BYTOVÝ PODNIK m.p.o., Trenčianska 45/41, 018 51 NOVÁ DUBNICA

REKLAMAČNÝ PORIADOK
Bytový podnik m.p.o, so sídlom Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 37 914 383, IČ DPH: SK2021750126,
DIČ: 2021750126, ďalej len „správca“, ktorého právne postavenie je zakotvené v § 8 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení
neskorších predpisov a majúci v predmete podnikania činnosti - správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu
voľných živností, vydáva tento reklamačný poriadok v súlade s ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších
predpisov - Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov
Tento reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy vzniknuté medzi správcom a spotrebiteľom v správe Bytového
podniku m.p.o., Nová Dubnica pri vybavovaní reklamácií správnosti a kvality služieb v oblasti správy a údržby bytového a
nebytového fondu v rozsahu voľných živností, ktoré sú poskytované na základe zmluvného vzťahu založeného zmluvou
o výkone správy.
Uplatnenie reklamácie nezbavuje spotrebiteľa povinnosti plniť svoje záväzky voči vlastníkom bytov, alebo nebytových
priestorov bytového domu a to ani v prípade, že výsledkom reklamačného konania bude záver, že reklamácia spotrebiteľa je
oprávnená a opodstatnená a ako taká ma bezprostrednú súvislosť s plneným záväzkom.
Článok I.
Vymedzenie niektorých pojmov
1. Správcom sa rozumie Bytový podnik m.p.o., Trenčianska 45/41, Nová Dubnica, ktorý spotrebiteľovi poskytuje služby správu a údržbu bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností.
2. Spotrebiteľom (vlastník bytu, alebo nebytového priestoru) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa služby
poskytované správcom pre podnikanie, osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľ je
v právnom vzťahu k správcovi najmä na základe zmluvy o výkone správy, resp. zmluvy o nájme a podnájme spoločných
priestorov.
3. Reklamáciou sa rozumie písomné uplatnenie zodpovednosti za vady súvisiace s výkonom správy a údržby bytového a
nebytového fondu v rozsahu voľných živností v súlade so zákonom NR SR 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov
a v zmysle zmluvy o výkone správy.
4. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania v zmysle Zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Článok II.
Právo na uplatnenie reklamácie
Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť svoje výhrady za služby (ďalej len reklamácie) voči správcovi bez zbytočného odkladu po
zistení len v prípade, že považuje vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru (ďalej len
vyúčtovanie) za nedostatočné, nesprávne alebo má k vyúčtovaniu iné výhrady vychádzajúce zo vzťahu uvedeného v článku I.
tohto reklamačného poriadku.
Za reklamáciu sa nepovažuje podanie spotrebiteľa, ktoré podľa obsahu je:
a)
žiadosť o identifikáciu platby,
b)
žiadosť o identifikáciu príkazcu platby,
c)
žiadosť o identifikáciu príjemcu platby,
d)
žiadosť o vrátenie platby,
e)
žiadosť o preverenie resp. prešetrenie správnosti zaúčtovania platby, pokiaľ z jej obsahu jednoznačne nevyplýva, že
spotrebiteľ vytýka nesprávnosť zaúčtovania platby,
f)
podnet na zlepšenie poskytovaných služieb,
g)
sťažnosť
h)
vyžiadanie potvrdenia alebo vyhlásenia správcu bytového domu o stave nedoplatkov na byte alebo nebytového priestoru
Za neoprávnenú reklamáciu sa považuje:
a)
podanie, ktorým spotrebiteľ reklamuje vady správnosti alebo vady kvality služieb, ktorých poskytovanie nevyplýva zo
zmluvného vzťahu medzi správcom a spotrebiteľom založeným zmluvou o výkone správy, resp. zmluvy o nájme
a podnájme spoločných priestorov.
b)
reklamácia, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v rozpore s dobrými mravmi,
c)
reklamácia, v ktorej spotrebiteľ uvádza skutočnosti, ktoré sa nezakladajú na pravde,
Spotrebiteľ podáva reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení nesprávnosti alebo vady kvality poskytnutej služby
(v zmysle zmluvy o výkone správy, resp. zmluvy o nájme a podnájme spoločných priestorov) v lehote uvedenej v zákone č.
