Vážení vlastníci bytov, členovia družstva!
Opäť sa začínajú pravidelné jarné domové schôdze vlastníkov bytov. O tom ako hospodária jednotlivé bytové domy a čo
sa realizovalo v bytových domoch sa vlastníci bytov a členovia
družstva dozvedia na týchto schôdzach, ktoré zvoláva SBD
Komárno ako správca bytových domov v zmysle Stanov družstva a Zmluvy o výkone správy na dni od 31. 3. – 13. 4. 2008.
Po týchto schôdzach sa uskutoční v máji 2008 v zmysle Obchodného zákonníka a Stanov družstva Zhromaždenie
delegátov Stavebného bytového družstva. Zhromaždenie delegátov musí schváliť Výročnú správu a rozhodne o rozdelení
hospodárskeho výsledku. Je predpoklad, že 30% pôjde na bytové domy do fondu údržby a opráv a 70% bude rozdelených
do ďalších fondov družstva. Chystáme aj úpravu zásad Fondu
obnovy bytových domov a to zvýšenie príspevku od družstva.
Hospodársky výsledok nášho bytového družstva za rok
2007 podľa predbežných výsledkov bude asi vo výške 5 mil.

Sk. Je približne rovnaký ako v roku 2006. Z pohľadu nášho
bytového družstva je hospodársky výsledok opäť veľmi dobrý.
Dňa 19.12.2007 schválilo predstavenstvo družstva hospodársky plán na rok 2008. Do tohto plánu sa dostali všetky naše
zákonné povinnosti, požiadavky vlastníkov bytov, členov družstva a zamestnancov družstva.
Počet bytov v správe bytového družstva každým rokom
stúpa čo nás teší. Od 1. 1. 2008 je to už 5 863 bytov. Bytové
družstvo vlastní ešte 604 bytov, ktoré sa postupne prevedú do
osobného vlastníctva. V roku 2007 bolo prevedených do osobného vlastníctva 92 bytov.
V tomto Informačnom spravodaji dávame aj informácie
o prechode koruny na EURO v podmienkach nášho bytového
družstva, aké sú s tým problémy, čo musí družstvo vyriešiť a čo
asi môžu naši vlastníci očakávať.

Zhromaždenie delegátov
Predstavenstvo SBD Komárno zvoláva v zmysle čl. 43 Stanov
SBD Komárno na deň 21. 5. 2008 (streda) o 16.00 hod. do veľkej
zasadačky Zdravcentra, Senný trh 6, v Komárne Zhromaždenie
delegátov Stavebného bytového družstva Komárno s týmto predbežným programom:
1. Otvorenie a schválenie programu ZD
2.

Voľba komisií

3.

Ocenenie zaslúžilých členov družstva

4.

Výročná správa o činnosti SBD a predstavenstva SBD a vyhodnotenie plnenia uznesení ZD za rok 2007

5.

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a správa
o činnosti Kontrolnej komisie SBD

6.

Hospodársky výsledok SBD za rok 2007 a návrh jeho rozdelenia

7.

Informácia o rozpočte SBD Komárno na rok 2008

8.

Novela zásad Fondu obnovy bytových domov

9.

Diskusia

10. Záver
Zhromaždenie delegátov je najvyšší orgán SBD Komárno,
prerokováva zásadné dokumenty a prijíma dôležité rozhodnutia, ktoré majú vplyv na ďalšiu činnosť družstva. Z tohto
dôvodu je účasť každého zvoleného delegáta na Zhromaždení delegátov mimoriadne dôležitá.

–1–

Ing. Peter Seemann
riaditeľ SBD

Vyúčtovanie za rok 2007 a výpisy
z fondu údržby a opráv (FÚO)
Vyúčtovanie záloh za služby spojené s užívaním bytu
v bytových domoch s lokálnym kúrením dostali Vaši zástupcovia na poradách družstva v dňoch 17 - 19. 3. 2008.
Vyúčtovanie je podobné aké ste dostali v roku 2007 za rok
2006 a rešpektovali sme všetky platné rozhodnutia vlastníkov ohľadom spôsobu rozúčtovania vodného a stočného
a spoločnej elektriny. Vyúčtovanie bytových domov s diaľkovým vykurovaním zašleme vlastníkom do zákonného
termínu k 31. 5. 2008 (pravdepodobne bude rozdané zástupcom vlastníkov na Zhromaždení delegátov).
Zároveň boli odovzdané všetkým zástupcom bytových
domov výpisy z FÚO za rok 2007, kde si každý vlastník
môže skontrolovať pohyb finančných prostriedkov na FÚO
svojho bytového domu. Pýtajte sa na vašich schôdzach
vlastníkov zástupcu vlastníkov na všetky výdavky domu,
sú to vaše peniaze.
Vyúčtovanie zálohových platieb a výpisy z FÚO za rok
2007 sú neoddeliteľnou časťou správy o činnosti bytového
domu v zmysle zmluvy o výkone správy.

