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V predchádzajúcich dvoch 
číslach Komárňanských listov 
boli uverejnené informácie o 
investíciách v našom meste 
počas volebného obdobia 2010 
– 2014. V tomto čísle občanom 
Komárna predkladám prehľad 
ďalších aktivít.

Vývoj zadlženosti mesta 
v rokoch 2010 – 2014
(Komentár ku grafu)

Pre tých občanov, ktorí nie 
celkom presne vedia, čo sa pod 
týmto ukazovateľom „ukrýva“, 
je potrebné uviesť, že vyhod-
nocovanie sa vykonáva presne 
v zmysle zákona a tiež v zmysle 
zákona sa aj kontroluje a zve-
rejňuje. Nie je v tomto prípade 
možnosť nejakého subjektívne-
ho prístupu. Vypočítaný údaj 
vyjadrený v % je za hodnotené 
obdobie vpísaný pod grafom. 

Ku koncu roka 2010 tento 
ukazovateľ mal hodnotu 31,62 
%, počas hodnoteného obdobia 
klesal a ku 30.9.2014 má daný 
ukazovateľ hodnotu 18,84 %. Je 
prehľadné, že percentuálne hod-
notenie úverovej zadlženosti vý-
razne kleslo.

Ak by sa prepočítavalo prie-
merné zadlženie na obyvateľa – 
tiež z daných čísiel je vidieť jasné 
a výrazné zníženie aj tohto uka-
zovateľa. Keď ku 31.12.2010 bol 
priemerný dlh na jedného oby-
vateľa mesta Komárno vo výške 
159,55 € – opäť je evidentné, že 
ku 30.9.2014 je to znížené na 
hodnotu 94.47 € na obyvateľa.

V grafe sú prehľadne zob-
razené aj údaje o celkovej výške  
čerpaných úverov od roku 2010 
po stav k 30.9.2014. Ku koncu 
roka 2010 bolo čerpaných spo-
lu prostredníctvom bankových 
úverov a ŠFRB (Štátny fond roz-
voja bývania) 7.561 247,71 €.

Ku koncu septembra 2014 
bolo čerpaných spolu 4.871 
769,92 €. Z toho vyplýva, že za 
uvedené obdobie bola aj celková 

suma čerpaných úverov výrazne 
znížená.

Z uvedených ukazovateľov 
je evidentné , že počas celého 
hodnoteného obdobia 2010 
– 2014 Mesto Komárno k zní-
ženiu zadlženia pristupovalo 
razantne a cieľavedome. Všetky 

záväzky voči financujúcim ban-
kám i voči ŠFRB si mesto plnilo 
vždy seriózne a načas.

Obnova a starostlivosť 
o pamiatky
Rok 2011

Radnica – obnova hodinovej 
veže s reštaurovaním štukovej 
výzdoby (Nitriansky samo-
správny kraj 465 eur, vlastné 
zdroje 465 eur, spolu 930 €).
Pevnosť – architektonicko-sta-
vebný výskum, 3. etapa (Minis-
terstva kultúry 23.000 €, vlastné 
zdroje 1.250 €, spolu 24.250 €).
Ferdinandova brána – reštau-
rovanie (Ministerstvo kultúry 
20.000 €, vlastné zdroje 2.000 €, 
spolu 22.000 €).
Pamätná tabuľa v kartuši - 
reštaurovanie a rekonštrukcia 
(Nadácia VÚB 6.000 €, vlastné 
zdroje 1.000 €, spolu 7.000 €).

Rok 2012
Pomník obetiam protifašistic-
kého odboja – reštaurovanie 
(NSK 700 €, vlastné zdroje 700 
€, spolu 1.400 €).
Pevnosť – architektonicko-sta-
vebný výskum, 4. etapa (Minis-
terstvo kultúry 21.800 €, vlastné 
zdroje 1.150 €, spolu 22.950 €).
Ferdinandova brána – reštau-
rovanie (Ministerstvo kultúry 
10.000 €, vlastné zdroje 3.200 €, 
spolu 13.200 €).
Pevnosť – rozšírenie sprístup-
nených kazematových pries-
torov (Program cezhraničnej 
spolupráce 287.689 €, vlastné 
zdroje 15.142 €, spolu 302.831 
€). Začiatok prác v roku 2012, 
ukončenie v septembri 2014.

