Profesionálne služby
pod vašou strechou

PREČO PRÁVE MY?
Naša spoločnosť Bytový podnik
mesta Košice, s.r.o. patrí medzi
najväčšie a najstabilnejšie
správcovské spoločnosti v meste
Košice s viac ako 70-ročnými
skúsenosťami a know-how
v oblasti správy budov.

Správu bytových domov vykonávame na
vysokej profesionálnej úrovni, proklientsky,
transparentne a v rámci poplatku za výkon
správy náš klient dostáva komplexný súbor

V súčasnosti spravujeme vyše
6 000 vlastníckych bytov, takmer
1 500 obecných bytov, 44
nebytových objektov a vyše 400
nebytových priestorov.

všetkých služieb súvisiacich s výkonom
správy.

Bytové domy spravujeme
prostredníctvom zmluvy o výkone
správy, resp. mandátnej zmluvy
v prípade, ak je v BD zriadené SVB.
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V rámci čo najefektívnejšej správy domov využívame najmodernejšie technológie
a aplikácie, aby sme v rámci možností našich klientov čo najmenej zaťažovali.
Operatívne komunikujem všetkými dostupnými modernými kanálmi, aby sa každá
požiadavka dala vyriešiť bez nutnosti návštevy nášho sídla.
Naši klienti si môžu
v pohodlí domova
prezrieť prostredníctvom
portálu poschodoch.sk
všetky dôležité informácie
týkajúce sa správy bytu či
bytového domu.

V rámci našich služieb poskytujeme nadštandardnú,
nepretržitú NONSTOP havarijnú službu, prostredníctvom ktorej prijímame všetky
nahlášky na našom centrálnom dispečingu.
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Máme bohaté skúsenosti
s komplexnou obnovou
bytových domov ﬁnancovanou
z prostriedkov ŠFRB, resp.
MDaVSR. Samozrejmosťou je
naplnenie podmienky Zákona
č. 246/2015 Z. z. o správcoch
bytových domov a zapísanie v
zozname správcov bytových
domov vedenom MDaVSR.

Poskytujeme inžiniersku činnosť potrebnú pri zabezpečovaní dotácií a úverov zo ŠFRB
a pri zatepľovaní budov či odstraňovaní systémových porúch.

EFEKTÍVNA SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV
• Každý bytový dom má prideleného vlastného správcu
• Ponúkame najkomplexnejší balík služieb pre správu bytov vďaka vlastným
kapacitám, či už ide o kompletný právny servis, zabezpečenia všetkých
odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení: výťahov,
elektrických a plynových rozvodov a zariadení, ako aj požiarnych hydrantov či
opravy v bytoch vlastnými kapacitami alebo vybranými dodávateľmi.
• Samozrejmosťou je vedenie samostatného účtu v banke.
• Zabezpečujeme podrobné vypracovanie ročného vyúčtovania záloh či mesačnej
a ročnej uzávierky.
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• Poskytujeme detailný prehľad o stave a čerpaní ﬁnančných prostriedkov.
• Pristupujeme zodpovedne k nadštandardnému udržiavaniu spoločných častí
domu a zariadení.
• Zaručujeme profesionálnu zákaznícku podporu.
• Disponujeme vlastnou havarijnou službou, ktorá je zabezpečená 24 hod/denne,
7 dní v týždni.
• Zabezpečujeme montáž, odčítavanie, overovanie a výmenu vodomerov,
odpočet meračov ÚK podľa pomerových meračov tepla vlastnými pracovníkmi
za dohodnutý poplatok.
• Realizujeme deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie v bytoch a domoch a mnoho
ďalších služieb.

Bližšie informácie vám radi poskytneme telefonicky
na 0917 880 026, resp. e-mailom bpmk@bpmk.sk

Uľahčite si s nami bývanie
a venujte svoj čas skutočne
dôležitým veciam.

Správu vášho bytu vezmeme pod naše krídla,
pretože vaša spokojnosť je naším beneﬁtom.

