
 
Príloha č. 1 

SPLNOMOCENENIE 

Dolu podpísaný: 
 

(ďalej len ako „ Splnomocniteľ“) 
ako vlastník Nehnuteľnosti: 

Sup. číslo: 
 

č. bytu 
 

Posch.: Vchod č.: Ulica č.:  
 

Kat. územie: Obec: 
 

Okres: 
 

LV č.: 
 

(ďalej len "Nehnuteľnosť"), 
 

týmto splnomocňujem splnomocnenca: Romana Weidingera, rod. 31.3.1977, r. č. 
7703316225, bytom: Baltská 5, 821 07 Bratislava, konateľa spoločnosti RoWe Services, spol. 
s r. o., na právne úkony, ktoré sú uvedené v tomto splnomocnení: 
 
1) Splnomocnenec je oprávnený uskutočňovať akékoľvek a všetky právne úkony, ktoré bude v mojom mene 

potrebné vykonať vo vzťahu k správcovi bytového domu a bytovému dôverníkovi, v ktorom sa nehnuteľnosť 
nachádza, najmä: vyžiadať ročné vyúčtovanie zálohových platieb, meniť počty „osobomesiacov“ v súvislosti od 
počtu nájomníkov, zúčastňovať sa bytových schôdzi a hlasovať v prospech vlastníka nehnuteľnosti. 
 

2) Splnomocnenec je oprávnený uskutočňovať akékoľvek a všetky právne úkony dodávateľom energií a služieb do 
Nehnuteľnosti a uzatvárať s nimi príslušné zmluvy; prihlásenie / odhlásenie dodávateľov elektrickej energie 
a plynu. 

 
3) Splnomocnenec je oprávnený uskutočňovať akékoľvek a všetky právne úkony smerujúce u zmene dodávateľa 

elektrickej energie z pôvodného dodávateľa ZSE, a.s. na SPP, a.s. 
 
4) Splnomocnenec je oprávnený uzatvárať so záujemcom o bývanie podnájomnú zmluvu v rozsahu udelenom 

v Mandátnej zmluvy uzatvorenej dňa xxxxxxxxx. 
 
5) Splnomocnenec je oprávnený zabezpečovať všetky úkony potrebné na udržanie Nehnuteľnosti v stave 

spôsobilom na riadne užívanie a v tejto súvislosti dojednávať opravy, úpravy či údržbu Nehnuteľnosti s tretími 
osobami po písomnom odsúhlasení Splnomocniteľa. 

 
6) Splnomocnenec je oprávnený prijímať akékoľvek platby súvisiace s užívaním Nehnuteľnosti, dodávkami energií 

a služieb do Nehnuteľnosti, ako aj jej opravami, úpravami a údržbou. 
 
7) Splnomocnenec je oprávnený uskutočniť /prihlásenie-odhlásenie/ a akékoľvek úkony voči Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy, Blagoevova 9, Bratislava, Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií a to najmä 
podanie daňového priznania za daň z nehnuteľnosti a iné. 

 
8) Splnomocnenec je oprávnený zabezpečiť uzatvorenie poistnej zmluvy s vybranou poisťovňou. 

 
 
 
 

Splnomocniteľ:  

Meno priezvisko: 
Trvalý pobyt: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Číslo OP: 

 



 
 
9) Splnomocnenec je oprávnený zabezpečiť aktualizáciu a modifikáciu poistnej zmluvy podľa požiadaviek klienta. 
 
10) Zabezpečenie procesu likvidácie poistných udalostí, resp. asistenciu a servis pri likvidácii poistných udalostí 

(vypísanie ohlášky, zabezpečenie obhliadky a pod.). 
 
11) Prejednanie náhrady škody s poisťovňou. 
 
 
BA, xxxxxxxx 
 
 
Plnomocenstvo sa udeľuje na dobu neurčitú a zaniká skončením Mandátnej zmluvy. 
 
 

 

Splnomocniteľ: Splnomocnenec: 

 
 

 
 

 
 
 

Roman Weidinger, konateľ / RoWe Services, spol. s r. o 


