ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV
Dňa 18. 5. 2005 v zasadačke Zdravcentra v Komárne sa
uskutočnilo Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva. Na zhromaždení sa zúčastnilo 107 delegátov
z celého okresu Komárno, ktorí zastupovali 259 bytových
domov a 5 408 členov bytového družstva.
Schôdzu Zhromaždenia delegátov viedol Ing. Piterka, člen Predstavenstva družstva. Po schválení programu
Zhromaždenia delegátov a voľbe komisií odovzdal predseda predstavenstva družstva Ing. Seemann, riaditeľ družstva
Ing. Šišolín a predseda kontrolnej komisie pán Vrábel odmeny niektorým dlhoročným predsedom domových samospráv
a zamestnancom družstva. Po tomto slávnostnom úvode
predniesol predseda predstavenstva Ing. Seemann Výročnú správu Stavebného bytového družstva za rok 2004, ktorá bola delegátmi po pripomienkach schválená. Predseda
kontrolnej komisie pán Vrábel predniesol správu o činnosti
Kontrolnej komisie družstva a nechal schváliť ročnú účtovnú
závierku družstva. Hospodársky výsledok a jeho rozdelenie
uviedol Ing. Šišolín a navrhol jeho schválenie. Delegáti tento
návrh schválili. Delegáti následne schválili zrušenie niektorých vnútrodružstevných predpisov, schválili návrh zmien
vnútro družstevných predpisov, schválili zmenu štatútu Fondu obnovy bytových domov a schválili návrh rozpočtu na
rok 2005. Delegáti schválili návrh odpredaja nehnuteľnosti
a to budovu údržbárskeho strediska v Hurbanove s určitý-

mi podmienkami. Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov je
v ďalšom článku tohoto spravodaja. Výročná správa za rok
2004 je uverejnená na internetovej stránke SBD.
Pred ukončením Zhromaždenia delegátov Ing. Šišolín
oznámil delegátom, že ukončil svoj dvanásťročný pracovný
pomer na družstve vo funkcii riaditeľa družstva a odchádza
do dôchodku. Poďakoval sa všetkým delegátom za dlhoročnú spoluprácu. Predstavil Ing. Seemanna, ktorého predstavenstvo SBD zvolilo za riaditeľa družstva od 1. 6. 2005.
Ing. Seemann sa poďakoval vo svojom mene, v mene delegátov a ostatných členov a zamestnancov družstva Ing.
Šišolínovi za dlhoročnú záslužnú činnosť pre družstevníctvo
na Slovensku a zvlášť v okrese Komárno. Prečítal ďakovný
list predsedu Slovenského zväzu bytových družstiev, Ing.
Vladimíra Sekaninu.
Zoznam ocenených členov a zamestnankyne SBD
1/
2/
3/
4/
5/

Ing. Kabát František, p. č. 280, Vodná 1, Komárno
Chalupník Jozef, p. č. 123, Pávia 15, Komárno
Botlík Jozef, p. č. 8, nám. Kossutha 16, Komárno
Török Ervín, p. č. 53, Považská 6, Komárno
Szuriová Marta, pracovníčka SBD

UZNESENIA ZO ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV
Zhromaždenie delegátov po vypočutí referátov a prerokovaní materiálov podľa jednotlivých bodov schváleného
programu a odznelých námetov, pripomienok a diskusie:
vzalo na vedomie Správu mandátovej komisie, schválilo
1/ Výročnú správu SBD Komárno za rok 2004
2/ Správu kontrolnej komisie s vyhodnotením opatrení za
rok 2004
3/ Ročnú účtovnú závierku za rok 2004
4/ Hospodársky výsledok SBD Komárno za rok 2004 vo
výške 2 734 689,88 Sk

5/ Rozdelenie hospodárskeho výsledku SBD Komárno za
rok 2004:
V zmysle Zásad pre rozúčtovanie výnosov z dlhodobo uložených finančných prostriedkov prideliť hodnotu:
1 134 000,- Sk do FPOÚ jednotlivých bytových domov.
podľa Zásad hmotnej zainteresovanosti orgánov a pracovníkov správy SBD Komárno rozdeliť hodnotu:
546 938,-Sk
podľa Zásad novely hmotnej zainteresovanosti samospráv obytných domov v majetku a správe SBD zvýšiť odmenu výborom samospráv o 10 % t.j. o hodnotu:
89 683,- Sk