Schôdze vlastníkov bytov
a nebytových priestorov
a členov SBD v bytových domoch

Porada zástupcov vlastníkov

SBD Komárno v zmysle Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Zmluvy o výkone správy a Stanov SBD Komárno
zvoláva od 31. 3. 2008 do 13. 4. 2008 členské schôdze a schôdze
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch v správe SBD
Komárno s týmto odporúčaným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Správa o činnosti samosprávy v roku 2007
4. Stav a čerpanie fondu prevádzky, opráv a údržby v roku 2007
5. Voľba - potvrdenie delegáta na Zhromaždenie delegátov 2008
6. Informácia o technickom stave domu a odsúhlasenie opráv
spoločných častí a zariadení domu v roku 2008
7. Schválenie zmluvy o výkone správy
8. Vyúčtovanie a odsúhlasenie finančnej hotovosti pre drobné nákupy predsedom samosprávy
9. Diskusia
a) zvýšenie preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv
b) odsúhlasenie prípadnej pôžičky z FOBD, resp. z nejakej vybranej
banky
c) internetový prístup k účtom
d) iný spôsob vyúčtovania ÚK, ako ukladá vyhláška č. 630 ÚRSO,
príp. studenej vody
e) stavebné sporenie
f) prejednanie neplatičov a pod.
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
Vedením schôdzí SBD Komárno ako správca bytov poveruje
predsedov samospráv – zástupcov vlastníkov bytov.
Zástupcovia vlastníkov na poradách organizovaných družstvom v dňoch: 17. 3. 2008 v Kolárove, 18. 3. 2008 v Hurbanove
a 19. 3. 2008 v Komárne dostali:

pozvánky na schôdze vlastníkov a členov SBD s doporučeným programom schôdze

vzor zápisnice

účtovný výpis stavu a čerpania prostriedkov z FÚO bytového
domu za rok 2007

výkaz o stave platenia zálohových platieb k 29. 2. 2008

stav FÚO a stav skutočných finančných prostriedkov na účte
k aktuálnemu termínu 2008

výkaz o technických prehliadkach bytových domov

ďalšie doklady a informácie pre schôdzu vlastníkov a členov
družstva

Informačný spravodaj SBD Komárno č. 1/2008

vyúčtovanie nákladov domov a vlastníkov bytov, ktoré nie sú
napojené na centrálne zdroje vykurovania
V súlade s ods. 1/ § 14 zákona č. 367/2004 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a Stanov SBD Komárno
majú vlastníci bytov a členovia družstva právo a povinnosť
zúčastňovať sa na schôdzi domu a hlasovaním rozhodovať, preto je účasť všetkých vlastníkov bytov a nebytových
priestorov a členov družstva na schôdzi vo vlastnom záujme
povinná a nevyhnutná.
Zápisnicu zo schôdze vlastníkov bytov je potrebné priniesť
na družstvo do 25. 4. 2008. Zápisnica a uznesenia vlastníkov zo
schôdze tvoria prílohu Zmluvy o výkone správy. Tieto zápisnice sú
podkladom pre ďalšiu prácu družstva pri zabezpečovaní schválených požiadaviek vlastníkov.

