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Vážení klienti, priatelia, 

dovoľte nám poďakovať sa  
Vám za spoluprácu a dôveru  
v končiacom sa roku 2020.

Zamestnanci správcu Vašich bytov 
Vám aj toto cestou prajú pokojné 

prežitie vianočných sviatkov  
v kruhu svojich rodín a priateľov.

Do roku 2021 si želajme najmä 
zdravie. Spolu dúfajme a urobme 
všetko pre to, aby sme sa v roku 
2021 mohli vrátiť k normálnemu 

spôsobu života tak, ako pred  
vypuknutím pandémie.

Kolektív zamestnancov, Predstavenstvo  
a Kontrolná komisia SBD Komárno

Zhromaždenie delegátov SBD Ko-
márno sa z dôvodov pandémie konalo až 
dňa 9. 9. 2020, za prísnych hygienických 
opatrení. Zo zvolených 81 delegátov sa 
zhromaždenia zúčastnilo len 52 delegátov, 
viacerí delegáti sa z obáv pred nákazou 
ospravedlnili. Všetci zamestnanci zúčast-
ňujúci sa zhromaždenia delegátov boli deň 
pred konaním zhromaždenia testovaní.

Zhromaždenie delegátov SBD 
Komárno:

 Vzalo na vedomie:
1) Správu mandátovej komisie,
2) Rozpočet SBD Komárno na rok 2020.
 Schválilo:
1)  Výročnú správu o činnosti SBD  

Komárno a Predstavenstva SBD 
Komárno za rok 2019 a vyhodnotenie 
plnenia uznesení zo Zhromaždenia 
delegátov v roku 2019,

2)  Ročnú účtovnú závierku za rok 2019,
3) Správu o činnosti Kontrolnej komisie 

za rok 2019,
4)  Hospodársky výsledok SBD Komárno 

za rok 2019 vo výške 33 039,76 € po 
zdanení,

5)  Rozdelenie hospodárskeho výsledku 
SBD Komárno za rok 2019,

6)  Zníženie zapisovaného základného 
imania,

7)  Novelu Stanov SBD Komárno,

UZNESENIA ZO ZHROMAŽDENIA  
DELEGÁTOV V ROKU 2020

8)  Novelu Volebného poriadku SBD 
Komárno,

9)  Novelu Fondu obnovy bytových 
domov SBD Komárno.

 Zvolilo:
 Členov volebnej komisie pre voľby 

členov Predstavenstva a Kontrolnej 
komisie SBD Komárno, pripravované  
v roku 2021.

 Uložilo Predstavenstvu SBD Komárno:
1)  Vykonať do 31. 10. 2020 zaúčtovanie 

a rozdelenie schváleného hospodár-
skeho výsledku za rok 2019,

2) Zabezpečiť v priebehu roku 2020 
v rámci inventarizácie hmotného 
investičného majetku družstva vecnú 
a dokladovú likvidáciu predmetov  
navrhnutých vyraďovacou komisiou  
a to predajom za stanovenú cenu, 
fyzickou likvidáciou a účtovným 
odpisom,

3) Zabezpečiť splnenie opatrení vyplýva-
júce z inventarizácií základného ima-
nia, majetku, pohľadávok a záväzkov 
družstva,

4)  Uverejniť uznesenia zo ZD 2020  
v Informačnom spravodaji SBD 
Komárno,

5)  Vykonať prípravu volieb do orgánov 
družstva v roku 2021,

6)  Predložiť k registrácii prijaté úpravy 
Stanov SBD Komárno.

OCENENIE ZASLÚŽILÝCH 
ČLENOV SBD KOMÁRNO
Predstavenstvo družstva ocenilo za prácu 

vykonanú v prospech bytového družstevníctva 
v Komárne:

 Ing. Halmo Peter 
zástupca vlastníkov v bytovom dome 
Hrnčiarska 5, 7 KN

 Ing. Kabát František 
zástupca vlastníkov v bytovom dome 
Vodná 1, 3, 5, 7 KN

 Keméňová Alica 
zamestnankyňa SBD Komárno

Slovenský zväz bytových družstiev Bratisla-
va ocenil na návrh Predstavenstva SBD Komárno 
Medailou SZBD „Za zásluhy o rozvoj bytového 
družstevníctva na Slovensku“ s pamätným lis-
tom nasledovných členov SBD Komárno:

 Marta Mihácsová 
Helena Virágová

Ocenenia odovzdali predseda predstaven-
stva Ing. Michal Piterka, ekonomická námestníč-
ka Mgr. Zuzana Bolyová a predsedníčka kontrol-
nej komisie Ing. Erika Vörös.