na úhradu nákladov na odvod zdravotného poistenia vo
výške 10% z odmien predsedov výborov samospráv použiť hodnotu: 58 068,-Sk
prideliť do sociálneho fondu družstva hodnotu:
180 000,- Sk
v zmysle čl. 69 Stanov družstva, bod 2 za účelom vytvorenia prostriedkov na investície a opravy techniky družstva prideliť do štatutárneho fondu hodnotu:
726 000,88 Sk
6/ Zrušenie vnútrodružstevných predpisov a zásad:
- Zásady pre manipuláciu a rozúčtovanie výnosov
z dlhodobo uložených prostriedkov GO - fondov bytových domov
- Zásady č. 1 pre odmeňovanie členov orgánov družstva
- Hmotná zainteresovanosť samospráv bytových domov v majetku a správe SBD
- Hmotná zainteresovanosť orgánov a pracovníkov
Správy SBD Komárno /doplnok č. 1 k zásadám pre
odmeňovanie členov orgánov družstva/
- Zásady SBD Komárno za užívanie bytu a miestností
neslúžiacich na bývanie a služby s ním spojené

- Zásady č. 4 o určovaní jednorázových poplatkov za
niektoré úkony vykonávané družstvom
7/ Zmenu Zásad pre odmeňovanie členov orgánov a komisií družstva, predsedov
samospráv - zástupcov vlastníkov a zamestnancov družstva
8/ Rozpočet SBD Komárno na rok 2005
9/ Zmenu štatútu Fondu obnovy bytových domov uložilo
1/ Predstavenstvu SBD Komárno:
Do septembra 2005 pokračovať v aktivitách vedúcich
k prenájmu budovy údržbárskeho strediska Hurbanovo a v prípade neúspechu odpredať stredisko za
najvyššiu možnú cenu, v zmysle uznesenia P - SBD
Komárno číslo 83/2005.
Informovať zhromaždenie delegátov o stave údržbárskeho strediska Hurbanovo.
Prerokovať na najbližšom riadnom rokovaní Predstavenstva SBD odznelé pripomienky a návrhy.
2/ Predstavenstvu a riaditeľovi SBD:
Zabezpečiť realizáciu opatrení predložených Zhromaždeniu delegátov kontrolnou komisiou.
Uznesenia ZD zverejniť v Informačnom spravodaji
SBD č. 2/2005 v priebehu roka 2005

ZMENY V ŠTATÚTE FONDU
OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV
V štatúte fondu obnovy bytových domov
schválilo Zhromaždenie delegátov tieto doplnky:
V čl. 3 Použitie fondu, sa doplnil bod 5:
V prípade výmeny okien a dverí len
v jednotlivých bytoch v bytovom dome sa
za vlastné finančné prostriedky považujú
len finančné prostriedky žiadateľa.
V čl. 4 Čerpanie fondu, sa doplnil bod
2b:
Pri poskytnutí finančnej výpomoci podľa čl. 3, bod 5, platí pre výpočet finančnej
výpomoci plocha bytu žiadateľa. Výnimka
pre využitie ďalšej plochy bytov je podmienená minimálne 80 % súhlasom vlastníkov
v bytovom dome. Pri žiadosti o finančnú
výpomoc je žiadateľ povinný predložiť rozpočet.
V čl. 5 Splácanie fondu, sa doplnil bod 1:
Družstvo uzavrie osobitnú zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

s každým vlastníkom bytu a s každým nájomcom bytu vo vlastníctve družstva v bytovom dome, ktorým poskytol finančnú výpomoc z FOBD. V zmluve družstvo uvedie
výšku sumy, ktorá pripadá na jednotlivého
vlastníka alebo nájomcu bytu v bytovom
dome z poskytnutej finančnej výpomoci
a súčasne v zmluve dohodne:
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a) účel použitia poskytnutých finančných
prostriedkov,
b) dobu, formu, spôsob a zabezpečenie
splatenia

poskytnutých

finančných

prostriedkov
c) sankcie za porušenie platobnej disciplíny, prípadne iné skutočnosti súvisiace

s

poskytnutím

prostriedkov z FOBD.

