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V tomto roku oslávime 
750. výročie založenia nášho 
mesta a súčasne 270 výročie 
udelenie výsad slobodného 
kráľovského mesta. Obe vý-
ročia budú súčasťou aj toho-
ročných Komárňanských dní, 
uviedli na spoločnej tlačovke 
primátor Komáromu Molnár 
Attila a primátor Komárna 
László Stubendek.

Obe mestá  pri príležitos-
ti týchto osláv nielenže vydajú 
spoločný programový bulle-
tin, ale aj zosúladia jednotlivé 
programy na oboch stranách 
Dunaja. Nebudú chýbať tra-
dičné, osvedčené vystúpenia 
a programy, ale pripravujú sa 
aj úplné novinky. Zrodili sa už 

aj prvé návrhy na logo nadchá-
dzajúcich Komárňanských dní a 
na celkový charakter mestských 
osláv tohto ročníka. Cieľom je 
vypracovanie takej stratégie, aby 
sa práve tento náš festival stal 
najväčším a najvýznamnejším 
podujatím v regióne a pritiahol 
k nám čo najviac návštevníkov. 
Vítaná je spolupráca s občian-
skymi organizáciami. 

Obaja primátori zdôraznili 
aj skutočnosť, že je dôležité vy-
pracovanie spoločného územ-
ného plánu rozvoja a dôležité 
je aj zosúladenie a spolupráca 
v zdravotníckej či sociálnopoli-
tickej oblasti, ale aj v oblastiach 
civilnej ochrany, rozvoja cestov-
ného ruchu a verejných služieb. 

Stretli sa primátori 
Komárna a Komáromu

V stredu 21. januára sa 
konalo zasadnutie Mestské-
ho zastupiteľstva v Komárne. 
Poslanci odsúhlasili zloženie 
odborných komisií, avšak pri-
mátor László Stubendek toto 
rozhodnutie vetoval, pretože 
v niektorých prípadoch u čle-
nov komisií nastal konflikt 
záujmov, preto bude potrebné 
na najbližšom zasadnutí zastu-
piteľstva ešte raz prerokovať a 
odsúhlasiť nové zloženie ko-
misií. K jednotlivým bodom 
rokovania a prijatým uznese-
niam sa vyjadrili zástupcovia 
štyroch skupín poslancov v 
zastupiteľstve.

János Vetter, člen Komár-
ňanskej skupiny nezávislých 
poslancov: V mene skupiny ne-
závislých poslancov si myslím, 
že môžem pozitívne zhodnotiť 
závery tohto zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva. Považujem 
za vhodné vyzdvihnúť tri body. 
Prvým je, že sa ustanovili jed-
notlivé odborné komisie v plnej 
zostave. Toto bolo dôležité, aby 
sme sa priblížili k prerokovaniu 
rozpočtu na rok 2015. Naša sku-
pina sa snažila do týchto komisií 
delegovať také osoby, ktoré sú z 
hľadiska ich odbornosti dôve-
ryhodné a na odborné otázky 

budú vedieť fundovane reago-
vať. Snažili sme sa vo vhodnom 
pomere dostať do týchto komisií 
aj dámy. Potešilo nás, že sme do-
kázali nájsť konsenzus s ostat-
nými skupinami v mestskom 
zastupiteľstve a aj vďaka tomu 
sme pomerne ľahko odhlasovali 
obsadenie komisií.

Druhým dôležitým bodom, 
o ktorom rozhodovalo zastupi-
teľstvo, bola úprava nájomné-
ho niektorých prenajímaných 
mestských nehnuteľností, ako aj 
prenájom ďalších nehnuteľností. 
Považujeme za dôležité, aby sme 
napomohli revitalizácii centra 
mesta tým, aby sme podnika-
teľom tam pôsobiacim vytvori-
li podmienky, ktoré im uľahčia 
prácu.

Tretím bodom, ktoré ch-
cem vyzdvihnúť, boli pripo-
mienky občanov. Mnohí sme 
dostali rôzne listy, podnety, 
ktoré upozorňovali na roky sa 
vlečúce problémy. Písali nám, 
že v minulom, ale aj v predchá-
dzajúcich cykloch sa pokúšali 
od zastupiteľstva, či primátora 
dostať odpovede na otázky, či 
riešiť svoje problémy. Toto sa 
ťahá už roky a teraz – keď sme 
mohli nahliadnuť aspoň do istej 
časti tejto agendy - považujeme 

za dôležité, aby sa v budúcnos-
ti prijalo rozhodnutie, aby sme 
tieto zosumarizovali a vytvorili 
určitú hierarchiu. Musí byť po-
tom každému, kto má podobný 
problém, jasné, že s jeho prípa-
dom sa zastupiteľstvo bude zao-
berať a vrámci možností sa bude 
snažiť nájsť aj riešenie.

Imre Andruskó, frakcia 
Most – Híd: V prvom rade 
gratulujem novému vedeniu 
mesta a prajem im k práci veľa 
úspechov, vytrvalosti a mnoho 
dobrých nápadov. Osobne som 
si výsledky volieb predstavoval 
ináč, ale to už je za nami. Teraz 
sa treba sústrediť na nadchádza-
júce 4 roky, veď záujmom kaž-
dého z nás je to, aby sa mesto 
rozvíjalo. Musíme hľadať to, čo 
nás spája, a nie to, čo nás roz-
deľuje. V mene členov frakcie 
Most-Híd môžem povedať, že 
podporíme každý dobrý návrh 
a ak sa vyskytnú negatívne veci, 
ktoré by brzdili rozvoj mesta, 
tak to na vhodných fórach bu-
deme prezentovať, že takto to 
teda nejde.