Z hľadiska požiarneho rizika bolo pri pravi-
delných prehliadkach BOZP a PO zistené opa-
kujúce sa porušovanie predpisov, ako odložené 
osobné veci majiteľov bytov a NP v spoločných 
priestoroch domu a únikových cestách. Správca 
touto cestou vyzýva na odstránenie všetkých 
prekážok z požiarnych únikových ciest. V prí-
pade kontroly a predpísanej pokuty, bude táto 
zúčtovaná z prostriedkov fondu opráv, prípadne 
zosobnená vlastníkovi. Vlastníci bytov boli na 
schôdzach vlastníkov oboznámení s materiálom 

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ
doručeným správcom bytových domov „Upozor-
nenie Prezídia Hasičského a záchranného zbo-
ru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich 
z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi 
v bytových domoch“ vydaným v januári 2020 
ako reakciu Prezídia Hasičského a záchranného 
zboru SR na tragické udalosti v decembri 2019 
v Prešove. Upozornenie je zverejnené na mieste 
obvyklom v každom schodišti a takisto sa nachá-
dza na web stránke správcu domu http://www.
sbdkn.sk/download/aktuality/Upozornenie.pdf
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Druh meradla Odpočet vykoná Vstup do bytu Termín odpočtu Účel odpočtu

Domové vodomery Zástupca vlastníkov nie k 31.12.2020 kontrolný

Domové elektromery Zástupca vlastníkov nie k 31.12.2020 kontrolný 

Domové merače tepla Zástupca vlastníkov nie k 31.12.2020 kontrolný

Domové merače teplej vody Zástupca vlastníkov nie k 31.12.2020 kontrolný

Bytové vodomery studenej a teplej vody  
bez diaľkového odpočtu – domy s CZT

Zástupca vlastníkov 
/ odpočtová služba SBD

áno k 31.12.2020
pre vyúčtovanie  

r. 2020

Bytové vodomery studenej a teplej vody  
s diaľkovým odpočtom – domy s CZT

Odpočtová služba Techem nie po 1. 1. 2021
pre vyúčtovanie  

r. 2020

Bytové vodomery studenej vody bez 
diaľkového odpočtu – domy bez CZT

Zástupca vlastníkov  
/odpočtová služba SBD

áno k 31.12.2020
pre vyúčtovanie  

r. 2020

Bytové vodomery studenej vody s 
diaľkovým odpočtom – domy bez CZT

Odpočtová služba Techem nie po 1. 1. 2021
pre vyúčtovanie  

r. 2020

Odparovacie pomerové rozdeľovače tepla 
(už len 10 bytových domov)

Odpočtová služba Techem áno po 1. 1. 2021
pre vyúčtovanie  

r. 2020

Elektronické pomerové rozdeľovače Odpočtová služba Techem nie po 1. 1. 2021
pre vyúčtovanie  

r. 2020

ODPOČTY URČENÝCH MERADIEL A ROZDEĽOVAČOV ZA ROK 2020

Odovzdanie odpočtov správcovi: štvrtok 7. január – piatok 15. január 2021

Odpočty bytových vodomerov studenej a 
teplej vody v bytových domoch napojených na 
centralizované zásobovanie teplom budú pred-
nostne vykonané poučenými zástupcami vlast-
níkov (ochrana osobných údajov). V domoch 
bez zástupcu vlastníkov alebo so zástupcom 
vlastníkov nepoučeným o ochrane osobných 
údajov, budú odpočty vykonané odpočtovou 
službou SBD Komárno. O termínoch odpočtov 
budú vlastníci bytov informovaní výveskami 
spôsobom a v termínoch daných legislatívou.

Vykonanie odpočtu a súhlas s odpočítaným 
stavom na bytovom vodomere a odparovacích 
pomerových rozdeľovačoch užívateľ potvrdí 
podpisom.

Pokiaľ sa v oznámenom termíne odpočtu 
nebudete dlhodobo zdržiavať vo svojich by-
toch, prosíme o sprístupnenie bytu prostred-
níctvom príbuzných alebo susedov.

Odpočtové listy vodomerov budú spraco-
vané na SBD ako podklad pre vyúčtovanie.