V záujme aktualizácie informácií o možnostiach obnovy bytových domov sme dňa 31.1.2008 zorganizovali pracovné stretnutie
zástupcov vlastníkov. Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako 120 zástupcov vlastníkov bytových domov v správe SBD Komárno, ako
i ďalší účastníci: členovia predstavenstva a kontrolnej komisie, zamestnanci SBD a hostia z Mestského bytového podniku Hurbanovo. Stretnutie otvoril riaditeľ SBD Ing. Peter Seemann. O význame
energetickej certifikácie bytových domov v zmysle ustanovení zákona č. 555/2005 Z. z. a vykonávacej vyhlášky MVRR č. 625/2006
Z. z. informoval technický námestník SBD Ing. Michal Piterka,
ktorý prezentoval aj skúsenosti SBD Komárno s obnovou domov
v uplynulých rokoch (prezentácie sú umiestnené aj na web stránke
SBD Komárno www.sbdkn.sk v časti aktuality.
Účastníci vysoko hodnotili vystúpenie Ing. Lubomíra Nytru
z Českej firmy Stomix, ktorý sa s účastníkmi podelil o skúsenosti
s obnovou bytových domov v Českej republike a upozornil na potrebu kvalitnej a náročnej prípravy obnovy, význam kvality zhotoviteľov diela a potrebu odborného dozoru. Prezentované príklady
havárií zatepľovacích systémov len potvrdili jeho slová. Nasledovali vystúpenia výrobcov okien, firiem Incon Prievidza a Slovaktual
Pravenec. Zatepľovacie systémy boli na stretnutí reprezentované
firmami Baumit a Stomix, z realizačných firiem to boli komárňanské firmy Agim, s.r.o. a Prolog MKM, s.r.o.
O význame kvalitnej obnovy a zateplenia striech informoval
zástupca spoločnosti Izoservis, s.r.o. Štúrovo.
Možnosti financovania obnovy bytových domov, podporu obnovy z prostriedkov SBD Komárno uviedol ekonomický námestník
SBD Komárno Ing. Richard Ledvinský. Po ňom nasledovali prezentácie bankových produktov na financovanie obnovy - vystúpili
zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne a Tatrabanky Bratislava.
V záverečnej diskusii odpovedali zástupcovia zúčastnených firiem
a SBD na otázky týkajúce sa problematiky.
Zástupcovia vlastníkov na stretnutí dostali množstvo potrebných informácií. Touto cestou vyslovujeme želanie, aby sa o svoje poznatky podelili s čitateľmi nášho spravodaja na schôdzach
vlastníkov a prijali správne rozhodnutia o obnove domov v ktorých
bývate. Pracovníci SBD Komárno sú pripravení na požiadanie sa
zúčastniť domových schôdzí a podrobne informovať obyvateľov
bytov o možnostiach obnovy priamo na mieste.
Vedenie SBD aj touto cestou vyslovuje svoje poďakovanie za
účasť na porade všetkým zástupcom vlastníkov, ako i zúčastneným firmám.