Najdôležitejším bodom za-
stupiteľstva bolo obsadenie od-
borných komisií. Po dlhých a 
náročných jednaniach sa zrodil 
konsenzus, čo znamená, že 25 

poslancov zo 4 skupín dokáže 
spolupracovať, ak chce. Komisie 
sú zriadené, jej členmi sú po-
slanci a externí odborníci. Se-
dem komisií má celkom 70 čle-
nov, a tak najdôležitejšie orgány 
zastupiteľstva -  rada a jednotlivé 
odborné komisie - sú funkčné a 
môžu začať pracovať. Čaká nás 
veľmi dôležitá úloha, a to prijať 
rozpočet mesta na tento rok.

Momentálne mesto fungu-
je v provizóriu, to znamená, že 
mestské organizácie dostávajú 
1/12-inu vlaňajších rozpočtov. 
Pevne verím, že všetky inštitúcie 
patriace mestu – či sú to školy, 
mestské podniky, či sro-čky – 
tieto peniaze dostávajú, lebo v 
opačnom prípade môžu nastať 
problémy. Ja som sa na to spý-
tal aj na zasadnutí a dostal som 
odpoveď, že všetky prevody boli 
uskutočnené a netreba sa obá-
vať, že naše školy a škôlky sú v 
ohrození.

Verím, že v polovici febru-
ára prijmeme taký rozpočet, 
ktorý aj naďalej zabezpečí fun-
govanie a rozvoj mesta. Vlaňajší 
rok však mesto uzatvára so stra-
tou asi 250 až 270 tisíc eur. To 
je problém, ktorý treba bezpod-
mienečne riešiť.

Z rokovania mestského zastupiteľstva

(Pokračovanie na 2. strane)

Pri príležitosti Dňa maďar-
skej kultúry bolo naše mesto 
hosťom Maďarského inštitútu 
v Bratislave, kde bola otvorená 
výstava pod názvom „Gibraltár 
na Dunaji“ k 750. výročiu ude-
lenia mestských práv Komár-
nu. Expozíciu tvoria dobové 
rytiny, mapy a letecké zábery 
o Komárňanskej pevnosti. Na 
otvorení vo štvrtok 22. januára 
bolo prítomné vedenie nášho 
mesta.

Ako uviedol riaditeľ nezis-
kovej organizácie Pro Castello 
Comaromiensi Ľudovít Gráfel, 
Komárňanská pevnosť patrí 
medzi najvýznamnejšie pamiat-
ky vojenskej architektúry. Jej 
význam siaha nielen za hranice 
mesta, ale aj za hranice našej 
krajiny a dokonca ju môžeme 
označiť za najväčší a najvýznam-
nejší pevnostný systém na svete. 
Prvý pevnostný systém bol po-
stavený na prelome 16. storočia, 
keď cisár Ferdinand nariadil vý-
stavbu modernej pevnosti v Ko-
márne a tak vznikla prvá bastió-
nová pevnosť v strednej Európe, 
mimo talianskych hraníc.

Primátor Komárna László 
Stubendek vo svojom príhovo-
re okrem iného uviedol, že do 

niekdajšieho hlavného mesta 
Uhorského kráľovstva a terajšie-
ho hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy prišli, aby 
predstavili hodnoty Komárna, 
hmotné i duchovné dedičstvo 
a všetky hodnoty, ktorých no-
siteľmi sú tieto viacstoročné 
múry. Potom citoval cestovateľa 
Klaudia Margiza, ktorý v knihe 
„Dunaj“ píše o Komárne a Ko-
márňanoch: „Komárno je sku-
točnou studnicou maďarských 
symbolov. Súčasne sa tu vysky-
tuje národný iluziuzmus, rebel-
ský maďarský duch, národný 
sebaklam, národné sebaobviňo-
vanie a národná samochvála.“

Ako ďalej uviedol primátor, 
toto je istý druh esencie života 
v strednej Európe. Niekde sa 
pokúšame prežívať v našom Ko-
márne všedných dní a vyžarovať 
smerom k Slovensku, Maďarsku 
i celému svetu, že Komárno je 
mesto s výnimočným statusom, 
mesto v dvoch krajinách, kde 
rovnako zmýšľame, obyvatelia, 
starostovia, pretože toto mesto 
má dvoch primátorov, máme 
troch duchovných, máme bis-
kupa, máme univerzitu, máme 
divadlo a to všetko patrí obom 
stranám mesta.

V Bratislave otvorili 
výstavu o našom meste

V ostatných rokoch sa mes-
tu podarilo zlikvidovať nemá-
lo čiernych skládok odpadu, 
ale ešte stále sú miesta, kde sa 
kopy smetí nanovo objavujú. 
Väčšina takýchto smetísk leží 
na cudzom, nie mestskom ma-
jetku, napriek tomu v zmysle 
zákona musí tieto nelegálne 
skládky likvidovať mesto na 
vlastné náklady.

Prednedávnom v mestskej 
časti Nová Stráž prebehla vede-
nia mesta a úradu uskutočnilo 
konktrolu a zistilo sa, že aj v 
súčasnosti sú v katastri mestskej 
časti tri takéto smetiská. Týka sa 
to najmä záhradkárskej oblasti 
Vadaš. V tejto veci nesmieme 
obísť ani zodpovednosť ľudí ži-
júcich v tejto časti obce, nakoľko 
svojim konaním znehodnocujú 
svoje okolie nielen z estetickej 
stránky, ale sa vystavujú aj rizi-
ku zo zdravotného hľadiska, na-
koľko odpad môže byť aj toxický 
a jedy môžu presiaknuť aj do 

spodných vôd a ohroziť čistotu 
pitnej vody.

