Kollár – SVBP bez právnej subjektivity (bez 
IČO) zo dňa 07.06.2021 viď. Príloha č. 1 zápisnice. 

- Vlastníci schvaľujú jednohlasne zabezpečenie správy budovy Vila Kollár (spoločných častí, zariadení, 
spoločného príslušenstva na LV č. 1111 v kat. území Starý Smokovec) vrátane priľahlých pozemkov na 
LV č. 1053 prostredníctvom Spoločenstva bez právnej subjektivity a v súlade s ust. §-u 139 Občianskeho 
zákonníka a súčasne splnomocňujú spoluvlastníka Vila Kollár s.r.o. na ukončenie zmlúv o dodávke 
s PAULL&P, a.s. a na uzatvorenie nových zmlúv s dodávateľmi po najbližšom vyúčtovaní od 01.11.2021 
najneskôr do 31.12.2021, na zastupovanie vlastníkov pri všetkých úkonoch týkajúcich sa správy budovy 
a priľahlých pozemkov, na konanie v mene vlastníkov s dodávateľmi energií, poisťovňami v súvislosti 
s poistením budovy, na zastupovanie pred všetkými úradmi verejnej správy, fyzickými a právnickými 
osobami, na vykonanie úkonov potrebných na zabezpečenie prevádzky, plynulého chodu, poistenia 
a udržovania čistoty a poriadku budovy Vila Kollár sč. 71 vrátane priľahlých pozemkov za primeranú 
odmenu v rámci Zmluvy o poskytnutí služieb a Dohody o plnomocenstve, ktoré budú uzatvorené 
s každým novým vlastníkom. 

- Vlastníci schvaľujú jednohlasne refundáciu nákladov PAULL & P, a.s. od prevzatia kľúčov od apartmánov 
(a bytu) účtovaných od 1.1.2021 vo výške určenej v rozpise nákladov podľa Prílohy č. 2 tejto zápisnice 
na základe faktúr vystavených budúcim vlastníkom najneskôr do 1.11.2021. PAULL & P, a.s. má právo si 
uplatniť svoje náklady za spotrebu energií hradené dodávateľom vo forme zálohových platieb za všetky 
priestory v dome (ktoré postupne prešli do užívania budúcich vlastníkov) ako aj náklady za upratovanie 
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a údržbu spoločných priestorov v dome (počas sťahovania budúcich vlastníkov a výkonu stavebných 
úprav v jednotlivých priestoroch) vrátane nákladov výsadby zelene na spoločnom pozemku, ktoré neboli 
zahrnuté do kúpnej ceny za jednotlivé apartmány a byt.     

 
 
 
Vysoké Tatry – Dolný Smokovec dňa 07.06.2021 
 
 
 
 
...........................................  

Zapisovateľ Ing. Peter Paull 

    konateľ  Vila Kollár s.r.o. 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

..............................................                                                                  .............................................. 
           PAULL & P, a.s.                                                                                          Vila Kollár s.r.o. 
  predseda predstavenstva                                                                           konateľ Ing. Peter Paull 
       Ing. Peter Paull 
 

 
 
Vlastníci – Prezenčná listina: 
 
 
..............................................                                                                  .............................................. 
           PAULL & P, a.s.                                                                                          Vila Kollár s.r.o. 
  predseda predstavenstva                                                                           konateľ Ing. Peter Paull 
       Ing. Peter Paull 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1:  
 

- Úplné znenie Zmluvy o založení Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov Vila Kollár – 
SVBP schválené dňa 07.06.2021 

 
Príloha č. 2:  

- Rozpis mesačných nákladov za služby a energie hradené vlastníkom PAULL & P, a.s. za budúcich 
vlastníkov   

 
 