V domoch, ktoré majú namontované elek-
tronické rozdeľovače a bytové vodomery s 
diaľkovým odpočtom, nie je potrebný vstup do 
bytov. Odpočty (zber údajov) budú vykonané 
zamestnancom spoločnosti Techem po 1. 1. 
2020, pričom fyzická kontrola bude vykonaná 
len v tých bytoch, v ktorých sa rozdeľovače pri 
odpočte “neprihlásia“ do systému.

Touto cestou si dovoľujeme požiadať všet-
kých obyvateľov, aby vo vlastnom záujme 
umožnili odpočet vo svojich bytoch a napo-
mohli tak k vykonaniu kvalitného, objektívne-
ho a spravodlivého rozpočítania nákladov na 
teplo.

V prípade nejasností alebo problémov súvi-
siacich s odpočtami rozdeľovačov vykurovacích 
nákladov sa prednostne obráťte na poboč-
ku spoločnosti Techem Nové Zámky (č. tel. 
035/6420424).
• Keď k výmene radiátorov dochádza vo vy-

kurovacom období krátko pred odpočtami, 
môže sa stať, že servis sa fyzicky zrealizuje 
až začiatkom ďalšieho kalendárneho roka. 
Aby systém nevyhodnotil uvedený stav v 

tom zmysle, že rozdeľovače boli odstránené 
z vykurovacích telies svojvoľne, do odpoč-
tového protokolu žiadajte uviesť, že radiá-
tory sú demontované, alebo sú bez rozde-
ľovačov tepla pre stavebné úpravy, v byte 
sa nedá bývať.

•  V nadväznosti na vyššie uvedené, žiadajte 
vždy, aby odpočtár písomne do odpoč-
tového protokolu uviedol dôvody, prečo 
nie sú namontované rozdeľovače tepla na 
radiátoroch! Žiadajte, aby odpočtár slovne 
napísal napr.: „rozdeľovače tepla nie sú na-
montované z dôvodu stavebných úprav v 
byte“, alebo “byt rozostavaný, v súčasnosti 
je neobývaný cca od mesiaca XX“, „vymene-
ný radiátor a potreba servisu nahlásená vo 
firme Techem cca dňa XX“ atď. spolu s inými 
závažnými okolnosťami.

•  V prípade, ak nie sú rozdeľovače tepla na 
vykurovacom telese z nejakých reálnych 
dôvodov (stavebné úpravy v byte, výmena 
starého vykurovacieho telesa atď., komuni-
kujte vždy so správcom a s f. Techem v No-
vých Zámkoch!

Môžete tak učiniť tromi spôsobmi:
1/ elektronicky/mail:   

jana.decsiova@techem.sk
2/ poštou na adrese:  

Techem spol. s r. o., T.G. Masaryka č. 1, 
940 01 Nové Zámky

3/ telefonicky: 035/6420424

Ak firmu Techem spol. s r. o. budete kontak-
tovať v písomnej podobe, prosíme vždy uviesť 
Vaše telefónne číslo, aby sa Vám servisní tech-
nici mohli telefonicky ohlásiť a vzájomne si do-
hodnúť s Vami termín návštevy u Vás doma.

•  V prípade fyzického odpočtu, v termíne 
sprístupnite byt k odpočtom! Aspoň pro-
stredníctvom rodinného príslušníka. Pred-
ídete nepríjemnostiam s finančným dopa-
dom!

Ak ste predsa pozabudli na svoju povinnosť, 
v januári po 10. kalendárnom dni sa ohláste vo 
firme Techem Nové Zámky a žiadajte náhrad-
ný odpočet. Aj keď bude vykonaný za popla-
tok, vždy sa Vám oplatí! (Nehovoriac o výmene 
ampuliek.)

SAMOODPOČET 
BYTOVÝCH 

VODOMEROV 
VLASTNÍKOM BYTU

Samoodpočet stavu vodomerov 
studenej alebo teplej vody sa využíva, 
keď v bytovom dome nie je ešte zriade-
ný diaľkový odpočet stavov vodomerov 
a vlastník bytu v čase odpočtu nevie 
zabezpečiť vstup odpočtára do bytu 
(dlhodobá neprítomnosť). Ďalšou situ-
áciou kedy je vhodné použiť samood-
počet je potreba kontrolného odpočtu, 
teda v prípadoch, keď stav zazname-
naný v systéme správcu nie je obvyklý 
a správca vyzve vlastníka na kontrolný 
odpočet vodomerov.