finančných

ZMENA FUNKCIE RIADITEĽA SBD KOMÁRNO
Vážené členky a členovia!
Vzhľadom na môj vek som sa rozhodol požiadať o dôchodok a náväzne som požiadal v januári t.r. predstavenstvo
družstva o uvoľnenie z funkcie riaditeľa družstva a ukončenie môjho pracovného pomeru dohodou k 31. 3. 2005.
Predstavenstvo SBD na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 16. 3. 2005 schválilo moju žiadosť k termínu 31.
5. 2005 a súčasne uznesením P-SBD č. 41/2005 zvolilo za
riaditeľa od 1. 6. 2005 Ing. Petra Seemanna, ktorý naďalej
bude vykonávať aj funkciu predsedu Predstavenstva SBD
Komárno.
O tomto mojom rozhodnutí a zvolení Ing. Petra
Seemanna za riaditeľa družstva som informoval Zhromaždenie delegátov dňa 18. 5. 2005 a poďakoval sa za dôveru,
ktorú som dostal na ZD v septembri 1992, keď ako podpredseda družstva som bol poverený vedením organizácie
a v máji 1993, keď som bol zvolený za riaditeľa.
Za uplynulých 12 rokov spoločným úsilím sme dosiahli
veľmi dobré výsledky. Predovšetkým sa podarilo zachovať
celistvosť nášho družstva, rozvinúť jeho ekonomickú prosperitu a dobrú spoluprácu v rámci družstva a s dodávateľmi energií a služieb.
Naše družstvo ako jedno z prvých družstiev na Slovensku zaviedlo už od roku 1993 rozdeľovanie pravidelne
dosahovaného kladného výsledku hospodárenia a tým

zhodnocovanie finančných prostriedkov na fondoch opráv
bytových domov.
Za roky 1993 – 2004 rozhodnutím ZD družstvo pridelilo
do fondu opráv 20 520 000,-Sk. Značná starostlivosť bola
venovaná bezpečnosti bývania vykonávaním pravidelných
odborných prehliadok vyhradených technických zariadení,
rozvodov v domoch, údržbe a opravám, vďaka čomu za 12
rokov nedošlo k žiadnej vážnej mimoriadnej udalosti.
Vzájomnej informovanosti zaiste prispelo aj pravidelné
11-ročné vydávanie informačných spravodajov družstva
a konanie pravidelných porád predsedov samospráv.
Za dobré výsledky sme obdržali v roku 2001 aj najvyššie
ocenenie Družstevnej únie – plaketu Samuela Jurkoviča,
zakladateľa družstevníctva na Slovensku.
Spomenuté, ako aj ďalšie každodenné výsledky sú výsledkom našej spoločnej práce a úspešnej spolupráce,
preto pri ukončení funkcie riaditeľa sa chcem za spoluprácu, obdržanú pomoc a dôveru poďakovať všetkým členom
SBD, predsedom a výborom samospráv, predstavenstvu,
kontrolnej komisii, zamestnancom družstva a popriať veľa
úspechov a pevné zdravie.
Verím, že pod vedením skúseného predstavenstva a nového riaditeľa Ing. Seemanna dosiahne naše družstvo ďalšie významné výsledky, spokojnosť členov.
Ing. Gregor Šišolín

ÚPRAVA ZÁLOHOVÝCH PLATIEB OD 1. 6. 2005
Tento článok uverejňujeme ako sprievodný list k novým
zálohovým platbám, platným od 1. 6. 2005.
Dôvodom úpravy zálohových platieb platných od 1. 6.
2005 je zmena cien energií a médií v roku 2005, ukončenie platnosti položky “platby predom“, úprava príspevku na
správu v zmysle rozhodnutia ZD a úprava položiek podľa
skutočných nákladov za rok 2004 podľa výsledkov vyúčtovania.
Základom úpravy pre nové zálohové platby od 1. 6. 2005
boli spotreby za rok 2004, prípadne spotreby na vykurovanie známe k 30. 4. 2005 v tých bytových domoch, kde došlo
k výraznejšiemu zvýšeniu spotreby v roku 2004.
A. prepočet zálohových platieb na teplo, teplú vodu,
studenú vodu a spoločnú elektrinu sme uskutočnili
podľa nasledovných zásad:
1. Použili sme spotreby domových a bytových meradiel
z roku 2004 vyjadrené v korunách. Na vykurovanie
(ÚK), kde boli zvýšené spotreby k 31.12.2004, resp k 30.
4. 2005 sme použili aj koeficienty zvýšenej spotreby.
2. Pri výpočte boli použité koeficienty - indexy úpravy cien
tepla, teplej vody a studenej vody od 1. 1. 2005, ale upravených o časový posun - časový koeficient z dôvodu, že
nové ceny platia už od 1. 1. 2005 a nové Kalkulácie až
od 1. 6. 2005.

