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PRÍHOVOR RIADITEĽA
Vážení klienti,
dostáva sa vám do rúk ďalšie vydanie
Informačného spravodaja SBD Komárno.
V ňom by sme radi informovali o aktuálnom dianí v správe bytov v podmienkach
práce SBD Komárno. V mnohých bytových
domoch prebehli schôdze vlastníkov, v ďalších sú zvolané a pripravované. Do 30. apríla
2019 sa uskutočnilo viac ako 150 schôdzí
vlastníkov, čo predstavuje takmer 67%.
Na zhromaždenie delegátov bolo zvolených 90 delegátov, zúčastnilo sa ho 65
delegátov, čiže len niečo cez 72 % zvolených delegátov. O priebehu a výsledkoch
rokovania Zhromaždenia delegátov píšeme
podrobnejšie na inom mieste spravodaja.
V týchto dňoch sa k našim klientom
dostávajú vyúčtovania nákladov bytových
domov za rok 2018. V súvislosti s reklamáciami
na toto vyúčtovanie vo vzťahu k nákladom
na teplo musíme pripomenúť, že družstvo
je len sprostredkovateľom medzi vlastníkmi
bytov a jednotlivými dodávateľmi tepla
v Komárne, Kolárove alebo Hurbanove.
Nemá v rukách ani zdroje tepla, ani sekundárne rozvody tepla, ani jednotlivé tepelné
spotrebiče – vykurovacie telesá. Čiže družstvo žiadnym spôsobom nemôže ovplyvniť
výrobu ani spotrebu tepla, jeho nevďačnou
úlohou je robiť sprostredkovateľa platieb
medzi výrobcom tepla a jednotlivými bytovými domami. Povinnosti uložené platnou
energetickou legislatívou v oblasti hydraulického vyregulovania rozvodov teplej vody
a vykurovania, izolácií rozvodov, určených
meradiel teplej a studenej vody, pomerových rozdeľovačov tepla, monitorovania
spotreby energie, energetickej certifikácie,
družstvo bezvýhradne plní.
Spolu s vyúčtovaním roka 2018 dostávajú
všetci naši klienti správu o činnosti správcu
v jednotlivých bytových domoch.
Aj v tomto roku pokračujeme v obnove
bytových domov, ich technického vybavenia,

znižovaní energetickej náročnosti, v oblasti
bezpečnosti bývania vykonávame alebo
zabezpečujeme všetky potrebné činnosti
požadované v súvislosti s vyhradenými
technickými zariadeniami.
Na základe rozhodnutí vlastníkov pokračujeme v zavádzaní a budovaní nových
meracích systémov s diaľkovými odpočtami.
Našou ambíciou je spravovať bytové
domy tak, aby naše spoločné výsledky
v správe a obnove domov motivovali
iné domy ku spolupráci s družstvom. V tej
súvislosti uvádzame, že od 1. januára 2018
prišiel do správy SBD Komárno bytový dom
na ul. Eötvösa 47 Komárno a od 1. januára
2019 bytový dom Mederčská 41, 43 Komárno.

Ing. Michal Piterka
predseda predstavenstva, riaditeľ

OCENENIE ZASLÚŽILÝCH
ČLENOV SBD KOMÁRNO
Predstavenstvo družstva ocenilo za prácu
vykonanú v prospech bytového družstevníctva v Komárne pani Máriu Hamranovú.
Slovenský zväz bytových družstiev
Bratislava ocenil na návrh Predstavenstva
SBD Komárno Medailou SZBD „Za zásluhy
o rozvoj bytového družstevníctva na Slovensku“ s pamätným listom nasledovných
členov SBD Komárno:
Ing. Peter Pavlov
Kútna Izabela
Lukáčová Alica
Saláthová Magdaléna
Mgr. Százvai István
Völgyi Viliam.
Ocenenia odovzdali predseda predstavenstva SBD KN Ing. Michal Piterka, ekonomická námestníčka Mgr. Zuzana Bolyová
a predsedníčka kontrolnej komisie Ing. Erika
Vörös.

