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REKLAMA
 
 Dobrá správcovská, s. r. o., Vajnorská 48, 831 01 Bratislava 
ktorého právne postavenie je zakotvené v § 8 zákona 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite
v znení neskorších predpisov vydáva tento reklama
 

Vymedzenie niektorých pojmov
 

1. Správcom sa rozumie spolo
služby, a to zabezpečenie dodávok plnení spojených s
priestorov; prevádzka. Údržba a
a príslušenstva za podmienok stanovených zákonom 
znení a zmluvami o výkone správy.

2. Spotrebiteľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa služby poskytované 
správcom pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. 
Spotrebiteľ je v právnom vz
správy, mandátnej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o
a pod. 

3. Vybavením reklamácie sa rozumie ukon
zákona č. 250/2007 Z. z. v

 
 
 
 

Právo spotrebite
 

1. Spotrebiteľ je oprávnený písomne uplatni
služby (ďalej len „reklamácia”) vo
nákladov spojených s
„vyúčtovanie ” ) za nedostato
vychádzajúce zo vzťahu uvedeného v
do 30 dní od doručenia vyú

2. Ak spotrebiteľ s výsledkom vybavenia 
u správcu ďalšiu reklamáciu a
vybavenia reklamácie. 
ustanovenia tohto reklamač

 
 
 
 

                                                                                                         

 
REKLAMA ČNÝ PORIADOK

Dobrá správcovská, s. r. o., Vajnorská 48, 831 01 Bratislava ď
ne postavenie je zakotvené v § 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o

znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona 
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1991 Zb. o

znení neskorších predpisov vydáva tento reklamačný poriadok: 

Čl. I. 
Vymedzenie niektorých pojmov 

Správcom sa rozumie spoločnosť uvedená v záhlaví, ktorá spotrebite
čenie dodávok plnení spojených s užívaním bytov, nebytových 

priestorov; prevádzka. Údržba a opravy domov, spoločných č
príslušenstva za podmienok stanovených zákonom č. 182/1933

výkone správy. 
om je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa služby poskytované 

správcom pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. 
právnom vzťahu k správcovi najmä na základe zmluvy o

správy, mandátnej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o nájme nebytových priestorov 

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania v
. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Čl. II. 
Právo spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie

oprávnený písomne uplatniť svoje výhrady a zodpovednos
alej len „reklamácia”) voči správcovi v prípade, že považuje 

nákladov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru (
za nedostatočné, nesprávne alebo má k vyúčtovaniu iné výhrady 
ťahu uvedeného v článku I. tohto reklamačného poriadku, a

čenia vyúčtovania.  
výsledkom vybavenia reklamácie nesúhlasí, je oprávnený uplatni

alšiu reklamáciu a to do 15 dní od doručenia oznámenia výsledku 
 Pre ďalšiu reklamáciu podľa predchádzajúcej vety platia 

eklamačného poriadku. 

                                                                                                          

NÝ PORIADOK 

Dobrá správcovská, s. r. o., Vajnorská 48, 831 01 Bratislava ďalej len „správca“, 
. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

ustanoveniami zákona č. 
. 372/1991 Zb. o priestupkoch 

spotrebiteľovi poskytuje 
užívaním bytov, nebytových 
čných častí a zariadení 

č. 182/1933 Z. z. v platnom 

om je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa služby poskytované 
správcom pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. 

jmä na základe zmluvy o výkone 
nájme nebytových priestorov 

čného konania v zmysle 

a na uplatnenie reklamácie 

zodpovednosť za vadu 
i správcovi v prípade, že považuje vyúčtovanie 

ho priestoru (ďalej len 
vyúčtovaniu iné výhrady 

lánku I. tohto reklamačného poriadku, a to 

reklamácie nesúhlasí, je oprávnený uplatniť si 
čenia oznámenia výsledku 

a predchádzajúcej vety platia 
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Forma reklamácie a

1. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu 
alebo osobne prostredníctvom vyplneného formulára
stiahnuť na web stránke správcu 
stiahnutie-2/ alebo ho obdrži v
r. o., Vajnorská 48, 831 04 Brati
správcovi poštou sa považuje de

2. Reklamácia musí obsahova
a) meno a
b)predmet reklamácie, 
reklamované položky

3.    Ak reklamácia neobsahuje všetky údaje, potrebné 
a/alebo neboli k nej pripojené doklady, preukazujúce tvrdenia spotrebite
vyzve spotrebiteľa na ich doplnenie. Ak spotreb
dôkazy v stanovenej lehote, ktorá nesmie by
bude považovaná za neoprávnenú.