Kladenie odpadu na ne-
legálnu skládku môže byť až 
trestným činom, preto je ob-
čianskou povinnosťou aj nahlá-
senie takejto činnosti mestskej 
alebo štátnej polícii.

Väčšie množstvo odpadu 
sa z času na čas nahromadí v 
každej domácnosti, aj v prípade 
obytných domov, ale aj takéto 
prípady sa dajú riešiť legálnym 
spôsobom. Ani rozmernejšie 
kusy nemusíme ukladať vedľa 
smetných kontajnerov (čo je 
tiež trestné), ani na nelegálne 
skládky, nakoľko je možnosť 
takýto odpad po preukázaní 
totožnosti bezplatne uložiť na 
mestskom zbernom dvore na 
Harčáši, čím je možné predísť 
riziku zaplatenia vysokej pokuty 
a uvedomelejší občan môže mať 
dobrý pocit aj z toho, že prispel 
k tomu, aby bolo naše mesto čis-
tejšie a krajšie.

Na zbernom dvore sa odpad 
ukladá do veľkorozmerných 
kontajnerov roztriedený. Je po-
tešiteľné, že túto možnosť vyu-
žíva čoraz viac občanov mesta. 
Odkedy dvor funguje, výrazne 
sa znížil počet nelegálnych sklá-
dok, ale sú ešte stále aj takí, ktorí 
z lenivosti alebo bezohľadnosti 
radšej riskujú. Preto sa mesto 
v nasledujúcich týždňoch vy-
koná veľkú kontrolnú akciu 
zameranú na nelegálne skládky 
a prítomnosť zberných odpado-
vých nádob v častiach s rodin-
nou zástavbou, nakoľko použí-
vanie takzvaných kuka-nádob 
v prípade rodinných domov je 
v zmysle príslušného zákona a 
samosprávneho nariadenia po-
vinné.

Staré a pokazené elektro-
spotrebiče sa nepovažujú za 
komunálny odpad, čo znamená, 
že z právneho hľadiska povin-
nosť ich likvidácie nespadá pod 
mesto. Napriek tomu sa mesto 

snaží vyjsť v ústrety svojim ob-
čanom a povoľuje bezplatné 
uskladnenie takýchto zariadení 
(televízory, mikrovlnky a pod.) 
na zbernom dvore.

V prípade zeleného odpa-
du je pravidlo, že záhradkár 
má povinnosť takýto odpad 
kompostovať. To však mnohí 
nevedia, alebo túto povinnosť 
obchádzajú, lebo na čiernych 
skládkach je veľa odpadu po-
chádzajúceho práve zo záhrad. 
Kto sa zeleného odpadu zbavuje 
nelegálnym spôsobom, risku-
je nielen pokutu, ale zaťažuje 
svojím konaním aj mestský roz-
počet, ba naviac svoju záhradu 
oberá o nepostrádateľné živiny, 
ktoré nie je možné nahradiť 
žiadnymi umelými hnojivami.

Ďalší problém vzniká, ak 
sa takýto odpad uloží vedľa 
zberných kontajnerov alebo 
nádob, čo zákon taktiež nedo-
voľuje. Takýto odpad sa odváža 

Nepovolené skládky odpadu budú kontrolovať, pokutovať a likvidovať

(Pokračovanie na 2. strane)

V tomto období sa vo zvý-
šenej miere vyskytujú chrípkové 
ochorenia aj našich materských 
a základných školách. Ako našu 
redakciu v pondelok 26. januára 
informoval vedúci Odboru škol-
stva Mestského úradu v Komár-
ne Gábor Weszelovsky, mesto 
ako zriaďovateľ týchto školských 

zariadení denne monitoruje stav 
chorobnosti detí a spolupracuje 
s Regionálnym úradom verejné-
ho zdravotníctva v Komárne.

Kvôli zvýšenému výskytu 
chrípkových ochorení boli v 
minulom týždni zatvorené ma-
terské školy na Kapitánovej a 
Vodnej  ulici a Základná škola 

na Pohraničnej ulici. Toto opat-
renie bolo účinné, vďaka čomu 
poklesol počet chorých detí, 
preto v pondelok 26. januára 
boli uvedené školské zariadenia 
opäť v prevádzke.

Naďalej je vysoký počet 
ochorení detí, ale v čase redakč-
nej uzávierky bol stav, že žiadnu 

materskú alebo základnú školu 
zatiaľ nie je potrebné zatvoriť. 
Treba však rátať s tým, že táto 
situácia sa môže zo dňa na deň 
meniť. Mestský úrad tento stav 
denne monitoruje. Novšie in-
formácie odvysiela Mestská te-
levízia v Komárňanskom maga-
zíne od piatka 30. januára.

Kvôli ochoreniam boli niektoré materské a základné školy zatvorené
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V rámci našej práce na 
projekte Comenius, o ktorej 
sme vás už niekoľkokrát infor-
movali, plníme aj v tomto škol-
skom roku ďalšie jeho úlohy. 
V priebehu posledných dvoch 
mesiacov sme spracovávali 
tému nakupovania. Jej cieľom 
bolo preskúmať a uvedomiť 
si, akým vplyvom podlieha 
dnešný mladý človek.