UZNESENIA ZO ZHROMAŽDENIA
DELEGÁTOV V ROKU 2019
Zhromaždenie delegátov Stavebného
bytového družstva Komárno konané
24. apríla 2019:
Vzalo na vedomie:
1) Správu mandátovej komisie
2) Rozpočet SBD Komárno na rok 2019
Schválilo:
1) Výročnú správu o činnosti SBD
Komárno a Predstavenstva SBD
Komárno za rok 2018 a vyhodnotenie plnenia uznesení zo Zhromaždenia delegátov v roku 2018.
2) Ročnú účtovnú závierku za rok 2018.
3) Správu o činnosti Kontrolnej komisie
za rok 2018.
4) Hospodársky výsledok SBD Komárno
za rok 2018 vo výške 39 143,92 €
po zdanení.
5) Rozdelenie hospodárskeho výsledku
SBD Komárno za rok 2018.

ÚRADNÉ HODINY SBD KOMÁRNO
Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Dopoludnia
–
7:30 – 11:30
7:30 – 11:30
–
7:30 – 11:30

Popoludní
–
–
13:00 – 16:00
–
–

SERVIS POMEROVÝCH
ROZDEĽOVAČOV TEPLA
Servis pomerových rozdeľovačov
tepla (odparovacích aj elektronických
prístrojov) na vykurovacích telesách
(radiátoroch) vykonáva výlučne servisná služba firmy Techem spol. s r.o. Nové
Zámky. Pri poškodení, spadnutí prístroja,
po výmene radiátora a podobne, je potrebné obrátiť sa, priamo na pobočku
firmy Techem v Nových Zámkoch na tel.
č. +421 35 6420424.

VZŤAH ZÁSTUPCA
VLASTNÍKOV –
VLASTNÍCI
Správca je často konfrontovaný
s problémami, ktoré nastávajú medzi
zástupcom vlastníkov a vlastníkmi
v bytovom dome. Text, ktorý je uvedený
nižšie, sme publikovali v Informačnom
spravodaji číslo 1/2018, situácia sa však
opakuje v ďalších domoch. Preto si ho
dovoľujeme zopakovať.
Komunikáciu vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome
so správcom zabezpečuje zástupca
vlastníkov zvolený vlastníkmi bytov a nebytovýchpriestorov v dome. Zástupcom vlastníkov môže byť
len vlastník bytu alebo nebytového
priestoru v dome. Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome
o činnosti správcu a o dôležitých
otázkach týkajúcich sa správy domu.
Zástupca vlastníkov je povinný
uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so
zmluvou o výkone správy a prijatými rozhodnutiami vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome.
Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých
môžu rozhodovať len vlastníci bytov
a nebytových priestorov v dome
podľa § 14 až 14b.
Novela zákona je účinná od 1.11.
2018 a presne stanovuje práva a povinnosti vlastníkov pri správe domu, kde sa
môže rozhodovať iba hlasovaním vlastníkov a nie názorom alebo nátlakom
zástupcu. Zástupca vlastníkov nemôže
zvolávať schôdze vlastníkov. Zástupca
vlastníkov nemôže objednávať rôzne
opravy a služby bez platného rozhodnutia schôdze vlastníkov, k čomu je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov. Zástupca zašle
objednávky na družstvo s odvolaním
sa na schválenú opravu alebo službu
v zápisnici. Zástupca vlastníkov podľa
dohody so správcom vykonáva odpočty určených meradiel, odovzdáva vlastníkom doklady od družstva proti podpisu (predpis, vyúčtovanie, plán opráv,
tvorbu a čerpanie fondu údržby a opráv
a iné doklady správcu). Podpísané
tlačivá o odovzdaní dokladov je
zástupca povinný obratom poslať alebo
doniesť na družstvo.
Ak zástupca vlastníkov nie je
vlastníkom bytu alebo nebytového
priestoru v dome, vlastníci bytov
a nebytových priestorov v dome
zvolia nového zástupcu vlastníkov
do 30. júna 2019.

