
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Súhlasím, aby v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov boli údaje uvedené na tejto žiadanke spracované a evidované v informačnom systéme 

ByPo spol. s r.o., A.Bernoláka 6, Ružomberok. Súhlasím, aby vyššie uvedené údaje boli dané k dispozícii aj subjektom a zmluvným partnerom zabezpečujúcim 
vykonanie požadovaných opráv alebo odstránenie závad dodávateľským spôsobom. Súhlasím s písomnou, telefonickou alebo osobnou formou komunikácie. Súhlas 
nie je časovo obmedzený. 

 

ByPo spol. s r.o.,      A.Bernoláka 6, Ružomberok 
IČO: 315 79 1756, DIČ: 2020430522, IČ DPH: SK2020430522 

 

Tel. Bypo spol. s r.o.: 041/432 68 97, 044/432 87 20 

Havarijná služba NON-STOP RECEPCIA: 0903 808 743 
 

Žiadanka na vykonanie opravy, odstránenie závady č. .................... *        

 
I. 

Žiadanka na opravu v byte, resp. v nebytovom priestore 

Žiadateľ Adresa (súp.č./orient.č.) Č. bytu Tel.kontakt Poznámka 

 
 
 

    

Podpísaný vlastník bytu žiadam správcu Bypo spol. s r.o., A.Bernoláka 6, Ružomberok o vykonanie nasledovných opráv (príp. 
iných činností): 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
Po vykonaní požadovaných prác sa zaväzujem  na základe pracovného listu a predloženej faktúry najneskôr do 14-tich dní 
uhradiť faktúru.  
 
 
V Žiline, dňa .................................                                      ................................................................ 
                                                                                                                                         Podpis žiadateľa 

 
II. Žiadanka na opravu spoločných častí a priestorov 

Túto časť vyplňujte iba v prípade, že sa jedná o opravu v spoločných častiach a priestoroch bytového domu, 
resp. nebytových priestorov a oprava bude financovaná z fondu opráv, prevádzky a údržby.  
 
Podpísaný zástupca vlastníkov domu žiadam správcu Bypo spol. s r.o., A.Bernoláka 6, Ružomberok o vykonanie 
nasledovných opráv (príp. iných činností): 
 
Svojím podpisom potvrdzujem oprávnenosť žiadaných opráv a súhlasím s ich vykonaním. 
 
 
V Žiline, dňa ....................................                                                       ......................................................................                                                                                                                
                Meno a podpis zástupcu vlastníkov domu, resp.  

 
IIL. Záznamy správcu 

 
Žiadanku prevzal:                   .................................           dňa: ...........................          podpis: ................................... 
 
Vybavenie: 
Stav fondu opráv                     .................................   
 
Opravu nahlásil:                      .................................           dňa: ...........................          podpis: ................................... 

 
Dodávateľovi prác:                 ............................................................................... 
 
Iné:                                       ......................................................................................................................................... 
  
                                             ......................................................................................................................................... 
Fakturácia: 
Faktúra č.                               ............................................................................... 
 
Suma:                                     .............................................................................. 
 
Práce prevzal:                        ............................................................................... 
(meno z prac. listu) 