250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Článok III.
Zásady prijímania reklamácií
1. Správca prijíma reklamácie osobne v podateľni na adrese prevádzky Bytového podniku m.p.o., Topoľová 781/5, 018 51
Nová Dubnica počas stránkových hodín uvedených na webovej stránke správcu, resp. na vchodových dverách kancelárie
správcu. Podateľňa zodpovedá za evidenciu reklamácií v zmysle článku IV, tohto reklamačného poriadku.
2. Reklamáciu môže spotrebiteľ uplatniť aj v písomnej forme na adrese Bytového podniku m.p.o., Trenčianska 45/41, Nová
Dubnica, alebo elektronickou poštou na bpmpo@slovanet.sk
3. Z reklamácie musí byť zrejmé, kto ju uplatňuje (identifikačné údaje o spotrebiteľovi v rozsahu titul, meno, priezvisko,
adresa trvalého bydliska alebo adresa prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, ak je iná ako adresa trvalého pobytu
alebo adresa prechodného pobytu, prípadne telefonický kontakt a e-mailová adresa), čo je predmetom reklamácie –
z reklamácie musí byť zrejmé, ktorú službu, alebo vady správnosti spotrebiteľ vytýka a čoho sa domáha. Spotrebiteľ je
povinný k reklamácií doložiť všetky doklady súvisiace s reklamovanou službou, resp. s reklamovaným úkonom, ktoré
preukazujú skutočnosti ním tvrdené.

4. Spotrebiteľovi, ktorý uplatnil osobne reklamáciu vydá správca o tom potvrdenie o podaní reklamácie.
5. Za dátum uplatnenia reklamácie zaslanej správcovi poštou, prípadne elektronicky sa považuje dátum, kedy reklamácia
bola doručená, o čom správca poskytne podobnou formou ako bola forma doručenia aj potvrdenie o podaní reklamácie.
Článok IV.
Evidencia reklamácií
1. Správca je povinný zabezpečiť vedenie evidencie reklamácií
2. Z evidencie reklamácií musí byť zrejmé najmä:
a) dátum doručenia reklamácie, spôsob prijatia reklamácie a dátum potvrdenia o podaní reklamácie
b) identifikačné údaje spotrebiteľa uplatňujúceho reklamáciu a predmet reklamácie a doklady súvisiace s reklamáciou,
c) kedy a komu sa reklamácia pridelila alebo odstúpila na prešetrenie a vybavenie,
d) spôsob prešetrenia resp. vybavenia reklamácie,
e) dôvody na predĺženie lehoty na vybavenie reklamácie,
f) v prípade oprávnenej a opodstatnenej reklamácie opatrenia prijaté zo strany správcu a termíny ich splnenia
g) dátum odoslania oznámenia spotrebiteľovi uplatňujúceho reklamáciu o výsledku prešetrenia resp. vybavenia jeho
reklamácie.
Článok V.
Zásady a lehoty na vybavenie reklamácií
1. Správca je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie
2. Správca je povinný vybaviť reklamáciu v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia
3. V prípade neúplnej reklamácie, t. j. ak reklamácia neobsahuje náležitosti podľa Čl. III. bod 3 tohto reklamačného poriadku,
správca bez zbytočného odkladu písomne vyzve spotrebiteľa na upresnenie reklamácie alebo na doplnenie dokladov
nevyhnutných pre vybavenie reklamácie alebo na podanie vysvetlení súvisiacich s reklamovanou službou. Spotrebiteľ je
povinný na písomnú výzvu správcu v lehote najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia výzvy svoju reklamáciu doplniť
o požadované doklady alebo v písomnej forme upresniť svoju reklamáciu.