VYÚČTOVANIE ZÁLOHOVÝCH PLATIEB ZA ROK 2018
A PREDPIS NA ROK 2019
Vyúčtovanie
zálohových
platieb
ste dostali spolu s týmto spravodajom,
správou o činnosti správcu za rok 2018
a novým predpisom zálohových platieb.
Pozorne si skontrolujte doručené dokumenty, tieto tri listiny by ste mali mať
v obálke, ak nie, je potrebné sa informovať
u zástupcu vlastníkov, resp. u správcu.
Vo vyúčtovaní za rok 2018 nedošlo
k zásadným, resp. k zákonným zmenám.
Zvláštnosťou tohto vyúčtovania je, že
nakoľko dodávateľ Com-therm zmenil
v priebehu roka cenu tepla, náklady na
teplo sú vyčíslené v dvoch obdobiach a to
od 1.1.2018 do 19.9.2018 a druhé obdobie
po zvýšení ceny od 20.9. do 31.12.2018.
Tieto dve obdobia figurujú ako v nákladoch na teplú vodu, tak aj v nákladoch
na ústredné kúrenie, ktoré sú podrobne
vyčíslené v prílohe vyúčtovania vyhotovenej firmou Techem.
Spôsob doručenia:
Každé vyúčtovanie správcu plus
vyúčtovanie nákladov na teplo od firmy
Techem s.r.o. Bratislava a správa o činnosti
správcu za konkrétny bytový dom a nový
zálohový predpis je v samostatnej zalepenej obálke. Poštou bolo doručené vyúčtovanie na alternatívne adresy užívateľov, ak
boli správcovi oznámené. Takisto poštou
bolo vyúčtovanie zaslané do domov/bytov, kde nie je zvolený zástupca vlastníkov.
Po vytriedení týchto osobitných prípadov, dostali vyúčtovanie užívatelia cez
zástupcov vlastníkov osobne proti podpisu na priloženom tlačive o prevzatí vyúčtovania.
Prevzatia vyúčtovania spolu s dátumom podpíše vlastník (nie podnájomník!).
Dovoľujeme si týmto dôrazne pripomenúť všetkým zástupcov vlastníkov,
aby nedoručené vyúčtovania a podpisové hárky na odovzdané vyúčtovania
alebo predpisy doniesli, alebo poslali
na družstvo čo najskôr po odovzdaní.
Spôsob platenia nedoplatkov:
Vyúčtovanie s mínusovým stavom,
(celkový nedoplatok) je označené čiarovým kódom, ktorý môžu využiť najmä
vlastníci bytov bez bankového účtu a je
možné takto ho zaplatiť v predajniach
COOP Jednota. Preferujeme platenie
bankovým prevodom, čo je najmenej nákladným spôsobom platenia. Platiť sa dá
v krajnom prípade aj poštovou poukážkou na účet, dostanete na pošte, alebo
vkladom na účet v banke. Na úhradu pou-
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žite IBAN a variabilný symbol uvedený na
vyúčtovaní.
Spôsob vyplatenia
preplatkov:

–

vrátenia

V prípade preplatku bude v záhlaví vyúčtovania uvedená suma a bankový účet,
na ktorý bude vrátená. Ak taký účet neexistuje, bude na mieste číslo účtu vypísane slovo neoznámený a v tomto prípade
bude preplatok vrátený poštovou poukážkou ako predchádzajúci rok. Budú vyplatené preplatky nad 5,00 €, sumy menšie
ostanú na osobných kontách užívateľov.
Prosíme o kontrolu bankových účtov
a prípadnú zmenu je nutné nahlásiť čo
najskôr na oddelenie predpisu a platieb.
Žiadame vlastníkov, aby svoje mesačné
predpisy platili ako obvykle a platby nekompenzovali s preplatkom.
Ak na vyúčtovaní nebude uvedený
bankový účet, bude preplatok vyplatený
prostredníctvom Slovenskej pošty cez
poštové poukážky. Poukážky doručí pošta
užívateľom na adresu, ktorú eviduje správca. Preplatky je možné vybrať v každej pobočke Slovenskej pošte v SR. Preplatky
cez pokladňu sa už nevyplácajú.
Základné informácie sú uvedené aj na
druhej strane vyúčtovanie, preto žiadame
vlastníkov o podrobné prečítanie.
Nový predpis
Po zohľadnení inflácie bude výška poplatku za správu zvýšená o mieru inflácie,
ktorá v roku 2018 bola stanovená Štatistickým úradom SR na 2,5%. Aj pri takejto
zmene je správca povinný vydať nové
predpisy, ktoré sú splatné mesiaci júl.
V prípade, že nedôjde k inej zmene ako
výšku poplatku budeme sa snažiť konečnú
sumu predpisu nemeniť. V predpise môžu
byť zohľadnené zmeny podľa platných
rozhodnutí zo schôdzí vlastníkov, resp. individuálne podľa výsledkov vyúčtovania.
Komunikácia so správcom
Pre uľahčenie identifikácie klienta pri
komunikácii uvádzajte Váš variabilný
symbol. Je jedinečný pre každého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru
a nájdete ho na tlačivách vystavených
správcom, či už na Predpise, Vyúčtovaní
a pod. Často sú zamestnanci správcu pri
spracovaní žiadostí postavení pred dilemu, ktorého bytu sa vlastne žiadosť týka,
na listoch je uvedená doručovacia adresa,
pri mailovej komunikácii sa stane, že žiadna adresa uvedená nie je.

