
     

                 
 Stavebné bytové družstvo Bytča 
 Nám. Slovenskej republiky 24   
 014 01  Bytča      

R E K L A M A Č N Ý    P O R I A D O K   

Stavebné bytové družstvo Bytča so sídlom Nám. Slovenskej republiky 24 v Bytči, zapísané 
v OR OS Žilina, Odd.: Dr., Vložka 63/L, IČO: 00693677, ďalej len „správca“, ktorého právne 
postavenie je zakotvené v § 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov, v znení neskorších predpisov majúci v predmete podnikania alebo v predmete činnosti 
správu a údržbu bytového fondu, nebytových priestorov, prevádzku, údržbu a opravy bytových 
domov, spoločných častí a zariadení a príslušenstva domov v súlade s  ustanoveniami zákona č. 
250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR číslo 
372/1990 Zb. o priestupkoch, vydáva tento reklamačný poriadok:  

Článok I. 

Vymedzenie niektorých pojmov 

 
1. Správcom sa rozumie družstvo uvedené v  záhlaví, ktoré spotrebiteľovi poskytuje služby, a to 

zabezpečenie dodávok plnení spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov; prevádzka, 
údržba a opravy domov, spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva za podmienok 
stanovených zákonom č. 182/1993 Z. z v platnom znení a zmluvami o výkone správy, 
uzatvorenými s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v jednotlivých bytových domoch.  

2. Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa služby poskytované 
správcom pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľ je 
v právnom vzťahu k správcovi najmä na základe zmluvy o výkone správy, nájomnej zmluvy, 
podnájomnej zmluvy, zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov a podobne.  

3. Zhotoviteľom sa rozumie externý dodávateľ stavebných alebo opravárenských  
a údržbárskych služieb, ktorý ich vykonáva pre potreby spotrebiteľov na základe zmluvy  
o dielo.  

4. Objednávateľ je osoba, ktorá formou požiadavky na opravu žiada vykonanie stavebných prác 
alebo opravárenských a údržbárskych služieb. Táto osoba je zároveň preberateľom vykonaných 
prác a služieb.  

5. Pri porušení povinností zo strany správcu, ktoré pre neho vyplývajú zo zákona alebo zo zmluvy 
o výkone správy , má každý vlastník právo na uplatnenie zodpovednosti za vady a to 
uplatnením reklamácie, ktorej podmienky a spôsob je upravený týmto reklamačným poriadkom. 

6. 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 
 

1. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť písomnou formou a to poštou, mailom alebo podaním 
písomnej reklamácie v priestoroch SBD Bytča .  

2. Spotrebiteľ bytu je oprávnený, ale aj povinný reklamovať vadne poskytnuté služby bez 
zbytočného odkladu ihneď po ich zistení . 



3. Reklamáciu vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytu je vlastník bytu oprávnený 
reklamovať najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania alebo poskytnutia služby.  

4. Vady kvality prác, poskytovaných služieb zabezpečovaných SBD Bytča, vykázaného množstva 
alebo druhu práce , kvalitu alebo množstvo dodaného materiálu alebo počet odpracovaných 
hodín musia byť reklamované ihneď pri preberaní diela a to zápisom do pracovného listu alebo 
písomne v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo.  Ostatné vady diela treba reklamovať najneskôr 
do konca  záručnej doby diela. 

5. Ak spotrebiteľ resp. objednávateľ (preberateľ) prác nesúhlasí s výškou zaúčtovanej sumy, má 
právo aj povinnosť bez zbytočného odkladu podať písomnú reklamáciu na oddelenie, ktoré 
zákazku zabezpečovalo a toto ju vybaví v súlade s reklamačným poriadkom. Za takúto 
reklamáciu sa považuje i odmietnutie prevzatia prác vyznačené objednávateľom  
v nepotvrdenom pracovnom liste s uvedením dôvodu neprevzatia prác. 

6. Ak reklamujúci spotrebiteľ s výsledkom vybavenia reklamácie nesúhlasí, môže v lehote do 15 
dní od doručenia oznámenia výsledku vybavenia reklamácie podať odvolanie voči tomuto 
výsledku vybavenia reklamácie, a to predsedovi SBD. Predseda o odvolaní rozhodne v lehote do 
10 dní od jeho doručenia. Rozhodnutím predsedu SBD nie je obmedzené právo reklamujúceho 
odvolať sa na Predstavenstvo SBD, alebo podať  sťažnosť Kontrolnej komisii SBD, alebo  riešiť 
prostredníctvom oprávneného subjektu pre Alternatívne riešenie sporu, prípadne uplatniť svoj 
nárok na príslušnom súde.  