Samoodpočet vykoná vlastník by-
tu sám a doručí stav merača najlepšie 
aj s fotkou správcovi listom, mailom, 
osobne a od tohto roku môže využiť aj 
novú formu doručenia a to cez webo-
vý formulár pre odpočet. Na webový 
formulár sa môžete dostať bez nutnos-
ti registrácie jednoduchým zapísaním 
odkazu: https://www.poschodoch.sk/
odpocet-4f9f0570 do internetového 
prehliadača alebo môžete využiť odkaz 
na samoodpočet umiestnený na webo-
vej stránke družstva: www.sbdkn.sk. 
Formulár je potrebné vyplniť, priložiť fo-
tografiu a odoslať. Po odoslaní dostane 
vlastník automaticky generovanú sprá-
vu na zadanú mailovú adresu s údajmi 
merača a fotografiou.

Od novembra 2020 majú vlastníci bytov  
v správe SBD možnosť využívať služ-
by internetového portálu poscho-
doch.sk. Portál predstavuje interne-
tovú stránku s internetovou adresou 
www.poschodoch.sk, ktorú vytvorila  
a prevádzkuje spoločnosť ANASOFT APR 
spol. s r.o. Portál prostredníctvom internetu 
zabezpečuje služby poskytovania informá-
cií o priestore/byte vo vlastníctve a ďalšie 
služby ako sú zasielanie žiadostí správcovi, 
nástenku, elektronické dokumenty. Zare-
gistrovaný vlastník priestoru má potrebné 
informácie sústredené na jednom mieste a 
zároveň aj ich históriu. Môže si skontrolovať 
stav svojho osobného konta, platný pred-

PORTÁL Poschodoch
pis, ale aj tie predchádzajúce, nájde tu svoje 
ročné vyúčtovania od roku 2017. Má možnosť 
zadať požiadavku na správcu, sledovať jej stav 
a má k dispozícii evidenciu svojich požiada-
viek. Užívateľ si vie skontrolovať odpočty sta-
vov vodomerov, ktoré budú podkladom pre 
jeho vyúčtovanie nákladov.

Niektoré bytové domy už hlasovali o vy-
užívaní služieb portálu na svojich domových 
schôdzach. V prípade odsúhlasenia prístupu na 
portál nadpolovičnou väčšinou vlastníkov, sú 
sprístupnené na portáli aj informácie o objek-
te/dome ako sú tvorba a čerpanie fondu FPUO, 
zápisnice zo schôdzí vlastníkov či písomného 
hlasovania, harmonogram revízií a ďalšie pod-
klady a služby pre zástupcu vlastníkov.

Technickým predpokladom poskytnu-
tia služby prístupu a funkčnosti portálu je 
funkčné pripojenie koncového užívateľa 
na internet. Následne je potrebná regis-
trácia pomocou registračného kódu, ktorý 
poskytne správca, buď na základe rozhod-
nutia vlastníkov, v tomto prípade je služba 
spoplatnená pre všetkých užívateľov domu 
a sú sprístupnené dokumenty správy do-
mu, alebo na základe individuálnej žiadosti 
vlastníka, v tomto prípade sú sprístupnené 
údaje za priestory vo vlastníctve, spoplat-
nenie služby vlastník odsúhlasuje pri regis-
trácii. Služba je spoplatnená sumou 0,24 €/
byt za mesiac a bude zúčtovaná v ročnom 
vyúčtovaní nákladov.

ÚRADNÉ HODINY SBD KOMÁRNO

Deň Dopoludnia Popoludní
Pondelok – –
Utorok 7:30 – 11:30 –
Streda 7:30 – 11:30 13:00 – 16:00
Štvrtok – –
Piatok 7:30 – 11:30 –

SERVIS POMEROVÝCH 
ROZDEĽOVAČOV TEPLA

Servis pomerových rozdeľovačov 
tepla (odparovacích aj elektronic-
kých prístrojov) na vykurovacích tele-
sách (radiátoroch) vykonáva výlučne 
servisná služba firmy Techem spol. s 
r.o. Nové Zámky. Pri poškodení, spad-
nutí prístroja, po výmene radiátora 
a podobne, je potrebné obrátiť sa, 
priamo na pobočku firmy Techem v 
Nových Zámkoch na tel. č. + 421 35 
6420424.