3. Pri výpočte tepla na kúrenie bol použitý koeficient rezervy na spotrebu a správanie sa užívateľa vo výške
10 %, pri výpočte TÚV použitý koeficient 15 % a pri studenej vode použitý koeficient 10 %. Ponechávame tie isté
koeficienty ako pri úprave v minulom roku.
4. Ak z prepočtov vyšla nižšia nová záloha ako predpísaná
záloha k 30. 4. 2004, ponechali sme súčasnú zálohu. Pri
vyššej prepočítanej zálohe, bola upravená súčasná podľa nového výpočtu.
5. Pri neštandardných zálohách (neobývaný byt, zvýšená
spotreba, zmena počtu osôb, lokálne vykurovanie atď.)
sme upravovali individuálne, podľa známych skutočností a vedomostí zamestnancov nájomného a energetiky
družstva.
6. Ceny spoločnej elektriny sa u dodávateľa – ZSE, a.s.
Bratislava nemenili. Úpravy boli uskutočnené iba tam,
kde bolo mínusové vyúčtovanie.
B. Príspevok na správu: V zmysle platného uznesenia
Zhromaždenia delegátov sme položku upravili o výšku
inflácie za rok 2004 takto:
- pre členov družstva je 118,- Sk, s DPH 141 Sk/byt/
mesiac
- pre nečlenov družstva je 129,- Sk, s DPH 154 Sk/
byt/mesiac.
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C. Platba predom: platnosť predpisu tejto položky sa k
31.5.2005 skončila (rozpísaná bola od 1. 7. 2004 do 31.
5. 2005). Bytovým domom ktoré žiadali preúčtovať túto
položku do FPÚO, sme preúčtovali, ale spôsobom spoluvlastníckeho podielu na m2.

F. Fond prevádzky, údržby a opráv (FPÚO - bývalý GO
fond):
-

D. Náklady na vyúčtovanie: za rok 2004 je vyúčtovanie vykonané dodávateľským spôsobom firmou Leviterm Levice a v novom programovom systéme v cene
28,- Sk za jedno vyúčtovanie. Ako družstvo chceme naďalej skvalitňovať služby pre vlastníkov a nájomcov, preto bolo nevyhnutné prejsť postupne na nový programový
systém SQL 602 a MY SQL, pretože v systéme DOS už
nie je možné spravovať 257 samostatných účtov, 5 450
vyúčtovaní, kalkulácií a všetkých ostatných služieb priamo na vlastníka – nájomcu. So zásadnými zmenami sú
spojené aj počiatočné nedostatky, prosíme preto o pochopenie, ak sa vyskytnú nejaké chyby alebo nezrovnalosti. Následkom toho je aj určitý časový posun v spracovaní a rozdaní vyúčtovania a nových kalkulácií.
E. náklady na bankové poplatky: je to nová položka v Kalkulácií, sú to náklady za vedenie samostatného účtu bytového domu v Tatra banke včítane poplatkov za každú
kreditnú a debetnú položku vo výške 2,50 Sk, poplatku
za výpisy, Internet a za tlač poštových poukážok.
Náklady boli rozpísané takto:
4 b. j. do 5 b. j.
30,- Sk/byt/mesiac
od 6 b. j. do 8 b. j.
25,- Sk/byt/mesiac
od 11 b. j. do 16 b. j.
15,- Sk/byt/mesiac
od 23 b. j. do 24 b. j.
10,- Sk/byt/mesiac
od 32 b. j. do 92 b. j.
5,- Sk/byt/mesiac

-

-

naďalej sme realizovali zásadu úpravy fondu, ktorého účtovný stav je v mínuse.
celoplošne bola vykonaná úprava fondu o 5,-Sk/m2
/rok, čo je u 30 m2 bytu 13,- Sk na mesiac, u 50 m2 bytu 21,- Sk na mesiac a u 80 m2 bytu 33,-Sk na mesiac.
Základom úpravy bol aktuálny predpis za apríl 2005.
Žiadame všetkých vlastníkov bytov, aby pochopili a
rešpektovali rozhodnutie P- SBD, sami všetci dobre
viete, že finančných prostriedkov na účtoch FPÚO
je málo. Opravy a údržba a zlepšenie kvality bývania
začínajú byť nevyhnutné!
rešpektovali sme a realizovali úpravy v bytových domoch, ktoré sami požadovali zvýšiť FPÚO uzneseniami zo zápisníc,
rešpektovali sme rozhodnutia bytových domov, kde
sa uskutočnilo zateplenie a spláca sa pôžička.