7. Spotrebiteľ (vlastník bytu, vlastník nebytového priestoru v bytovom dome, ktorý je 
v správe bytového družstva a  nájomca bytu alebo nebytového priestoru vo 
vlastníctve bytového družstva)  má na základe § 3 odsek 6) zákona č. 250/2007 Z. z. 
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov a na základe § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. 
o alternatívnom riešení sporov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia 
sporu  u subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorými sú 
podľa § 3 odsek 1) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto subjekty:  

 
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 

Bratislava, email:   ars@urso.gov.sk,  
 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,  

Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24; email:  
e-podatelna@teleoff.gov.sk 

 Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, odbor pre medzinárodné 
vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 
827 99 Bratislava 27, email: ars@soi.sk, adr@soi.sk,   

 Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bajkalská 2335/3, 058 01 
Poprad; email: info@sospotrebitelov.sk, 

 OMBUDSPOT , združenie na ochranu práv spotrebiteľov, Šrobárova 2676/30, 
058 01 Poprad; email: info@ombudspot.sk“. 

 
Článok III. 

Povinnosti správcu pri uplatnení reklamácie 
 

1. Správca je povinný pri uplatnení reklamácie vydať vlastníkovi bytu potvrdenie.  
2. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (mail) , je 

správca povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť vlastníkovi bytu ihneď; ak nie je 
možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu 
s dokladom o vybavení reklamácie.  

3. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať , ak vlastník bytu má možnosť 
preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom .  
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4. Ak vlastník bytu uplatní reklamáciu, je správca alebo ním poverený zamestnanec povinný poučiť 
vlastníka bytu o jeho právach podľa všeobecného predpisu ( § 622 a § 623 Občianskeho 
zákonníka )1.  

5. Na základe rozhodnutia vlastníka bytu , ktoré z týchto práv si uplatňuje , je správca alebo 
poverený zamestnanec, povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie , v odôvodnených prípadoch , 
najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu, výrobku alebo služby, najneskôr do 
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

  
Článok IV. 

Vybavenie reklamácie 
 

1. Správca alebo poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď ,  
v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však 
nesmie trvať dlhšie než 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné 
posúdenie reklamácie ( napr. vadný , resp. nefunkčný vodomer, a pod. ) .  

2. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného 
výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny 
výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej dôvodné zamietnutie.  

3. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo vlastníka bytu na náhradu škody podľa osobitného 
predpisu .  

4. Správca je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od 
dátumu uplatnenia reklamácie.  

5. Správca neuzná reklamáciu na vady spôsobené vlastníkom bytu alebo inou osobou úmyselne 
alebo z nedbanlivosti, nesprávnym používaním veci, živelnou udalosťou alebo na vady vzniknuté 
po uplynutí záručnej doby.  

6. Pre záručnú dobu platia všeobecne záväzné právne predpisy , pokiaľ správca neposkytne záruku 
v rozsahu presahujúcom rozsah záruky určenej zákonom.  

 
Článok V. 

Evidencia reklamácií 
 

1. Správca je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánom dozoru 
na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, 
dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.  

2. Evidencia reklamácií sa vedie v elektronickej podobe. 
  

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov .  

2. Reklamačný poriadok je umiestnený na nástenke vo vstupných priestoroch prevádzkovej 
budovy SBD Bytča na adrese Nám. Slovenskej republiky 24, Bytča a na webovej stránke 
správcu www.sbdbytca.sk.  

3. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017. Zároveň sa ruší Reklamačný 
poriadok zo dňa 27.10.2016, s účinnosťou od 01.11.2016 do 31.12.2016.  

 
V Bytči,  dňa 04.08.2017  

       Ing. Anna Palková 
   predseda predstavenstva 



Vysvetlivky1 

Občiansky zákonník:  

§ 622  

1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci 

je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  

2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu 

súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  

3)Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí 

závažné ťažkosti.  

 

§ 623  

1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má 

kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o 

odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec 

riadne užívať.  

2) Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