Výzva na zvýšenie fondu údržby a opráv
Ako správca Vašich bytových domov a bytov si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste každý a veľmi zodpovedne rozhodovali na
schôdzach vlastníkov o budúcej výške FÚO a spočítali si, koľko
tvoríte za rok a hlavne na aké opravy, údržbu a rekonštrukciu táto
tvorba postačí. Minimálna výška tvorby 10,– Sk/m2 je len základom pri uvažovaní o úvere. Potrebná tvorba FÚO záleží od rozsahu a nákladov Vami odsúhlasenej rekonštrukcie (od projektu!) a od
podmienok finančných inštitúcií. Na základe správy o technickom
stave bytového domu budete mať informáciu o potrebných opravách. Zo skúsenosti môžeme jednoznačne povedať, že na kompletné zateplenie, výmenu spoločných okien a dverí a balkónov je
potrebná tvorba cca. 20,– Sk/m2. Úvery sa platia z položky fond
údržby a opráv, preto pri pôžičke sa Kalkulácia nemení. Príslušné prepočty a informácie Vám radi poskytneme na družstve počas
stránkových dní.
INFORMÁCIA: Od januára 2008 zvýšilo 8 bytových domov
a od 1.3.2008 5 bytových domov tvorbu FÚO. K 1.3.2008 spravuje družstvo 363.964,14 m2 plochy bytov, mesačná tvorba FPÚO je
2.754.417,– Sk, priemerná tvorba fondu sa zvýšila z 6,47 Sk /m2
na 7,53 Sk m2.
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Príprava na menu euro
V IS družstva č. 3/2007 sme už informovali o prvých krokoch družstva pri príprave na menu euro.
Od januára vydávame Kalkulácie v hodnotách v SK a EUR
aj podľa jednotlivých položiek zatiaľ podľa aktuálneho denného kurzu NBS. Môžete si už informatívne porovnávať hodnoty
v dvoch menách. Od 1. 7. 2008 budú doručené všetkým užívateľom bytov nové kalkulácie, kde budú zohľadnené spotreby
energií jednotlivých užívateľov na základe vyúčtovania a zároveň bude kalkulácia prepočítaná podľa konverzného kurzu na
EURO.
Družstvo podpísalo zmluvu s dodávateľom Softip a. s. na
dodávku nového softvéru obsahujúceho aj prechod na euro na
výpočet miezd a odvodových povinností. Sme neustále v kontakte s dodávateľmi programového vybavenia. Zamestnanci
družstva sa musia naučiť pracovať s EUROM hlavne pri vedení
účtovníctva v oboch menách, závierky za rok 2008 a ročných
výkazov, účtovaní miezd a odvodov v oboch menách, ako sa
budú podávať daňové priznania za rok 2008 v eurách, fakturáciu, cenníky prác, účtovanie nájomného, vyúčtovanie zálohových platieb za rok 2008, vedenie pokladne a pod. Takisto
musí družstvo pripraviť cenníky služieb v oboch menách a skladové zásoby. Zamestnanci družstva absolvujú viacero školení
z týchto dôvodov.
Po technickej stránke je družstvo vybavené dobre. Boli kúpené tri nové počítače a jedna tlačiareň. Tým bolo vybavenie
družstva počítačmi kvôli EURU skončené.
Časový harmonogram prípravy na euro na Slovensku je
postupný. V marci 2008 bude vyhodnotenie maastrichtských
kritérií, v máji návrh Európskej komisie o zavedení eura na Slovensku, v júli rozhodnutie Rady EÚ o zavedení eura a určenie
konverzného kurzu (výmenný kurz SK/EUR), august – povinné
zobrazovanie cien v korunách aj eurách 30 dní od určenia konverzného kurzu. Deň EURO je 1. 1. 2009. Do 16. 1. 2009 bude
koruna aj euro v hotovosti spoločne 16 dní. Po tomto dni sa už
aj na družstve bude platiť v pokladni len s EURO.

Informácie pre našich užívateľov
Na Slovensku bola zriadená Euro info linka 0800 103 104,
čo je bezplatné telefónne číslo, kde môžu ľudia získať informácie o eure. Odporúčame všetkým, aby si založili účty v bankách a uložili na ne hotovosť v korunách. Banky automaticky
tieto vklady prepočítajú platným kurzom na eurá, a tieto vám
zostanú na účte, môžete z nich platiť, vyberať, používať platobné karty a pod. bez problémov. Inkasá, trvalé príkazy a pod.
budú takisto automaticky prepočítané platným kurzom. Preto je
teraz najvhodnejší čas na uloženie Vašich úspor do bánk a platiť napr. nájomné cez trvalé príkazy. Upozorňujeme však, že
môže nastať menší rozdiel medzi platnou Kalkuláciou a Vašim
trvalým príkazom, preto je potrebné poriadne v januári 2009
prekontrolovať všetky Vaše trvalé príkazy, či sa zhodujú s Vašimi inkasami, Kalkuláciami a pod.
Základné rady a odporúčania pre užívateľov:

využite obdobie duálneho oceňovania na to, aby ste si
zvykli na ceny v eurách.

pri prepočte korún na euro budeme používať jediný konverzný kurz, ktorý bude známy v polovici tohto roka

do konca roku 2008 využívajte bankové produkty v korunách, banky ich automaticky prevedú na eurá

prístup k euru budeme mať už od prvých momentov roka
2009

koruny si na eurá vymeníte pohodlne aj po 16. januári 2009
( ale len v bankách)

bankomaty sú najpohodlnejšia cesta k eurovej hotovosti

používajte platobné karty, aby euro mince zbytočne nezaťažili vašu peňaženku

všímajte si, či podnikateľ nezneužil zavedenie eura na zvýšenie cien

nebojte sa používať mince ktorejkoľvek krajiny eurozóny.
Euro bankovky budeme mať rovnaké ako iné krajiny eurozóny

