
ŽIADOSŤ O ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE NA PÍSOMNOM HLASOVANÍ 

Žiadateľ/Vlastník: 

Meno a priezvisko, titul:   ........................................................................... 

Dátum narodenia:   ........................................................................... 

Bytový dom (adresa):   ........................................................................... 

Kmeňové číslo priestoru (KMČ):  ........................................................................... 

Adresa trvalého pobytu:   ........................................................................... 

Mobil:     ........................................................................... 

Týmto žiadam Okresné stavebné bytové družstvo, Dlhá 4, 950 50 Nitra, IČO: 36526029 v postavení správcu 
(ďalej len ako „OSBD Nitra“) v súlade s ustanovením §36f zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, 
o uplatnenie môjho hlasovacieho práva pri rozhodovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na 
písomnom hlasovaní podľa osobitného predpisu – zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov formou elektronického hlasovania, a to na všetkých priestoroch 
v správe OSBD Nitra, ktorých som vlastníkom alebo spoluvlastníkom, prostredníctvom e-mailovej adresy:  

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

Čestne prehlasujem, že som výlučný užívateľ vyššie uvedenej e-mailovej adresy. 

Pre uvedený účel žiadam Vás o zaevidovanie vyššie uvedenej e-mailovej adresy, ako tzv. overenej (umožňujúcej 
jednoznačne identifikovať totožnosť komunikujúcej osoby – žiadateľa), z ktorej je možné vykonávať hlasovacie 
právo na písomnom hlasovaní vlastníka bytu a/alebo nebytového priestoru formou elektronického hlasovania, 
v súlade s ust. §36f zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti 
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

 
V ............................................ dňa ................... 
 

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

 podpis žiadateľa 

Poučenie: 

1. V prípade, že byt a/alebo nebytový priestor v dome je v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb je 
potrebné, aby Žiadosť o elektronické hlasovanie na písomnom hlasovaní, resp. o zaevidovanie e-
mailovej adresy (nesmie byť rovnaká ako ďalšieho podielového spoluvlastníka bytu a/alebo nebytového 
priestoru) ako overenej na účely elektronického hlasovania na písomnom hlasovaní doručil každý 
podielový spoluvlastník osobitne.  

2. V prípade zmeny e-mailovej adresy je vlastník povinný túto zmenu oznámiť písomne správcovi domu. 
3. Pre overenie a akceptovanie žiadosti je potrebné uviesť KMČ priestoru vo vlastníctve žiadateľa v správe 

OSBD Nitra. V prípade neuvedenia alebo nesprávneho uvedenia KMČ nebude žiadosť akceptovaná.  
4. Vlastník môže elektronicky hlasovať na základe podanej Žiadosti o elektronické hlasovanie na 

písomnom hlasovaní (ďalej len „Žiadosť“) a podpísanej Dohody o elektronickom zasielaní dokumentov 
(ďalej len „Dohoda“). 

5. Prvé elektronické hlasovanie bude umožnené vlastníkovi po doručení Žiadosti a Dohody najneskôr 14 
dní pred prvým termínom vyhláseného písomného hlasovania. 

 
Spôsob doručenia žiadosti správcovi: 

 Vyplnenú a podpísanú žiadosť môže vlastník doručiť poštou na adresu správcu, prípadne, osobne do 
Klientskeho centra OSBD Nitra. 



Elektronické písomné hlasovanie  
V zmysle Zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 

finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-

19 počas pandémie vlastníci môžu svoje hlasovacie právo pri rozhodovaní 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na písomnom hlasovaní 

uplatniť formou elektronického hlasovania. 

 

V prípade, že chcete v písomnom hlasovaní vykonať hlasovacie právo 

elektronickým hlasovaním je potrebné doručiť do OSBD Nitra, Dlhá 4, 950 50 

Nitra nasledovné dokumenty: 

 Žiadosť o elektronické hlasovanie na písomnom hlasovaní 

 Dohoda o elektronickom zasielaní dokumentov 

 

Prvé elektronické hlasovanie bude umožnené vlastníkovi po doručení „Žiadosti 

o elektronické hlasovanie na písomnom hlasovaní“ a „Dohody o elektronickom 

zasielaní dokumentov“ najneskôr 14 dní pred prvým termínom takto 

vyhláseného písomného hlasovania. 

 

Pokiaľ uvedené dokumenty nebudú doručené v tomto termíne, nedôjde 

k aktivovaniu služby a nebudete môcť uplatniť svoje hlasovacie právo 

elektronickým hlasovaním pri najbližšom písomnom hlasovaní, ale až 

v nasledujúcom období. 

 

Vždy však ostáva možnosť hlasovania v listinnej podobe písomnou formou  

v súlade s §14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov. 

 

Veríme, že využijete túto novú formu elektronického hlasovania. 