Rok 2013
Radnica – výmena okien (NSK 

1.500 €, vlastné zdroje 3.279 €, 
spolu 4.779 €).
Dôstojnícky pavilón – archi-
tektonicko.stavebný výskum 
(Ministerstvo kultúry 15.000 
€, vlastné zdroje 860 €, spolu 
15.860 €).
Ferdinandova brána – reštau-

rovanie (Ministerstvo kultúry 
10.000 €, vlastné zdroje 2.450 €, 
spolu 12.450 €).
Leopoldova brána – reštauro-
vanie a stavebná rekonštrukcia 
(Nadácia VÚB 48.504 €).

Rok 2014
Ferdinandova brána – reštau-
rovanie (Ministerstvo kultúry 
20.000 €, vlastné zdroje 1.350 €, 
spolu 21.350 €), obnova dlažby 
(vlastné zdroje 8.458 €).
Radnica – architektonicko-his-
torický výskum (Ministerstvo 
kultúry 9.000 €, vlastné zdroje 
490 €, spolu 9.490 €).
Pevnostný systém – pamiat-
kový výskum Palatínskej línie 
(Ministerstvo kultúry 17.000 
€, vlastné zdroje 975 €, spolu 
17.975 €).
Stĺp a súsošie Najsvätejšej Tro-
jice – rekonštrukcia a reštauro-
vanie (vlastné zdroje 30.000 €).
Nová pevnosť – rekonštrukcia 
kasárenskej budovy, strecha a 
expozícia vojenskej architektú-
ry, realizácia bude v roku 2015 
(Ministerstvo pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka 2.361.737 
€, vlastné zdroje 170.000 €, spo-
lu 2.532.000 €).

Prehľad ďalších aktivít 
v oblasti školstva

Výber z využitých grantových 
systémov škôl a školských zari-
adení zameraných na zlepšenie 
technickej vybavenosti bez spo-
luúčasti mesta:

Rok 2011
ZŠ Pohraničná - Dotácia Ob-
vod. úradu v Nitre, projekt „Ná-
strahy 21. storočia“(7.700 €).
ZŠ Rozmarínová (telocvičňa) a 
ZŠ M. Jókaiho (triedy) – kom-

Ďalšie aktivity Komárna
počas volebného obdobia 2010 – 2014 (3. časť)

pletná rekonštrukcia osvetlenia 
s úspornými žiarovkami (Phi-
lips 10.000 €).

Rok 2012
MŠ Mederská - Dotácia z Mi-
nisterstva školstva na úpravu 
a vybavenie školskej telocvične 
(3.300 €).
ZŠ Pohraničná - Projekt „Mo-
derné vzdelávanie pre vedo-
mostnú spoločnosť“, softvér. 
a hardvér. vybavenie (1.500 €),
ZŠ Pohraničná - ÚIPŠ Bratisla-
va, dar 4 počítačových komple-
tov (3.700 €).
ZŠ Práce (8 tried) – komplet-
ná rekonštrukcia osvetlenia s 
úspornými žiarovkami (Philips 
7.000 €).

Rok 2013
MŠ Nová Stráž - Projekt Dopra-
váčik, vybudovanie dopravného 
ihriska pri MŠ z grantu Nadácia 
pre deti Slovenska za spoluúčas-

ti mesta a rodičov (4.850 €).
ZŠ Pohraničná - Finančná do-
tácia z Nadácie J. Korca, oprava 
havarijného stavu šatní v telo-
cvični (1.500 €).
ZŠ Pohraničná - Finančná do-
tácia z Nadácie Volkswagen 
Slovakia s názvom „Inteligentné 
dopravné prostriedky“, vybave-
nie (2.465 €; spoluúčasť mesta).
ZŠ Pohraničná - Grantový 
program OZ Samsung Galan-
ta „Elektronika pre digitálnych 
domorodcov“, rozvoj inovatív-
nych metód vzdelávania (2.000 
€ so spoluúčasťou mesta).
ZŠ Eötvösa a ZŠ Pohraničná - 
ŠPÚ Bratislava, projekt „Moder-
né vzdelávanie pre vedomostnú 
spoločnosť“, didaktický materiál 
(spolu 3.200 €).