4.  Ak reklamácia bola podaná neoprávnenou osobou, oneskorene alebo vo veci 
prebieha alebo bolo právoplatné ukon
oprávnený reklamáciu odmietnu
 

 

Správca je povinný: 
a) Vydať písomný doklad o

uplatnenia reklamácie s
neopodstatnená, 

b) vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Do tejto 
doby sa nezapočítava č
chybné meradlo a podobne)

c) viesť evidenciu o rekla
nazretie. Evidencia o reklamáciách musí obsahova
reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie

d) povinný poučiť spotrebiteľ
 
 

Umiestnenie reklama

Tento reklamačný poriadok je umiestnený v
a súčasne na webovej stránke správcu 
 

                                                                                                         

Čl. III. 
orma reklamácie a miesto uplatnenia reklamácie 

 
ňuje reklamáciu výlučne písomnou formou, poštou

osobne prostredníctvom vyplneného formulára. Formulár si spotrebite
 na web stránke správcu http://spravcovskaspolocnost.sk/dokumenty

alebo ho obdrži v kancelárií správcu na adrese Dobrej správcovskej
, Vajnorská 48, 831 04 Bratislava Za dátum uplatnenia reklamácie zaslanej 

správcovi poštou sa považuje deň, kedy zásielka bola doručená správcovi.
musí obsahovať najmä: 

 priezvisko spotrebiteľa, bytový dom, číslo bytu, kontakt
b)predmet reklamácie, v ktorom je povinný 
reklamované položky 

Ak reklamácia neobsahuje všetky údaje, potrebné pre riadne vybavenie reklamácie 
nej pripojené doklady, preukazujúce tvrdenia spotrebite
ľa na ich doplnenie. Ak spotrebiteľ nedoplní chýbajúce údaje, 

stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, reklamácia 
bude považovaná za neoprávnenú. 
Ak reklamácia bola podaná neoprávnenou osobou, oneskorene alebo vo veci 
prebieha alebo bolo právoplatné ukončené súdne či iné konanie, je správca 
oprávnený reklamáciu odmietnuť, o čom spotrebiteľa upovedomí.

Čl. IV. 
Povinnosti správcu 

 

 písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu 
uplatnenia reklamácie s poznámkou či je reklamácia opodstatnená alebo 

 reklamáciu najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Do tejto 
čítava čas potrebný na odborné posúdenie reklamácie (napr. 
podobne), 
reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánom dozoru na 

reklamáciách musí obsahovať údaje o
spôsobe vybavenia reklamácie, 

 spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu.

Čl. V. 
Umiestnenie reklamačného poriadku 

 
ný poriadok je umiestnený v sídle správcu na Vajnorskej 48, Bratislava 

asne na webovej stránke správcu www.spravcovskaspolocnost.sk.

                                                                                                          

miesto uplatnenia reklamácie  

poštou, elektronicky 
Formulár si spotrebiteľ môže 

http://spravcovskaspolocnost.sk/dokumenty-na-
Dobrej správcovskej, s. 

Za dátum uplatnenia reklamácie zaslanej 
čená správcovi. 

číslo bytu, kontakt 
ktorom je povinný spotrebiteľ uviesť 

pre riadne vybavenie reklamácie 
nej pripojené doklady, preukazujúce tvrdenia spotrebiteľa, správca 

 nedoplní chýbajúce údaje, 
 kratšia ako sedem dní, reklamácia 

Ak reklamácia bola podaná neoprávnenou osobou, oneskorene alebo vo veci 
či iné konanie, je správca 

a upovedomí. 

vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu 
i je reklamácia opodstatnená alebo 

 reklamáciu najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Do tejto 
as potrebný na odborné posúdenie reklamácie (napr. 

požiadanie orgánom dozoru na 
 údaje o dátume uplatnenia 

a všeobecného predpisu. 

 

sídle správcu na Vajnorskej 48, Bratislava 
. 
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Zá

1. Vzťahy medzi spotrebiteľ
poriadkom, sa riadia uzatv
záväznými právnymi predpismi.

2. Tento reklamačný poriadok nadobúda ú
poriadok môže byť zmenený len správcom.

 
 
 
 
V Bratislave dňa 28.02.2018     
 
 
      
 
     
 
 

 

 

                                                                                                         

 
Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

ahy medzi spotrebiteľom a správcom, ktoré nie sú upravené týmto reklama
poriadkom, sa riadia uzatvorenou zmluvou o výkone správy 
záväznými právnymi predpismi. 

čný poriadok nadobúda účinnosť 01.03.2018
ť zmenený len správcom. 

 

 Ing. Ľubica Bohovicová - konateľ

 

                                                                                                          

správcom, ktoré nie sú upravené týmto reklamačným 
výkone správy a všeobecne 

.2018 Tento reklamačný 

konateľka 