Po nešťastnej udalosti v Prešove v minu-
lom roku, kde v dôsledku výbuchu plynu došlo 
k demolácii bytového domu ale aj k poškode-
niu okolitých bytových domov, likvidovanie 
poistnej udalosti postavilo poisťovne pred po-
trebu prehodnotenia poistných zmlúv, ktoré 
v minulosti na takéto udalosti prispôsobené 
neboli. Tento fakt, ale aj skutočnosť, že poistná 
suma budov v našich poistných zmluvách bola 
stanovená v roku 2016, odkedy sa ceny nehnu-
teľností podstatne zmenili, správca v záujme 
ochrany spravovaných domov pristúpil k uza-
tvorenie novej poistnej zmluvy, ktorá v plnej 
miere zodpovedá potrebám bytových domov.

Každý bytový dom v správe SBD je poiste-
ný komplexne tak, aby bol chránený v prípade 
živelnej udalosti či požiaru, ale aj v prípade po-
škodenia strojov a zariadení v bytovom dome, 
ako sú napríklad výťahy, kotolňa či spoločné 
antény. Preto je cena poistného v rámci poist-
ných rizík a pripoistení zanedbateľná v porov-
naní s nákladmi, ktoré môžu vzniknúť v prípa-
de nepoistenej škody.

Okrem poistenia majetku nie je možné 
podceňovať ani poistenie zodpovednosti za 
škodu. Škody totiž nemusia byť len na majet-
ku, ale aj na zdraví, ktoré môžu byť niekedy 
vyššie, ako samotné škody na budovách a za-
riadeniach.

V neposlednom rade treba myslieť aj na 
ochranu domácnosti. Jedná sa o hnuteľné ve-
ci, ktoré sa v byte nachádzajú. Do tejto kategó-
rie patria koberce, elektronika, spotrebiče, 
nábytok a všetky ostatné osobné veci. Upo-
zorňujeme vlastníkov bytov, že tento majetok 
poistenie bytového domu nekryje.

AKÉ RIZIKÁ POISTENIE MAJETKU KRYJE?
– skupina rizík „požiar“ – požiar, výbuch, 

úder blesku, pád lietadla
–  skupina rizík „voda“ – škody spôsobené 

vodou z vodovodného zariadenia
–  skupina rizík „krádež“ – krádež vlámaním, 

lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním
–  skupina rizík „víchrica“ – víchrica  

a krupobitie
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–  skupina rizík „živel“ – povodeň a záplava, 

zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, 
lavína a ťarcha snehu

–  skupina rizík „ostatné“ – náraz vozidla, 
dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov

PRIPOISTENIA V CENE POISTENIA
–  úhrada nákladov na vypratanie miesta 

poistenia po poistnej udalosti
–  úhrada škody spôsobenej na stavebných 

súčastiach krádežou alebo vandalizmom
–  úhrada nákladov na demontáž nepoško-

dených stavebných súčastí, ktoré bude 
treba odstrániť, aby ste mohli opraviť 
alebo nahradiť poškodenú časť budovy

–  úhrada škôd na predmetoch pripev-
nených zvonku plášťa budovy (napr. 
anténne systémy, vonkajšie osvetlenie, 
vonkajšie vedenie, markízy, firemné štíty 
alebo reklamné tabule)

–  úhrada škody spôsobenej spätným 
vystúpením odpadovej vody z verejného 
kanalizačného potrubia

–  úhrada nákladov na odstránenie škôd 
spôsobených únikom vody zo strešných 
žľabov a voľne vedúcich vonkajších zvodov

–  úhrada nákladov na uniknutú vodu, alebo 
vykurovacie či chladiace médium v prípa-
de škody spôsobenej vodou z vodovod-
ných zariadení

–  sklo pre prípad rozbitia
–  škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi
–  náklady na náhradné ubytovanie

PRÍKLADY Z LIKVIDAČNEJ PRAXE:
–  V bytovom dome, kde v nebytovom 

priestore podniká firma v oblasti IT došlo 
k požiaru technológie záložného napá-
jacieho zdroja v serverovni v dôsledku 
technickej poruchy zariadenia. Výška 
škody spôsobenej požiarom sa vyšplhala 
až na takmer 62 tis. eur.

–  Majiteľ bytu na 12. poschodí spôsobil 
z nedbanlivosti požiar v byte. Privolaní 
hasiči vystriekali 2 cisterny vody, než sa 
podarilo požiar uhasiť. Okrem zatečenia 

nižšie položených bytov a spoločných 
priestorov bola aj poškodená nosnosť 
budovy a statikom bolo nariadené úplné 
vypratanie niekoľkých bytov. Vzniknutá 
škoda bola uhradená vo výške viac než  
29 tis. eur.