Rok 2014
ZŠ Práce, MŠ Vodná a MŠ 
Eötvösova - Projekt minister-

stva školstva: Aktivizujúce me-
tódy vo výchove - vybavenie 48 
interaktívnymi tabuľami a pro-
jektormi (spolu 4.143 €).
ZŠ Práce, ZŠ Rozmarínová, 
ZŠ M. Jókaiho, ZŠ Eötvösa 
a ZŠ Pohraničná - Národný 
projekt ministerstva školstva 
„Elektronizácia vzdelávacieho 
systému regionálneho školstva“, 
vybavenie každej zo zapojených 
škôl multimediálnou technikou 
- interaktívna tabuľa, PC, wifi 
router a 20 tabletov (11.736 € na 
školu, spolu 58.680 €).
ZŠ Pohraničná, ZŠ Rozmaríno-
vá a ZŠ Móra Jókaiho - projekt 
ÚIPŠ „Moderné vzdelávanie 
– digitálne vzdelávanie pre vše-
ob.-vzdel. predmety“, vybave-
nie multimediálnou technikou 
(suma sa v zmluve neuvádza).
ZŠ Rozmarínová - dotácia Fi-

Zadlženosť  31,62 24,22 24,76 20,78 18,84
mesta v %
Zadlženosť 159,58 €    94,47 €
na 1 obyvateľa

(Pokračovanie na 3. strane)
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Mgr. Ondrej GAJDÁČ
riaditeľ Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne

nezávislý kandidát

Komárno potrebuje poslancov, ktorí budú rozhodovať  
zodpovedne, odborne, slobodne v prospech občanov 
mesta, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, 

bez vplyvu veľkej politiky či straníckej disciplíny.
volebný obvod č. 2

č.12

Mgr. Štefan ZÁBOJNÍK
Odborárov 56/14, Komárno

Tel.: 035/77 20 487
e-mail. aksutip@centrum.sk

Volebný obvod č. 2
Mojou prioritou zostáva:

l	Počúvať hlasy voličov.
l	Podporovať a presadzovať rozumné 
 návrhy, ktoré sú v súlade s potrebami 
 obyvateľov nášho krásneho mesta.
Ľudia, ktorí ma poznajú, mi dôverujú.

Skúste to aj vy!

46

Voľby do orgánov samosprávy mesta Komárno 15. novembra 2014

Nezávislý kandidát na poslanca
2. volebný obvod

JUDr. Štefan BeNDe
V nasledujúcom volebnom období by som sa chcel zodpovednou prácou v samospráve 
pričiniť  o to, aby občania nášho mesta boli na svoje mesto hrdí nielen z historického 
hľadiska, ale aj za jeho súčasnosť. K tomu ale potrebujeme zmeniť neefektívne fungujúcu 
samosprávu  na efektívnu, fungujúcu k spokojnosti občanov mesta. 

Namiesto prázdnych sľubov, čestne a zodpovedne 
v prospech občanov a mesta!

Voľte číslo 7 – JUDr. Štefan Bende – nezávislý kandidát na poslanca.
Za vašu prejavenú dôveru vopred ďakujem.