Zásady bytového družstva
pri vybavovaní úverov

POISTENIE BYTOV

Znovu si dovoľujeme pripomenúť našim užívateľom podmienky
SBD Komárno pri vybavovaní úverov z finančných inštitúcií :
a) minimálna tvorba fondu údržby a opráv bytového domu vo výške 10 Sk/m2
b) 100 % súhlas bývajúcich vlastníkov o úver (min. 2/3 pri žiadosti, 100 % podpísanie prevzatia novej kalkulácie, 100% podpísanie záložného práva)
c) pri žiadosti o úver na zateplenie predložiť objednávku na projekt zateplenia a na vyregulovanie tepelnej sústavy
d) 2/3 súhlas vlastníkov s technickým riešením obnovy domu
e) v bytovom domu nesmú byť jednotliví dlžníci s viac ako trojmesačným neplatením zálohových platieb, celková dlžoba domu
nesmie byť vyššia ako 20% z mesačného predpisu bytového
domu
f) upresnenú výšku tvorby údržby a opráv schváliť minimálne tri
mesiace pred začatím vybavovania úveru
g) ručenie za úver výlučne vlastníkmi bytov a nebytových priestorov
h) splnenie všetkých podmienok príslušnej banky vlastníkmi bytov
i) poplatok za vybavenie úveru 5 000 Sk + DPH pre SBD
j) za nájomné byty rozhoduje SBD v súlade so zákonom o vlastníctve bytov
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Doteraz sme Vás pravidelne informovali o poistení celých bytových domov, ale musíme sa zmieniť aj o poistení
jednotlivých bytov a zodpovednosti za škodu konkrétnych
vlastníkov. V poslednom čase pribúdajú poistné udalosti,
ktoré sa týkajú priamo bytov a družstvo dostáva regresy od poisťovní. Z doteraz známych prípadov vyplýva, že
vlastníci majú poistenie domácnosti, ale chýba im poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému vlastníkovi. Dokonca vinníci ani nenahlásia poistnú udalosť na
družstve. Stáva sa to hlavne pri poistných udalostiach
spôsobených unikajúcou vodou z vodovodných zariadení
v bytoch (nie zo spoločných rozvodov). Všetky koncové
vodovodné vývody v byte, napr. kuchynské a vaňové batérie, odpadové potrubia z kuchýň a sociálnych zariadení, prasknutý alebo tečúci radiátor nepatria do poistky
bytového domu, ale do poistky vlastníka bytu. Nie sú to
spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu, ale
konkrétne vlastníctvo jednotlivých vlastníkov.
Odporúčame preto všetkým vlastníkov konzultovať
svoje poistenie domácnosti s poisťovňami a dohodnúť
s nimi aj poistenie zodpovednosti za vzniknutú škodu susedovi. Družstvo takéto poistné prípady nebude – nemôže riešiť.

Ceny tepla platné 1.1. až 29. 2. 2008

COM-therm
Komárno

Kolbyt
Kolárovo

410,90

434,80

Vz bez DPH (Sk/GJ)
Fz bez DPH (Sk/GJ)

Vz bez DPH (Sk/GJ)
Fz bez DPH (Sk/GJ)

Ceny tepla platné od 1. 3. 2008

COM-therm
Komárno

Kolbyt
Kolárovo

429,86

450,30

197,20

162,00

197,20

162,00

Vz + Fz bez DPH

608,10

596,80

Vz + Fz bez DPH

627,06

612,30

Vz s DPH (Sk/GJ)

488,97

517,42

Vz s DPH (Sk/GJ)

511,53

535,86

Fz s DPH (Sk/GJ)

234,67

192,78

Fz s DPH (Sk/GJ)