Mali sme k dispozícii sumu 
peňazí a naším zadaním bolo 
minúť ju vo vybraných nákup-
ných centrách. Každý musel 
následne opísať a zdôvodniť 
svoju motiváciu na kúpu dané-
ho tovaru. Študenti uvádzali, 
že produkty poznajú z reklamy, 
oslovilo ich balenie alebo nižšia 
cena. Diskutovali o tom, či by 
následne niečo zmenili, ak by to 
bolo možné, alebo tovar vrátili, 
či vymenili. Našu prácu sme dô-
kladne zdokumentovali, vznikli 
fotografie, články a niekoľko vi-
deí. V neposlednom rade sme si 
užili množstvo zábavy a získali 
nové poznatky o vplyve médií i 
o nás samých.

Aj keď sú Vianoce už za 
nami, ako účastníčka projektu 
by som sa s vami rada podelila 
o vianočnú atmosféru, ktorou 
sme obdarovali našich partne-
rov z európskych krajín, s kto-
rými spolupracujeme už druhý 
rok. Sú to stredoškoláci zo Slo-
vinska, Španielska, z Grécka, 
Nórska, Nemecka a Holandska. 

Aj oni nám poslali štedré zásiel-
ky. Navzájom máme pravidelné 
projektové stretnutia a komuni-
káciu prostredníctvom blogov či 
sociálnych sietí.

Bolo náročné vtesnať všetky 
naše nápady do jednej kartóno-
vej škatule s darčekmi. Napo-
kon to bola zmes všemožných 
dobrôt a sladkostí typických pre 
Slovensko: kalendár s fotogra-
fiami našej krajiny, slovensko-
anglický slovník, med, vianočné 
oblátky či typické malé suveníry 
ako vlajka a pohľadnice.

Naše kuchárky upiekli la-
hodné medovníky a po preko-
naní pokušenia všetky zjesť, sme 
ich vyzdobili a rovným dielom 
rozdelili do balíkov. Priložili 
sme sprievodný list s úprimný-
mi slovami a krátkym textom v 
slovenčine, ktorý mali študenti 
pomocou slovníkov rozlúštiť. 
Nezabudnuteľným zážitkom 
bolo, keď sme postupne vyba-
ľovali zásielky určené pre nás. 
Každá krajina nás oboznámila 
so svojimi tradičnými pochúť-
kami, ale aj suvenírmi typický-
mi pre jej kultúru. Usporiadali 
sme výstavu a pozvali našich 
spolužiakov na ochutnávku.

Tieto milé darčeky nás veľ-
mi potešili, umocnili vianočnú 
atmosféru, získali sme veľa no-
vých vedomostí o partnerských 
krajinách.

Lucia Csukásová
septima, Gymnázium Šuleka

Obdarovali sme 
priateľov z Európy

Už vyše roka uvažujem 
o tom, že vám napíšem a vyjad-
rím svoje pobúrenie a nesúhlas 
s drastickým zvýšením poplatku 
za odvoz smetí.

Vážení voliči vám dajú svoj 
hlas, aby ste sa dostali do mest-
ského zastupiteľstva, lebo dúfa-
jú, že budete zastupovať záujmy 
občanov, uľahčíte každodenný 
život obyčajných ľudí. A vy 
odhlasujete také nepochopiteľ-
né a neprijateľné rozhodnutia, 
akým bolo aj zvýšenie poplat-
ku za odvoz smetí. Dokážete si 
predstaviť, koľkým rodinám ste 
tým sťažili život?

Podľa môjho názoru ste sa 
zvýšeniu tohto poplatku mohli 
vyhnúť, keby ste sa naučili vy-
užívať možnosti poskytované 

selektívnym zberom odpadu. 
V rozvinutejších krajinách ve-
nujú fabriky spracúvajúce od-
pad nemálo peňazí na kúpu jed-
notlivých druhov odpadov. Aj 
u nás sa už týmto smerom niečo 
pohlo, avšak vy ani zďaleka ne-
využívate možnosti, ktoré v sebe 
selektovanie odpadu ukrýva, 
v záujme toho, aby občania ne-
museli za odvoz platiť také vy-
soké poplatky.

Pracoval som v zahrani-
čí a naučil som sa tam odpad 
selektovať už len z toho dôvo-
du, že každé vrece s odpadom 
muselo byť označené, inak ho 
ani neodviezli. A ak nebol od-
pad správne roztriedený, alebo 
v prípade plastových krabíc vy-
čistený, jednoducho ho vrátili 

a položili pred dom. V triedení 
odpadu pokračujem aj doma 
a práve preto ma tak rozčuľuje 
zvýšenie poplatku. Robím to už 
len v záujme ochrany životného 
prostredia, inak by som sa na 
váš selektívny zber odpadu vy-
kašľal! Môžete si vziať príklad 
z Kolárova, kde sa tento popla-
tok pohybuje v sume okolo 15 
eur, čo je absolútne prijateľné, 
a na dôvažok: kto odpad sepa-
ruje, koncom roka mu určitú 
časť vyplatenej sumy vrátia. Je to 
nemalá motivácia, aby jednodu-
chý človek venoval tejto dôleži-
tej veci pozornosť. Som zvedavý, 
či sa u nás takýchto pozitívnych 
vecí raz dožijem!

Žiadam vás, ako zodpoved-
ných poslancov rozhodujúcich 

o záležitostiach mesta, aby ste 
sa pokúsili niečo proti tomuto 
vysokému poplatku urobiť, lebo 
nie som ochotný takúto veľkú 
sumu platiť a myslím si, že po-
dobný názor zastáva zopár ďal-
ších Komárňanov.