SCHÔDZE VLASTNÍKOV Z POHĽADU SPRÁVCU
Ako bolo uvedené v úvode spravodaja, správca zvolal schôdze vlastníkov, ktoré
sa mali konať v mesiacoch február, marec.
Ešte stále sú bytové domy bez uskutočnenej
schôdze vlastníkov. V týchto bude správca
postupne zvolávať nové schôdze tak, aby sa
mohli prerokovať veci potrebné pre chod bytových domov.
Chceme ubezpečiť vlastníkov bytov, že
všetky zápisnice boli prečítané, pridelené na
jednotlivé úseky a pre potrebu jednotlivých zamestnancov správcu (ale i pre prípad komunikácie s vlastníkmi pri ich návšteve) boli uložené
v elektronickej podobe. Rozhodnutia v nich zapísané (pokiaľ nie sú v rozpore s ustanoveniami
zákona o vlastníctve bytov) sú postupne realizované najmä v oblasti opráv a údržby spoločných častí a zariadení domov.
Musíme však reagovať na niektoré skutočnosti v súvislosti so schôdzami a zápisnicami
a chceme sa podeliť o niektoré postrehy z pohľadu správcu:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nízka účasť obyvateľov na schôdzach,
nezáujem o správu vlastného majetku.
Voľba delegátov – nečlenov družstva na
zhromaždenie delegátov: Títo nemohli
byť pozvaní na zhromaždenie delegátov,
nakoľko ich účasť/hlasovanie by boli v rozpore s ustanoveniami Obchodného zákonníka, hlasovať môžu len členovia družstva.
Neskoré odovzdanie zápisníc zo schôdzí
správcovi.
Neprerokovanie návrhu plánu opráv napriek tomu, že tento bod bol v programe
schôdze pripravenom správcom.
Absencia dátumov účinnosti pri hlasovaní
o zvýšení tvorby Fondu prevádzky, údržby
a opráv.
Nejasné rozhodnutia o tvorbe FPUO, pri
čítaní zápisníc nebolo jasné, či ide napr.
o zvýšenie o 0,05 €/m2 alebo 0,05 €/mesiac.
Spätná účinnosť volieb zástupcov vlastníkov, pričom zástupcu vlastníkov nie je
možné prihlásiť do Sociálnej poisťovne
spätne, ale len od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po zvolení.
Zaväzovanie správcu k činnostiam, ktoré
nespadajú pod zmluvu o výkone správy,
napríklad budovanie parkovísk, kontajnerových státí, ihrísk. Tieto požiadavky nie je
možné financovať ani realizovať z FPUO,
nakoľko by sa jednalo o financovanie obnovy cudzieho majetku – rozpor so zákonom.
Premrštené výšky drobných nákupov, pokusy platiť z drobných nákupov aj iné, napr. opravy alebo upratovanie. Zástupcovia
vlastníkov boli upozornení na neprípustnosť takéhoto postupu.
Neznalosť legislatívnych povinností zo
strany niektorých zástupcov vlastníkov
a negatívne ovplyvňovanie vlastníkov voči
týmto povinnostiam správcu.
Zaslanie objednávok skôr ako zápisníc,
dožadovanie sa okamžitej realizácie bez
akéhokoľvek časového priestoru pre posúdenie oprávnenosti prác správcom, bez

-

možnosti kontroly správnosti cenovej ponuky, finančného krytia – bežné sú rozhodnutia o opravách, na ktoré domy nemajú
krytie vo FPUO...
Výber zhotoviteľov bez oprávnenia na výkon prác v živnostenskom oprávnení, bez
poistného krytia.