Poistením majetku sú stroje a elektronika 
zabezpečené poistným krytím proti živelným 
rizikám, ako sú napríklad požiar, výbuch, úder 
blesku, víchrica a krupobitie, záplava, povo-
deň a mnohé ďalšie riziká. Okrem týchto rizík, 
ktoré ohrozujú strojné zariadenia zvonka, mô-
že dôjsť k poškodeniu strojov aj vnútornými 
príčinami, ako sú konštrukčná chyba stroja, 
vada materiálu alebo výrobná vada. Toto po-
istenie sa vzťahuje aj na poškodenie stroja ne-
dostatkom vody, pretlakom pary, plynu alebo 
kvapaliny, a tiež na poškodenie skratom alebo 
prepätím. Ak dôjde k zlyhaniu meracích, regu-
lačných alebo bezpečnostných zariadení, po-
istenie len proti živelným rizikám tieto škody 
nepokryje, na rozdiel od poistenia technic-
kých rizík súboru strojov a elektroniky.

Ako vlastníka bytu a/alebo nebytového 
priestoru vás poistenie zodpovednosti za ško-
du ochráni pred nárokmi uplatnenými inými 
osobami voči vám v prípade vzniku škodovej 
udalosti.

V ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU je poistená
–  zodpovednosť z vlastníctva bytu a/alebo 

nebytového priestoru
–  vzájomná (tzv. krížová) zodpovednosť za 

škodu medzi vlastníkmi bytov a/alebo ne-
bytových priestorov navzájom

VLASTNÍCI BYTOV A NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV ZODPOVEDAJÚ ZA ŠKODU 
VYPLÝVAJÚCU:
z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru:
–  voči iným vlastníkom bytov a nebytových 

priestorov v bytovom dome,
–  voči iným osobám.

Je krytá aj škoda spôsobená vykonáva-
ním stavebných prác v byte alebo nebytovom 
priestore, ktoré vykonával samotný vlastník.



Sviatky, soboty, nedele: 7:00 – 21:00 hod.
Pracovné dni: 15:00 – 21:00 hod.

Druh havarijnej služby Službu zabezpečuje Telefón    

Voda, kanalizácia SBD Komárno  0908 539 682 - od 15.00 do 21.00

Plynové zariadenia v domoch SBD Komárno  .....................................................................................035 / 7700 177 

Výťahy ELVY, s.r.o. Komárno ..........................................................................0905 600 639

Elektrická energia Západoslovenská distribučná, a. s. .............................................0800 111 567 

Plyn SPP Distribúcia ...................................................................................0850 111 727

Voda - Komárno KOMVAK Komárno - nonstop voda aj kanalizácia .................0905 354 549 

Voda - Hurbanovo MsVaK, s.r.o. Hurbanovo  .................................................................0905 400 412 - do 21.00 hod.

  .................................................................................................................0905 291 835 - po 21.00 hod. 

Voda – ostatné lokality 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. 

Teplo a TV Komárno COM – therm, s.r.o. Komárno ........................................................0908 617 825

Teplo a TV Kolárovo KOLBYT, s.r.o. Kolárovo ....................................................................035 / 7771 503 

Teplo a TV Hurbanovo Bytkomfort Nové Zámky  ................................................................0800 11 33 11

Vrátnica SBD Komárno, Zimná 16 pracovné dni (v čase 7.00 – 18.00 hod.)  ...................................035 / 7700 177

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ SBD KOMÁRNO ©
Vydáva SBD Komárno Tlač: KEMAR s.r.o. Len pre vnútrodružstevnú potrebu. Nepredajné! 
Kopírovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti spravodaja sa povoľuje výhradne so súhlasom SBD Komárno!

H A V A 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. 

Havarijná služba plyn: SPP distribúcia, a. s. • Havarijná služba elektrická energia: Západoslovenská distribučná, a. s.

H a v a r i j n á  s l u ž b a  S B D  -  v ý l u č n e  t e l .  č í s l o  0 9 0 8  5 3 9  6 8 2

HROMADNÁ DOVOLENKA ZAMESTNANCOV SBD

Havarijná služba počas sviatkov a dovolenky bude zabezpečená  
v štandardnom režime na tel. čísle +421 908 539 682.

Posledným pracovným dňom v roku 2020 bude utorok, 22. december, úradné hodiny  
od 7,00 do12,00 hodiny. V období medzi vianočnými sviatkami a novým rokom,  

v dňoch 28. - 31. 12. 2020 budú mať všetci zamestnanci správcu dovolenku.  
Prvým pracovným dňom v roku 2021 bude pondelok, 4. január.