Na záver: poplatok za odvoz 
odpadu by bolo dobré začleniť 
do mesačného nájomného tak, 
ako to bolo v minulosti, pretože 
z tunajších vynikajúcich platov 
vo výške 300-400 eur je jedno-
ducho nemožné v máji, v júni 
ušetriť 50-100 eur na zaplatenie 
zvýšeného poplatku za odvoz 
smetí, za ktorý vďačíme vašim 
nepremysleným a nezodpoved-
ným rozhodnutiam!

S pozdravom občan Komár-
na                      Tamás Horváth

Vážený pán Tamás Horváth! 
Ďakujeme za Vaše postrehy 

v súvislosti s odpadovým hos-
podárstvom mesta Komárno. 
Nové vedenie mesta nastúpilo 
do funkcie bezprostredne pred 
vianočnými sviatkami tak, že 
nebol schválený ani rozpočet 
na nasledujúci rok. Vášmu listu 
sme sa mohli venovať až začiat-
kom januára.

Súčasne platné poplatky za 
odvoz komunálneho odpadu 
schválilo predchádzajúce mest-
ské zastupiteľstvo v roku 2012. 
Vtedy bol poplatok platný od 
roku 2006 v sume 18,50 eur 
zvýšený s podporou dvoch stra-
níckych frakcií na sumu 27 eur. 
Dôvodom tohto zvýšenia boli 
zvýšené náklady, nakoľko podľa 
uskutočneného verejného ob-
starávania boli výdavky vyššie. 
Náklady za odvoz odpadu na 
jedného občana činia v súčas-
nosti 31 eur, z toho 27 eur platia 
občania mesta a mesto prispieva 
na náklady sumou 4 eurá, ktoré 
získava z iných položiek mest-
ského rozpočtu. 

Chceme zdôrazniť, že vyše 
tritisíc obyvateľov Komárna žia-
da o oslobodenie od poplatku 

z preukázateľných dôvodov.
Vami načrtnutý problém 

považujeme za opodstatnený 
a nové vedenie mesta by túto 
situáciu chcelo zmeniť. Riešenie 
vidíme najmä v novej stratégii 
odpadového hospodárstva, za 
východisko nepovažujeme zvý-
šenie príspevku mesta. Musíme 
si uvedomiť, že ak by mesto pri-
spievalo na túto službu vyššou 
sumou, ako súčasné 4 eurá, di-
alo by sa to na úkor iných, z hľa-
diska rozvoja mesta dôležitých 
cieľov. Sme však presvedčení, 
že musíme zefektívniť a zlacniť 
samotný systém, a to použitím 
moderných možností, akým 
je napríklad triedenie odpa-
du. Práve toto môže poskytnúť 
priestor na zníženie poplatkov.

Súčasná situácia je však 
taká, že mesto zdedilo ešte nie-
koľko rokov platnú zmluvu na 
poskytovanie služieb zdraže-
ných o 20-30 percent v porov-
naní s predchádzajúcimi rokmi. 
Chceme ďalej zdôrazniť, že nové 
vedenie mesta prevzalo takú 
prázdnu mestskú pokladnicu, 
že aj po okamžitom čerpaní pol-
miliónového kontokorentné-
ho úveru musíme zvážiť každý 

cent výdavkov. Musíme dodať 
aj to, že sumy daní a poplatkov 
možno meniť len koncom roka 
s účinnosťou na obdobie roka 
nasledujúceho, preto v nasledu-
júcich mesiacoch táto možnosť 
(napr. na zmenu výšky poplatku 
za odvoz odpadu) nebude. 

Uvedomujeme si, že popla-
tok za odvoz komunálneho od-
padu v sume 27 eur trochu pre-
kračuje celoštátny priemer a je 
nemalou záťažou pre komár-
ňanské rodiny. Chceme upozor-
niť na to, že v prípade potreby je 
možnosť tento poplatok splácať 
v mesačných splátkach, nemusí 
teda zaťažiť rodinný rozpočet 
v jednej sume.

Vaše návrhy v súvislosti 
s triedením odpadu považuje-
me za veľmi užitočné a opráv-
nené. Sme presvedčení o tom, 
že Komárno musí v tejto oblasti 
postúpiť, veď takýmto spôso-
bom môžeme prispieť k ochra-
ne životného prostredia a kráčať 
cestou triedenia komunálneho 
odpadu je aj ekonomicky vý-
hodnejšie. V porovnaní so spo-
mínaným Kolárovom zaostá-
vame v tejto oblasti aj z toho 
dôvodu, že tam vybudovali aj 

významný závod na spracova-
nie plastov, ktorý ponúka ďal-
šie riešenia. Racionálnym je aj 
návrh týkajúci sa motivačných 
zložiek platobného systému po-
dobne, ako je tomu v Kolárove 
či v Hurbanove. Rodiny, ktoré 
odpad dôsledne triedia, by mali 
byť finančne zvýhodnené, veď 
okrem toho, že prispievajú k čis-
tote mesta, zároveň v menšej 
miere zaťažujú samosprávu než 
netriedený komunálny odpad. 
V súvislosti s týmto aspektom 
však musíme vziať do úvahy 
skutočnosť, že v menších mes-
tách, kde je menej obytných do-
mov, je oveľa ľahšie zabezpečiť 
benefity pre jednotlivé subjekty.

Vaše postrehy, týkajúce sa 
všetkých komárňanských do-
mácností, považujeme za opod-
statnené. Preto je pre nás dôle-
žité túto otázku riešiť, navrhnúť 
alternatívne riešenia a zmeny 
v prospech obyvateľov. Nové ve-
denie mesta má za cieľ vytvoriť 
čistejšie Komárno, kde v rámci 
premysleného systému zostanú 
aj poplatky v racionálnej rovine.