4. V prípade, ak spotrebiteľ na písomnú výzvu správcu v lehote najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia výzvy svoju
reklamáciu nedoplní, alebo v písomnej forme nepodá požadované vysvetlenie k uplatnenej reklamácií nevyhnutné k jej
prešetreniu a vybaveniu, na reklamáciu sa neprihliada, t. j. má sa za to, že spotrebiteľ reklamáciu nepodal, resp.
neuplatnil.
5. V odôvodnených osobitne náročných prípadoch je správca oprávnený predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalších
30 dní. O predĺžení lehoty na vybavenie reklamácie s uvedením dôvodov je správca povinný písomne informovať
spotrebiteľa uplatňujúceho reklamáciu.
6. Správca nie je povinný viesť reklamačné konanie na podanie spotrebiteľa, ktoré sa podľa Článku II. tohto reklamačného
poriadku nepovažuje za reklamáciu, alebo sa považuje za neoprávnenú reklamáciu.
7. Správca nie je povinný odpovedať spotrebiteľovi ani viesť reklamačné konanie na opakované podanie spotrebiteľa, pokiaľ
jeho opakované podanie resp. podnet je zjavne neopodstatnené.
Článok VI.
Reklamácia v období
úhrad nedoplatkov z vyúčtovania od vlastníkov a vrátenia preplatkov správcom
1. Nedoplatok zistený vyúčtovaním je vlastník povinný uhradiť na účet domu s príslušným variabilným symbolom do 30 dní
od doručenia; to neplatí v prípade uplatnenia reklamácie vyúčtovania, kedy je vlastník bytu alebo NP povinný realizovať
úhradu nedoplatku vzniknutého z vyúčtovania do 30 dní odo dňa vybavenia predmetnej reklamácie zo strany správcu.
V prípade neuhradenia nedoplatku v lehote splatnosti sa dostáva vlastník do omeškania.
2. Vyúčtovaním zistený preplatok je správca povinný vrátiť vlastníkovi bezhotovostným prevodom na účet vlastníka do 30 dní
od odoslania; to neplatí v prípade uplatnenia reklamácie vyúčtovania, kedy je správca povinný vrátiť preplatok
z vyúčtovania do 30 dní odo dňa vybavenia predmetnej reklamácie zo strany správcu.
3. V prípade, že v období povinnosti úhrad nedoplatkov z vyúčtovania od vlastníkov a vrátenia preplatkov správcom, bude
správcovi doručená od vlastníka reklamácia na vyúčtovanie, je správca oprávnený pozastaviť na nevyhnutný čas
vrátenie preplatkov a úhradu nedoplatkov z vyúčtovania a to z dôvodu preverenia oprávnenosti reklamácie a prípadného
vyhotovenia opravného vyúčtovania.
Článok VII.
Náklady spojené s reklamáciou
1. Náklady spojené s reklamáciou, ktorej výsledkom prešetrenia resp. vybavenia je oprávnenosť a opodstatnenosť uplatnenej
reklamácie, znáša správca.
2. V prípade, ak nesprávnosť poskytnutej služby bola spôsobená uvedením nesprávnych alebo nepravdivých údajov zo
strany spotrebiteľa alebo nesplnením alebo porušením povinnosti vyplývajúcej pre spotrebiteľa zo zmluvných podmienok,
má správca voči spotrebiteľovi nárok na úhradu nákladov vynaložených na prešetrenie a vybavenie ním uplatnenej
reklamácie.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Správca sa zaväzuje tento reklamačný poriadok sprístupniť spotrebiteľovi na adrese prevádzky správcu.
2. Tento reklamačný poriadok platí na dobu neurčitú a tento reklamačný poriadok je oprávnený meniť len správca.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto reklamačného poriadku sa ruší účinnosť Reklamačného poriadku zo dňa 01. 01. 2016.
4. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2020.
V Novej Dubnici dňa 31. 08. 2020
Ing. Jaroslav Šlesar v.r.
riaditeľ Bytového podniku m. p. o., Nová Dubnica
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