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TELEFÓNNE KONTAKTY NA SPRÁVCU
Ing. Ľubica Kopecká
referentka
ekonomického úseku
Adrián Saboš
technik
SPOLOČNÝ KONTAKT

výmer, nájom, platby,
ročné vyúčtovanie
nahlásenie technických
porúch

042/4378311
a
0911/656988
042/4378315
a
0911/656985
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daný mail príde aj na
vedenie spoločnosti
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STRÁNKOVÉ ONI, PRACOVNÁ DOBA

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Stránkové hodiny
07:00 -1 1 :0 0 a 12:00 -1 6 :0 0

Pokladničné hodiny
07:00 -1 1 :0 0 a 12:00 -1 6 :0 0

-

-

07:00 -1 1 :0 0 a 12:00 -1 6 :0 0

07:00 -1 1 :0 0 a 12:00 - 16:00

-

-

07:00 -1 4 :0 0

07:00-14:00

Prítomnosť minimálne jedného pracovníka je od 07.00 - 16.00 každý pracovný deň OKREM
sviatkov, soboty a nedele. V danej dobe sa vybavuje iná agenda ako stránky. Žiadame preto, aby
sa stránkové hodiny, uvedené vyššie, dodržovali.
Mimo pracovnej dobv. ak vznikne havarijný stav, treba kontaktovať čísla uvedené nižšie:
Havarijný stav je krajne nepriaznivý stav vyžadujúci si nápravu ihneď, pretože ním je ohrozené riadne
užívanie bytu, spoločných častí a spoločných zariadení domu, resp. bezpečnosť obyvateľov domu.
Môže byť spôsobený najmä: živelnou udalosťou, povodeň, požiar, víchrica, búrka, zemetrasenie.
Prejavuje sa najmä: poškodením strešnej krytiny, bleskozvodov, strešných zvodov (nie kvapkajúce,
ale utrhnuté a inak viac poškodené), zatekaním do bytov a spoločných priestorov, únikom plynu,
skratom na elektrických rozvodoch, nepriepustnosťou kanalizácie, poškodením prípojky vody,
poruchou na rozvodoch vody.
V prípade nahlásenia inej poruchy ako havárie a jej odstránenia si platí výjazd a opravu nájomca
sám.
Dispečing Teplo GGE, s.r.o.
Voda, kúrenie (p. Cigánik)
Voda, kúrenie (p. Blaško)
Elektrina (p. Rybárik aiebo p. Botka)
Poruchová iinka SSE-D, a.s.
Poruchová linka SPP, a.s.
Nonstop zámočnícka služba
Medzinárodná tiesňová linka
Výťah (OSBD)

042/4378322, 0903/515933, 0908/726664
0902/916750
0902/916754
0911/713081
0800/159000, 0850/111468
0850/111727
0907/799880
112
042/4378026

Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
Obchodný register OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3544/R
IČO: 36-012 424, DIČ: 2020441027, IČ DPH: SK2020441027