László Stubendek, primátor
Imre Knirs a Béla Keszegh 

viceprimátori

Otvorený list čitateľa
Vážení odchádzajúci i noví páni primátori, vážení poslanci mestského zastupiteľstva!

Odpoveď na otvorený list čitateľa

Srdečne vás pozývame na

44. Matičný ples
v sobotu 7. februára 2015

od 20. hodiny v reštaurácii Bastion
Do tanca bude hrať kapela Vegett a Slovenskí rebeli. Cena 
vstupného je 33 eur. Rezervácia vstupeniek: 0908 103 671 Zu-
zana Borošová, 0905 466 107 Jana Pipíšková.

Pozývame na Farský benefičný ples
v sobotu 14. februára na pôde Univerzity Selyeho!

Večer sa bude niesť tanečnými krokmi, vynikajúcou večerou, 
losovaním tomboly, programom hostí, myšlienkou plesu, kto-
rou je citát: ,,Priatelia sú ako hviezdy- nie vždy ich vidíš, ale 
vieš, že existujú.“ a ďalšími prekvapeniami!
Cena vstupenky je 12€, tohoto roku bude vstupeniek menej, 
takže výzva zabezpečiť si ich čo najskôr je o to aktuálnejšia. lebo 
to bude HVIEZDNY PLES! Výťažok z tomboly bude použitý na 
opravu kostola sv. Ondreja v Komárne. Počas hviezdneho veče-
ra vás i tento rok budú sprevádzať moderátori a animátori! Bliž-
šie informácie nájdete na stránke www.komarno.fara.sk alebo 
nás nájdete na facebooku Fara Komárno. Kúpa vstupeniek na 
tel. čísle: 0908 717 466.

Karneval na klzisku bude v inom termíne
Plánovaný karneval na zimnom štadióne, ktorý 
mal byť v piatok 23. januára, sa kvôli dažďu pre-
kladá na piatok 30. januára o 18. hodine.

Béla Szabó, SMK: Toto za-
stupiteľstvo uzavrelo obsadenie 
jednotlivých odborných komisií 
poslancami a externými odbor-
níkmi. Tomuto samozrejme na 
prvom zasadnutí predchádzalo 
to, že zastupiteľstvo tieto komi-
sie ustanovilo a ustanovilo aj ich 
predsedov, ktorý sú poslancami. 

Druhým najdôležitejším 
rozhodnutím na našom prvom 
zasadnutí bolo vytvorenie rady. 
Tu musím, žiaľ, skonštatovať, že 
naša skupina Strany maďarskej 
komunity po voľbách získala 
len 3 mandáty, za ktoré by som 
sa chcel voličom poďakovať - a 
teda pri vytváraní rady s nami 
nepočítali. Napriek tomu verím, 
že rada bude dobre fungovať, ale 
na druhej strane to má mier-
ne trpkú príchuť, keď v záujme 
spoločenstva by sa malo spo-
lupracovať a teraz je to väčšina 
nezávislých poslancov, ktorá 

dominuje v ustanovení a perso-
nálnom naplnení jednotlivých 
orgánov zastupiteľstva.

Omnoho korektnejšie bolo 
na tomto zasadnutí zastupiteľ-
stva obsadzovanie komisií. Tu sa 
rozdeľovalo v pomere a Strana 
maďarskej komunity tie posty, 
ktoré podľa počtu mohla dostať, 
aj dostala. Na druhej strane vi-
dím trocha problém v tom, že 
je príliš veľký počet odborných 
komisií a aj keď je podobný 
zostavám z uplynulých rokov, 
aj vtedy vyvstali problémy s ich 
fungovaním. Možno by bolo bý-
valo lepšie vytvoriť menejpočet-
né komisie a pri dôležitejších 
veciach zostaviť ad hoc rozšíre-
né komisie, ktoré by riešili kon-
krétne úlohy. Rozhodnutie za-
stupiteľstva však musíme prijať 
a v tomto duchu budeme ďalej 
pracovať. 

Vidím problém aj v tom, že 
pri vytváraní komisií jednotlivý 

predsedovia nemali možnosť 
vplývať na výber členov. Tu 
mám na mysli predovšetkým nie 
poslancov, ale externých odbor-
níkov. Tých nominovali výlučne 
politické zoskupenia zastúpené 
v mestskom zastupiteľstve.

Konštantín Glič, skupi-
na nezávislých poslancov: 
- Pán Junker, predseda Európ-
skej komisie, uvoľnil finančné 
prostriedky na investičný rozvoj 
v Európskej únii, na čo reagoval 
pán predseda vlády, pán Róbert 
Fico. Pre médiá sa vyjadril, že 
z týchto finančných prostried-
kov bude rekonštruovaný ko-
márňanský prístav. Pán primá-
tor bol oslovený, či vie bližšie 
informácie o tejto mediálnej 
záležitosti, načo pán primátor 
optimisticky odpovedal, že vie 
o tejto investícii a že nás bude 
v najbližšom čase informovať. 