G. Ostatné položky: anuita, daň z nehnuteľností, kominársky poplatok, dažďová voda (pozor - nová položka
pre bytové domy v Kolárove), príspevok SZBD, pôžičky
a úroky z pôžičiek, doplnkový FPÚO sme ponechali resp.
korigovali podľa skutočných nákladov za rok 2004.

Nové zálohové platby obdržíte cez predsedov samospráv spolu s týmto listom a poštovými poukážkami.

Dôležité upozornenie !
Správne čísla bankových účtov sú uvedené:
- na vyúčtovaní zálohových platieb za rok 2004 na prvej strane, vľavo hore, začínajú sa číslom
2XXXXXXXX/1100/TABA (skratka Tatra banky)
- na nových kalkuláciách zálohových platieb, platných od 1.6. 2005
- v správe o činnosti správcu za rok 2004, ktorú ste obdržali spolu s vyúčtovaním.

VÝZVA
NA PREVOD BYTU

VÝZVA NA UHRADENIE
DLŽOBY

SBD Komárno upozorňuje členov
družstva, nájomníkov, že aj v roku 2005
majú možnosť v zmysle zákona č. 182/
1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a jeho noviel previesť
byt, ktorý užívajú do osobného vlastníctva. Všetky informácie dostanú záujemcovia na oddelení bytovej politiky bytového družstva.

Predstavenstvo družstva svojím uznesením č. 74/2005 zo dňa 26. 4. 2005 rozhodlo
o predaji pohľadávok dlžníkov na nájomnom
a za služby spojené s bývaním. Z tohto dôvodu vyzývame všetkých, čo majú dlžobu,
aby túto svoju dlžobu urýchlene uhradili na
účet bytového domu. V prípade neuhradenia dlžoby budú pohľadávky predané firme,
ktorá sa kúpou týchto dlžôb zaoberá a zabezpečuje dobrovoľnú dražbu bytov.
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PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
SBD Komárno ponúka do prenájmu nebytové priestory
(kancelárie, sklady – dielne) nachádzajúce sa v administratívno – prevádzkovej budove patriacej SBD Komárno na ul.
1. mája č. 6 v Hurbanove. Objekt sa nachádza cca 300 m od
železničnej stanice Hurbanovo, smerom k hlavnej ceste.
Kancelárie sa nachádzajú na prízemí a poschodí administratívnej budovy. V súčasnosti sú voľné kancelárie o výmere 27 m2, 13,81 m2 na poschodí a 13,59 m2 na prízemí.
Sklady a dielne je možné uvoľniť podľa dohovoru.
Budova má vlastný zdroj vody, plynovú kotolňu a aj telefónnu prípojku.
Možné parkovanie osobných aj nákladných vozidiel.
Úpravy priestorov budú možné po dohovore s vlastníkom.
Bližšie informácie: 035/7700 175, Ing. Seemann,
Ing. Piterka, alebo web stránka SBD Komárno:
www.sbdkn.sk/Aktuality.
Prehliadka je možná po predchádzajúcom osobnom alebo telefonickom dohovore.

PONUKA PRÁC
SBD Vám touto cestou ponúka svoje služby v nasledovných oblastiach:
Elektroinštalácie: opravy, revízie a odborné skúšky
elektrických zariadení a bleskozvodov v zmysle ustanovení
Vyhl. MPSVR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, odstraňovanie závad zistených pri revíziách a odborných skúškach elektrických zariadení a bleskozvodov,
opravy televíznych antén, opravy osvetlenia, domácich telefónov. Na výkon týchto prác sme vlastníkmi oprávnenia
Inšpekcie práce č. 007 INA 2001 EZ M, O, S A E2, E3.
Bližšie informácie: Milan Mlčúch a Dušan Jurkovec, tel.
035/7700175.

Plynoinštalatérske práce: montáže a výmeny nízkotlakových rozvodov plynu, montáže a výmeny rozvodov
plynových spotrebičov ako sporáky, kotly, ohrievače, revízie
a odborné skúšky plynových zariadení v zmysle ustanovení
Vyhl. MPSVR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, odstraňovanie závad zistených pri revíziách a odborných skúškach plynových zariadení.
Na výkon týchto prác sme vlastníkmi oprávnenia Inšpekcie práce č. 009 INA 2001 PZ M, O, S Bf, g1, g3, h1, h2.
Bližšie informácie:Tibor Horváth, Pavol Beblavý a Dušan
Jurkovec, tel. 035/7700175.

