
Havarijná služba - pohotovosť 

zabezpečovaná Stavebným bytovým družstvom Brezno 

pre bytové domy v správe SBD Brezno 
 

● v pracovných dňoch, v dobe od 17,00 hod. do 22,00 hod. 

● v dňoch pracovného kľudu, v dobe od 08,00 hod. do 14,00 hod.  
(sobota, nedeľa a sviatky) 

 
Služba je zabezpečená len na riešenie havarijných situácií, t.j. zabránenie škodám značného 

rozsahu, ak  bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok. 

 
Inštalatérske práce  (vodár, kurenár) 

- Bytové domy v správe SBD Brezno   kontaktné telefónne čísla :  0907 344 492 

(Peter Dekrét, s.r.o. – inštalatérske práce)       

 

Prevádzka výťahov 
- Bytové domy v správe SBD Brezno   kontaktné telefónne číslo :  0905 646 595 

(Servisná firma RADO -LIFT, Dašurie Račáková) 

- Lokalita – Nálepkova 5    kontaktné telefónne číslo :  0905 625 065 
(dodávateľ technológie Vymyslický výťahy) 

- Lokalita – Sládkovičova 22    kontaktné telefónne číslo :  0903 606 772 
(dodávateľ technológie Výťahy Tuchyňa) 

- Lokalita – Šupkova 44/4    kontaktné telefónne číslo :  0800 131 415 
(dodávateľ technológie OTIS) 

- Lokalita – Švermova 38,40,42  Brezno  kontaktné telefónne číslo :  0905 564 595 
(dodávateľ technológie Schindler dispečing - 0850 123 724) 

 
Vyprostenie  uviaznutých osôb vo výťahu, odstránenie drobných porúch a spustenie výťahu do prevádzky 

sa vykonáva NONSTOP.  Služba sa nespoplatňuje, je zahrnutá v paušále. 

 

Elektrikár 
SBD Brezno – údržba  kontaktné telefónne čísla :  0905 383 875 

    0905 842 616 

-  

Čistenie a údržba kanalizácií, krtkovanie.  
-  (Ekokanál, s.r.o. – Čistenie a údržba kanalizácií) kontaktné telefónne čísla :  0908 967 587 

           0911 967 587 

 

-  (Monstavplus, s.r.o. – Čistenie a údržba kanalizácií) kontaktné telefónne číslo :  0905 244 452 

 
 

Telefónne číslo na dispečing SBD Brezno 048/619 75 11 je funkčné len v pracovnej dobe !!! 

 
Havarijný zásah v byte objednáva a podpisuje vlastník bytu. Náklad sa zúčtuje z FPUO bytu vlastníka, u ktorého bola zistená 

závada. Havarijný zásah v spoločných priestoroch môže objednať každý vlastník bytu daného vchodu. Podpisuje ho zástupca 

vlastníkov bytov za vchod / dom alebo vedúci technického úseku SBD Brezno. 

 

 

 

 

V Brezne, 31.01.2021        Ing. Ján Ďurkovič, v.r. 
             predseda SBD Brezno 