V bode rôznom boli dve dô-
ležtié veci. Všetkých poslancov 

oslovila pani Nagyová, riaditeľ-
ka Špeciálnej základnej školy 
s vyučovacím jazykom maďar-
ským, ktorá žiada mesto o to, 
aby dostala potrebné priestory 
na výučbu v tejto špeciálnej 
škole. Všetci poslanci sa vyjad-
rili, že urobia všetko pre to, aby 
do najbližšieho zasadnutia bol 
tento vážny problém vyriešený 
a predsedníčkaa komisie škol-
stva, pani Szénássyová prisľúbi-
la, že už na najbližšom zasadnutí 
komisie sa tento problém bude 
riešiť. Okrem toho sme v bode 
rôznom riešili aj problém Les-
nej ulice, ktorá je vo veľmi zlom 
stave. Tamojší obyvatelia oslo-
vili poslancov, aby sme sa tým 
zaoberali. Tiež bolo prisľúbené, 
že kompetentné komisie budú 
tento problém rýchlo riešiť. Na 
tomto zastupiteľstve sa mi pá-
čilo, že sme reagovali na všetky 
požiadavky obyvateľov mesta 
a dúfam, že takto budeme roko-

Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Pokračovanie z 1. strany)



Drobná inzercia

Hľadáme elektrikára
Podmienky: Prax min. 3 roky.

Slovenský a maďarský jazyk na komunikačnej úrovni.
Žiadosť so životopisom posielajte na

sk.knipl.@gmail.com
alebo volajte na + 421917/880 661.

28. januára 2015 3

20% 

Otváracia doba:
Pondelok-Piatok – 09.00-18.00

Sobota 09.00-14.00

OUTLET
Ulica slobody 19A, Komárno

(bývalá budova Panachemu)

časovo obmedzená na zimnú kolekciu

od 26. 1. do 10. 2. 2015

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, náhle bez slova rozlúčky,
no v našich srdciach budeš stále žiť.“
Dňa 23. 1. 2015 uplynul rok, keď nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a starý 
otec

Ján HUDÁK.
S veľkou láskou si na neho spomíname. Venujte mu s nami 
tichú spomienku.

Manželka Irena, syn Marian, 
vnuk Leonardko a ďalší príbuzní

Novorodenci
Bálint Viglaš z Bruty, Barbara Litovecová zo Zemného, Renata 

Lakatosová z Kavy, Adam Riečičiar z Hadoviec, Diana Bábi z Kolá-
rova, Sophia Góthová z Marcelovej, Zoé Halász z Bátorových Ko-
síh, Petra Kovácsová z Koomárna, Sophia Paxner z Komárna, Anna 
Dombovári z Komárna, Márk Mottajcsek zo Zemianskej Olče, 
Matej Oláh zo Šale, Natália Komžáková z Obida, Zoé Jégerová z 
Pribety, Liliana Szegediová z Kamenného na Hronom, Gergő Ho-
resnyík z Nesvád, Michal Molnár z Nových Zámkov, Marco Tóth 
z Kolárova, Milan Majerčík z Veľkého Harčášu, Ákos Molnár zo 
Svätého Petra, Sofia Ďuranová z Nových Zámkov, Vivien Földesová 
z Komárna, Áron Szetei z Kamenného Mosta, Veronika Stojková 
z Hurbanova, Stefany Zuberníková z Trnovca nad Váhom, József 
Adrián Sinka z Kolárova, Melánia Horváthová z Kolárova, Alexan-
drea Rosinská z Martoviec, Máté Kevin Bölcskei z Veľkých Kosíh, 
Rebeka Lakatosová z Hurbanova, Anabela Žáková z Nitry, Kristián 
Lami z Bátorových Kosíh  

Sľúbili si vernosť
Ákos Nagy a Sandra Riszdorferová

Opustili nás
77-ročný Ján Mikle z Búču, 48-ročný Tibor Szilágyi z Okoličnej 

na Ostrove, 86-ročná Mária Moravčíková z Komárna, 87-ročná Má-
ria Szép zo Zemianskej Olče, 49-ročný František Kiss z Komárna, 
87-ročná Júlia Csintalanová z Chotína, 75-ročná Rebeka Édesová z 
Modrán, 63-ročný Anton Fekete z Komárna, 88-ročný Jozef Balla z 
Okoličnej na Ostrove, 85-ročná Júlia Czúth z Búču, 77-ročný Gej-
za Borka z Komárna, 70-ročný Július Gubán z Kavy, 61-ročný Ján 
Slašťan z Komárna, 45-ročný Zoltán Czikora z Kameničnej, 84-roč-
ná Mária Takácsová z Kolárova, 80-ročný Oto Hožvák z Komárna, 
71-ročný Ondrej György z Marcelovej, 75-ročný František Babiš z 
Marcelovej, 75-ročná Anna Váradiová z Novej Stráže, 82-ročný Já-
nos Varga st. z Malej Iže, 84-ročný Albert Lengyel zo Svätého Petra, 
85-ročný Géza Kiss st. z Novej Stráže, 54-ročná Ľubica Kládeková z 
Chrasť-Bajču, 67-ročný Vojtech Mészáros z Komárna, 

l Opatrím dieťa. Tel.: 0903/647 
086.
l Vŕtanie studní. Tel.: 0908/179 
712.
l Dám do prenájmu  garzon-
ku. Tel.: 0907/962 261.
l Dám do prenájmu garzon-
ku. Tel.: 0944/342 855.   

l Elektrikár. 0908/415 657.
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k 
Vám domov. Tel.: 0907/271 670. 
Predám 3-izbový byt po rekon-
štrukcii, Hradná 5. Cena doho-
dou. Tel.: 0908 179 609, 0905 
873 242.

