Zoznam najčastejšie používaných právnych predpisov, ktoré sa
vzťahujú na problematiku vlastníctva bytov a nebytových
priestorov, ako aj správu bytových domov
( v znení platnom k 31.05.2020)
-------------------------------------------------------------------------------zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
zákon č. 483/2001 Z. z. bankách
zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách
zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách
zákon č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania
zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní
zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách
zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii
zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
zákon č. 314/2001 Z. z. ochrane pred požiarmi
vyhláška č. 240/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej
úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva
tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavanie množstva tepla
vyhláška č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a určenej kvalite dodávky
tepla pre konečného spotrebiteľa
vyhláška č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Občianskeho zákonníka
nariadenie vlády SR č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a
sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trh
vyhl. č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla
pre konečného spotrebiteľa