V programe schôdzí boli správcom
zaradené body Montáž vodomerov s rádiovým modulom, resp. dodatočná montáž rádiových modulov, Exekúcie a Prerokovanie možnosti a súhlas so zavedením
3 fázového vedenia do bytov.
Montáž vodomerov s rádiovým modulom, resp. dodatočná montáž rádiových
modulov
Schválením toho, aby pri výmene bytových vodomerov boli inštalované vodomery
s možnosťou diaľkového odpočtu, bez potreby
vstupu do bytov, resp. schválením dodatočnej montáže rádiového modulu sme sledovali
povinnosti, ktoré sú zavádzané do slovenskej
legislatívy v súvislosti s platnou európskou legislatívou.
Exekúcie
Návrhom textu uznesenia vlastníkov
k exekúciám – citujeme: „Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v súlade
s § 14 ods. 1 písm. o/ zákona číslo 182/1993 Z.
z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov poverujú správcu bytového domu SBD Komárno, aby správca podával návrhy na vykonanie exekúcií na
základe exekučných titulov proti povinným
osobám, ktoré sú vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome, voči ktorým boli
súdmi právoplatne priznané nedoplatky za
správu domu a za dodávky plnení spojených
s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
v dome za účelom vymoženia dlžných súm a ich
vrátenia do fondu prevádzky, údržby a opráv
domu“ sme ako správca reagovali na sťaženie
výkonu exekúcií po novele zákona o vlastníctve bytov od 1. 11. 2018. V domoch, ktoré náš
návrh neprijali, bude mať správca sťažené podmienky vymáhania dlžôb, ktoré majú neplatiči
voči svojim susedom/spoluvlastníkom.
Prerokovanie možnosti a súhlas
so zavedením 3 fázového vedenia do bytov
Návrhom textu uznesenia vlastníkov –
– citujeme: „Vlastníci rozhodli, že v prípade
záujmu vlastníka ktoréhokoľvek bytu o zavedenie 3 fázového elektrického vedenia do bytov v bytovom dome súhlasia so zavedením
(generálny súhlas) a splnomocňujú správcu na
vydanie stanoviska konkrétnemu vlastníkovi
v ich mene na základe tohto rozhodnutia“ sme
chceli zjednodušiť záujemcom o zavedenie
3 fázového elektrického vedenia do bytu vybavovanie. Od 1. 11. 2018 je totiž na toto potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
vlastníkov bytov v bytovom dome. V domoch,
kde sme získali mandát na vybavenie, budeme
riešiť žiadosti klientov prakticky obratom, v domoch bez súhlasu nemôžeme robiť nič...
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Zvolávanie
schôdzí
v
bytových
domoch, kde nie je zástupca vlastníkov
Zvolávanie schôdzí vlastníkov tých bytových domoch, kde nie je zástupca vlastníkov,
bude riešiť správca postupne, s cieľom voľby
nového zástupcu a v prípade ak sa voľba neudeje, nastavením pravidiel fungovania vzťahu
vlastníci/správca.

ZMENA TRVALÉHO
POBYTU A ZMENA
PRIEZVISKA , ZMENA
BANKOVÉHO ÚČTU
Zmena trvalého pobytu a zmena
priezviska vlastníka bytu, ktorá nie je
nahlásená správcovi alebo do Katastra
nehnuteľností, nám opakovane spôsobuje
problémy pri podávaní rôznych žiadostí
v mene vlastníkov.
Žiadame preto aj touto cestou, aby
nám vlastníci bytov nahlasovali zmenu
trvalého pobytu ako i zmenu priezviska, a to
isté urobili aj voči Katastru nehnuteľností.
V Katastri nehnuteľností je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu, priezviska
v operáte katastra nehnuteľností a doručiť
ho spolu s prílohami osobne alebo poštou na Okresný úrad, Katastrálny odbor
Komárno.
Nahlasovanie zmien je ešte dôležitejšie u zástupcu vlastníkov, kde okrem spomínaných údajov je potrebné na družstvo
nahlásiť zmeny v pracovno-právnych vzťahoch, resp. zdravotnej poisťovni.