234,67

192,78

723,64

710,20

746,20

728,64

Vz + Fz s DPH

Vz + Fz s DPH

Vymáhanie nedoplatkov za rok 2007

NOVÉ ZÁLOHOVÉ
PLATBY 2008
Aj tento rok dochádza k zvýšeniu cien energií a médií.
Ceny tepla boli v Komárne zvýšené od 1. 1. 2008 a druhýkrát od 1. 3. 2008. V Kolárove od 1. 3. 2008. Zvýšili sa
ceny elektrickej energie, vodného a stočného v Komárne,
Kolárovo a v ostatných lokalitách od 1. 1. 2008. Nové ceny
sú uvedené v inom článku.
Pri prvom zvýšení cien sme Kalkulácie neupravili.
V marci musíme ale prepočítať doterajšie predpísané zálohy na teplo v Komárne a Kolárove. Upravovať budeme
iba tam, kde mesačné platby pre dodávateľov tepla a teplej
vody nepokrývajú súčasné zálohové platby od užívateľov.
Tento rok plánujeme vydať iba jednu úpravu Kalkulácie
pre všetkých užívateľov a to od. 1. 7. 2008 kvôli zákonu
o zavedení a informovaní o eure. (duálne zobrazovanie
cien)
Už od januára však upravujeme a vydávame nové individuálne Kalkulácie, tam kde došlo k zmene počtu osôb,
k výraznej zmene spotreby teplej a studenej vody podľa
koncoročných odpočtov.

Na konci roku 2006 bola dlžoba vo výške 5.148.841,–
Sk. Ku dňu 31.12.2007 bola dlžoba 4.972.497,– Sk. Dlžoba
sa za rok znížila o 176.374,– Sk hoci bytov do správy družstva
pribudlo. SBD Komárno v zmysle Zmluvy o výkone správy
zabezpečuje vymáhanie dlžôb od dlžníkov v mene majiteľov
bytov a nebytových priestorov. V roku 2007 bolo zaslaných
vyše 2000 výziev na uhradenie nedoplatkov. Podaných bolo
51 žalôb na Okresný súd a 31 exekučných návrhov. V roku
2007 nebol realizovaný žiaden exekučný predaj bytu z podnetu družstva.

Fond obnovy bytových domov (FOBD)
FOBD je jednou z najdostupnejšou a najvýhodnejšou finančnou výpomocou pre našich užívateľov a slúži na obnovu
bytových domov a z časti aj bytov (výmena bytových okien, bytových kotlov na vykurovanie). Výška pôžičky je zatiaľ maximálne 350,– Sk/m2 plochy domu, resp. bytu a 30% vlastných
prostriedkov z celkových nákladov. Doba splácania je od 1 do
5 rokov a ročný rok úrok je 4,5%. Predstavenstvo družstva navrhuje zvýšiť pôžičku na 600,– Sk/m2 a tento návrh predloží na Zhromaždenie delegátov na schválenie s platnosťou od
1. 6. 2008. Odporúčame preto vlastníkom bytov podať žiadosť
o finančnú výpomoc na družstvo po tomto termíne.

H A V A R I J N Á

S L U Ž B A

Sviatky, soboty, nedele: 7.00 – 21.00 hod.
Pracovné dni: 15.00 – 21.00 hod.
Druh havarijnej služby
Voda, kanalizácia
Plynové zariadenia v domoch
Výťahy
Elektrická energia
Plyn
Voda - Komárno
Voda - Hurbanovo
Voda – ostatné lokality
Teplo a TÚV Komárno
Teplo a TÚV Kolárovo
Teplo a TÚV Hurbanovo
Vrátnica SBD Zimná 16

Službu zabezpečuje
Telefón
SBD Komárno ..............................................................0908 539 682
SBD Komárno ..............................................................7700 175
ELVY, s.r.o. Komárno ...................................................0905 600 639
ZEZ Komárno ..............................................................0850 111 555
SPP Komárno ..............................................................0850 111 727
7.00-18.00 – KOMVAK Komárno .................................7704 485, 486, 487
mimopracovný čas: ČOV .............................................7704 435, 0905 354 549
vodáreň ........................................................................7732 418
MVaK, s.r.o. Hurbanovo ...............................................7602 277, 0905 400 412
ZVS Komárno ..............................................................7700 592,93,94
COM – therm, s.r.o. Komárno ......................................0908 617 825, 0908 616 019
KOLBYT, s.r.o. Kolárovo ..............................................7771 687, 7771 503
MBPaĽP, s.r.o. Hurbanovo ...........................................760 2547, 0908 696 942
SBD Komárno, pracovné dni (od 7.00–18.00 hod.) ....7700 175, 7700 176

Havarijná služba SBD - výlučne tel. číslo 0908 539 682
Vydáva SBD Komárno

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ SBD KOMÁRNO
Tlač: PRINT-K Komárno

Len pre vnútrodružstevnú potrebu.

Nepredajné!

Kopírovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti spravodaja sa povoľuje výhradne so súhlasom SBD Komárno!