JUDr. Štefan BenDe

Vážení občania, dovoľujem si vás osloviť pri príležitosti volieb 
do orgánov  samosprávy v Komárne.

nanzpartner, a.s., „Kamarát 
Snoopy“, ceny do súťaže a fi-
nančný dar (1.300 €).
ZŠ Práce a ZŠ M. Jókaiho - pro-
jekt „Zvyšovanie kvality vzdelá-
vania využitím elektronického 
testovania“, hardvérové a softvé-
rové vybavenie (hodnota sa ne-
uvádza).
ZŠ Rozmarínová – z národného 
projektu ŠIOV na modernizáciu 
a rozvoj školstva v polytechnic-
kej výchove sa vybudovali mo-
derné učebné priestory fyziky, 
biológie, chémie a techniky aj s 
pomôckami (218.000 €).
Úspešné žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok
(spolu 51.568 €)

Rok 2011
Mŕtve rameno Váhu – výstavba 
altánkov a terénne úpravy v re-
kreačnej zóne (Nadácia Ekopo-
lis 5.200 €).
Aktivačný činnosť formou 

menších obecných služieb – 
Úrad práce poskytol na 2 žiado-
sti 6.612 eur a 6.270 eur, spolu 
12.882 €.

Rok 2012
Aktivačný činnosť formou 
menších obecných služieb – 
Úrad práce poskytol na 4 žiado-
sti 6.909 €, 5.439 €, 2.946 a 4.755 
€, spolu 20.049 €.

Rok 2013
Mŕtve rameno Váhu – obnova 
rekreačnej zóny, oprava altán-
kov, odstránenie porastov (Na-
dácia SPP 1.500 €).

Rok 2014
Aktivačný činnosť formou 
menších obecných služieb – 
Úrad práce poskytol na 2 žia-
dosti 5.846 € a 6.090 €, spolu 
11.936 €.
Nová Osada – komplexná opra-
va mostu cez kanál ( hodnota 
10.000 €, sponzori a obyvatelia 
danej mestskej časti, vlastné ná-
klady 700 €).

Iné aktivity bez spoluúčasti 
mesta:

Skládka odpadov Madzagoš 
– rekultivácia; žiadateľom je 
Slovenská republika, bez spo-
luúčasti mesta, predpokladaná 
hodnota 2 milióny eur. Mesto 
Komárno prispelo kompletnou 
projektovou dokumentáciou, 
vďaka čomu sa táto akcia do-
stala do realizovateľnej pozície. 
Projekt už začal, predpokladané 
ukončenie v roku 2015.
Skládka odpadov Harčáš – re-
kultivácia; žiadateľom je Sloven-
ská republika, bez spoluúčasti 
mesta, predpokladaná hodnota 
2 milióny eur. Mesto Komárno 
prispelo  štúdiou záujmového 
územia a výsledkami rozboru 
vôd z okolitých studní, vďaka 
čomu sa táto akcia dostala do 
realizovateľnej pozície. Projekt 

už začal, predpokladané ukon-
čenie v roku 2015.

Aktivity 
investičného charakteru

Kúpa traktoru Zetor (36.000 
€)– pre každodennú potrebu 
oddelenia životného prostredia 
a komunálneho odboru, napr. 
na zber separovaného odpadu, 
čím sa ušetria financie, ktoré 
boli doteraz platené za prenáj-
om mechanizmu.

Vážení občania! Všetky in-
formácie o investíciách a akti-
vitách počas volebného obdobia 
2010 – 2014 sú uverejnené aj na 
webovej stránke nášho mesta 
www-komarno.sk v oboch ja-
zykoch.

MUDr. Anton Marek
primátor Komárna

Ďalšie aktivity Komárna počas volebného obdobia 2010 – 2014 (3. časť)
(Pokračovanie z 1. strany)

Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 26. novembra (uzávierka bude 21. novembra)

Komunálne voľby 
2014

v sobotu 15. novembra
od 7. do 20. hodiny

Voľba primátora
označte len 1 kandidáta

Voľba poslancov
Mestského 

zastupiteľstva

1. obvod
označte len 
1 kandidáta

2. obvod
označte najviac
12 kandidátov

3. obvod
označte najviac
12 kandidátov

Voliči svoju voľbu
označia

krúžkovaním