CZD 2019
V uplynulých rokoch mali zamestnanci
družstva v letnom období, spravidla na
prelome mesiacov júl – august, tzv. celozávodnú dovolenku. Počas tohto obdobia
bola postupne rekonštruovaná budova
družstva. V súčasnosti sa neplánujú na
budove družstva žiadne práce, ktoré by
si vyžadovali dlhodobé obmedzenie prítomnosti klientov v budove. S cieľom
zvýšiť komfort klientov preto v letnom
období neplánujeme žiadnu dlhodobú
celozávodnú dovolenku. Na čerpanie dovolenky všetkými zamestnancami využijeme piatky ktorým predchádzajú sviatky
a pondelky po ktorých nasledujú sviatky
a záver roka 2019.
Takýmito dňami dovolenky sú pre
zostávajúce mesiace roku 2019: štvrtok,
4. júl 2019 a piatok, 30. august.
V období medzi vianočnými sviatkami
a novým rokom, v dňoch 23., 27., 30 - 31.
12. budú mať všetci zamestnanci správcu
dovolenku.

NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM ROKA 2018
Súčasťou medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO a medzinárodného veľtrhu energetickej efektívnosti a racionalizácie
využitia energie je aj odovzdanie ocenenia Prvej stavebnej sporiteľne o najlepšie obnovený bytový dom. Za rok 2018 sa na 2. mieste
umiestnil bytový dom Lodná 8, 10, 12 Komárno, realizátor Prologmkm s.r.o., Komárno, projektant Ing. Beata Sádecká, Komárno. Investičný náklad 430 694,70 €, financovanie z prostriedkov Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. a Štátneho fondu rozvoja bývania.

H AVA R I J N Á

S L U Ž B A

SBD Komárno zabezpečuje havarijnú službu na vnútorných rozvodoch vody, plynu, vnútornej kanalizácii a prípojkách, teplej vody
a kúrenia v mimopracovnom čase v pracovných dňoch, sobotu, nedeľu a počas sviatkov.

Sviatky, soboty, nedele: 7:00 – 21:00 hod.
Pracovné dni: 15:00 – 21:00 hod.
Havarijná služba SBD - výlučne tel. číslo 0908 539 682
Druh havarijnej služby
Voda, kanalizácia
Plynové zariadenia v domoch
Výťahy
Elektrická energia
Plyn
Voda - Komárno
Voda - Hurbanovo
Voda – ostatné lokality

Teplo a TV Komárno
Teplo a TV Kolárovo
Teplo a TV Hurbanovo
Vrátnica SBD Komárno, Zimná 16

Službu zabezpečuje
Telefón
		
SBD Komárno ......................................................................................0908 539 682 - od 15.00 do 21.00
SBD Komárno ......................................................................................035 / 7700 177
ELVY, s.r.o. Komárno...........................................................................0905 600 639
Západoslovenská distribučná, a. s...............................................0800 111 567
SPP Distribúcia....................................................................................0850 111 727
KOMVAK Komárno - nonstop voda aj kanalizácia..................0905 354 549
MsVaK, s.r.o. Hurbanovo ..................................................................0905 400 412 - do 21.00 hod.
..................................................................................................................0905 291 835 - po 21.00 hod.
ZSVS Nitra, prevádzka Komárno..................................................0911 773 274 - do 15.00 hod.
..................................................................................................................035/7700 592 - po 15.00 hod.
Kolárovo a okolie ...............................................................................035/7922800 - do 15.00 hod.
..................................................................................................................0902 957 641 - po 15.00 hod.
COM – therm, s.r.o. Komárno.........................................................0908 617 825
KOLBYT, s.r.o. Kolárovo.....................................................................035 / 7771 503
Bytkomfort Nové Zámky .................................................................0800 11 33 11
pracovné dni (v čase 7.00 – 18.00 hod.) ....................................035 / 7700 177

Havarijná služba plyn: SPP distribúcia, a. s. • Havarijná služba elektrická energia: Západoslovenská distribučná, a. s.
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Kopírovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti spravodaja sa povoľuje výhradne so súhlasom SBD Komárno!