Vodoinštalatérske práce: montáže a výmeny rozvodov vody, teplej vody, kanalizácie, kúrenia, požiarnej výbavy, hydrantov, čistenie kanalizácie, overovanie určených
meradiel /vodomerov/ studenej vody a teplej vody v zmysle
ustanovení Zák. č. 142/2000 Z. z. o metrológii.
Bližšie informácie: Dušan Jurkovec a Imrich Fördös, tel.
035/7700175.

Maliarske práce: maľby a nátery všetkých typov
konštrukcií a povrchov.
Bližšie informácie: Irena Angyalová a Dušan Jurkovec,
tel. 035/7700175.

ných oceľových konštrukcií ako stojany na bicykle, prístrešky, mreže.

Inžinierska činnosť: prehliadky objektov občianskej vybavenosti, návrhy a riešenia na odstránenie porúch
obvodových plášťov a striech, obnova striech, príprava výberových konaní, výkon dozoru, sledovanie záručných lehôt
zhotovených diel, energetické poradenstvo v oblasti úspor
tepla, plynu, elektrickej energie.

Bližšie informácie: Dušan Jurkovec a Imrich Fördös, tel.
035/7700175.

Bližšie informácie: Ing. Michal Piterka a Attila Tóth, tel.
035/7700175.

Zámočnícke práce: najmä výroba a montáž drob-
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PONUKA MATERIÁLU
NA ODPREDAJ

VÝZVA PRE
ZÁSTUPCOV
VLASTNÍKOV

SBD Komárno ponúka na odpredaj nadnormatívne skladové zásoby, najmä: kúrenársky a vodoinštalatérsky materiál, elektro, plyn, antény. Podrobný
zoznam materiálu sa nachádza na web stránke SBD,
alebo priamo na SBD Komárno.
Bližšie informácie ochotne poskytne v pracovnom
čase pani Helena Virágová, tel. 035/7700175.

SBD Komárno vyzýva tých zástupcov vlastníkov
bytov (predsedov samospráv), ktorí nevrátili na družstvo podpísané zmluvy o výkone správy, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

DOVOLENKA ZAMESTNANCOV SBD KOMÁRNO
Zamestnanci SBD Komárno majú súvislú dvojtýždennú dovolenku v dňoch 25. júla až 5. augusta 2005.
V týchto dňoch bude zabezpečená havarijná služba SBD na mobilnom telefónnom čísle 0908 539 682 denne od
7:00 hod. do 21:00 hod. včítane soboty a nedele. Počas dovolenky zamestnancov SBD v pracovných dňoch bude
zabezpečená stála služba na telefónnom čísle 7700 175 až 177 od 7:00 hod. do 19:00 hod.
Pondelok 8. 8. 2005 bude výnimočne pokladničným dňom v čase 8:00 – 11:00 hod.

HAVARIJNÁ SLUŽBA
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 .................................................... 0907 617 879

Plynové zariadenia v domoch

SBD Komárno .................................................... 7700 175

Výťahy

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

Elektrická energia

ZEZ Komárno ..................................................... 0850 111 555

Plyn

SPP Komárno ..................................................... 7720 278, 7720 615

Voda - Komárno

7:00-18:00 – KOMVAK Komárno ....................... 7704 485, 486, 487
mimopracovný čas: ČOV .................................... 7704 435, 0905 354 549
vodáreň............................................................... 7732 418

Voda - Hurbanovo

MVaK, s.r.o. Hurbanovo...................................... 7602 277, 0905 400 412

Voda – ostatné lokality

ZVS Komárno ..................................................... 7700 592,93,94

Teplo a TÚV Komárno

COM – therm, s.r.o. Komárno ............................ 0908 617 825, 0908 616 019

Teplo a TÚV Kolárovo

KOLBYT, s.r.o. Kolárovo ..................................... 7771 687, 7771 503

Teplo a TÚV Hurbanovo

MBPaĽP, s.r.o. Hurbanovo ................................. 760 2547, 0908 696 942

Vrátnica SBD Zimná 16

SBD Komárno, pracovné dni .............................. 7700 175, 7700 176
v čase 7:00 – 19:00 hod. ................................... 7700 177

Havarijná služba SBD - výlučne tel. číslo 0908 539 682
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