Pracovník technického úseku – konštruktér 
Predpoklady:  vzdelanie SŠ / VŠ – elektrotechnika, 
 silnoprúd výhodou
 Prax v konštrukcii výhodou
 Znalosť nemeckého 
 a anglického jazyka výhodou

Pracovník nákupu
Predpoklady:  vzdelanie min. SŠ 
 skúsenosť s nákupom materiálu, 
 s prácou v exceli, 
 príp. s firemným softwarom
 Komunikácia v  nemeckom jazyku
 Anglický jazyk výhodou 

Uchádzači môžu zaslať krátku žiadosť a životopis 
na adresu  tpv@centrum.sk

Informácie na tel. č. 0948 012 196

Etablovaný výrobný podnik hľadá
k okamžitému nástupu pracovníkov

na nasledovné pozície

Občianske združenie Fran-
za Lehára v Komárne už 3. rok 
sa významne podieľa na kul-
túrnom živote mesta i jej regi-
ónu. V sobotu 17. januára zor-
ganizovalo v nádhernej veľkej 
sále Dôstojníckeho pavilónu 
už 3. ročník Lehárovho plesu, 
o ktorý bol veľký záujem zo 
širokého okolia i zahraničia, 
prišlo ich takmer 150.

Predsedníčka združenia Te-
rézia Klemen a podpredsedníčka 
Ľubica Jobbágyová s pomocou 
ďalších organizátorov nenechali 
nič na náhodu. Tohoročný ples 
sa niesol v duchu spomienok 
na 115. výročie slávnostného 
uvedenia Lehárovej operety 
Zem úsmevov vo Viedni. Preto 
aj výzdoba bola prispôsobe-
ná k obsahu operety, ktorá sa 

odohráva v čínskom prostredí. 
Konferansieri plesu novinárka 
Kiss Réka a herec Boráros Imre 
privítali ctených hostí a predsta-
vili činnosť Občianskeho zdru-
ženia Franza Lehára. Potom 
privítali orchester Interoperett 
z Budapešti a spevákov Sere-
dy Kristínu,  Vadkerti Imreho, 
Ocsko Aladára i tanečnú skupi-
nu Alfa. Predstavilo aj aj 8 párov 
z Odbornej školy Kultsár Istvá-
na v maďarskom Komárome, 
v prekrásnych robách zatanco-
vali valčík a v čínskych kostý-
moch tanec čočosan z operety 
Zem úsmevov.

Počas veľmi vydareného 
plesu som oslovil niektorých 
organizátorov a významných 
hostí s jedinou otázkou: ako sa 
im páči Lehárov ples.

Stubendek László, pri-
mátor mesta: Som príjemne 
prekvapený úrovňou Lehárov-
ho plesu, cítime sa výborne. Aj 
v budúcnosti mesto vo všetkom 
podporí činnosť Občianskeho 
združenia F. Lehára. 

Karla Wünsternová, riadi-
teľka Medzinárodného fondu 
Vyšehradskej štvorky z Brati-
slavy: Sme tu prvýkrát na tomto 
plese a môžem vyhlásiť, že jeho 
úroveň presahuje hranice mesta. 
Dobre sa bavíme. Podľa našich 
možností budeme podporovať 
činnosť i podujatia Lehárovho 
občianskeho združenia.

Klemen Terézia, predsed-
níčka Občianskeho združenia 
Franza Lehára: Urobili sme 
všetko preto, aby sa tu každý 
cítil výborne a zabudol na sta-

rosti. Aj v budúcnosti budeme 
všestranne rozvíjať Lehárove 
tradície v meste i na Slovensku.

Ocsko Aladár, operný spe-
vák, nový umelecký vedúci 
Občianskeho združenia Fran-
za Lehára: Teší ma, že mojimi 
skúsenosťami môžem pomáhať 
pri organizovaní tohto podujatia 
a aj ja som prispel do programu. 
Zabávame sa výborne.

Keď som videl, ako sa na 
úrovni zabávajú účastníci Le-
hárovho ples, v duchu som 
sa poďakoval organizátorom 
i všetkým, ktorí podporili toto 
významné kultúrno-spoločen-
ské podujatie. Želám Občian-
skemu združeniu Franza Lehá-
ra, aby na podujatiach mali vždy 
vďačnú divácku verejnosť.

Dr. Štefan Bende

Lehárov ples bol opäť významnou 
spoločenskou udalosťou mesta a regiónu

Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 11. februára 2015.

Uzávierka 6. februára

za zvýšené náklady, čo značne 
zaťažuje rozpočet mesta. Často 
sa vedľa kontajnerov ukladá aj 
drobný stavebný odpad po re-
konštrukcii bytov, veľakrát aj 
väčšie kusy - časti bytových ja-
dier, staré okná, dvere atď. - čo 
je taktiež nelegálne. Práve na 
uskladnenie takéhoto druhu 
odpadu bol zberný dvor na Har-
čáši zriadený, aby mohli ľudia 
legálne uložiť aj svoj stavebný 
odpad. Treba však vedieť, že 
bezplatné uloženie stavebné-

ho odpadu platí len v prípade, 
ak prestavbu prevádza občan 
mesta ako súkromná osoba 
svojpomocne. Ak rekonštruk-
ciu bytu prevádza podnikateľ 
alebo firma, tak sa musí postarať 
aj za odvoz a uloženie staveb-
ného odpadu nie na zbernom 
dvore, ale na oficiálnej skládke 
odpadu za patričný poplatok. 
Pre samosprávy sa tento rok 
črtá šanca, že náklady spojené 
s likvidáciou nelegálnych sklá-
dok budú sčasti financované zo 

štátnych zdrojov. Z Environ-
mentálneho fondu Ministerstva 
životného prostredia by malo 
byť disponovaných na tento účel 
5 až 8 miliónov eur. Samozrej-
me aj mesto Komárno sa bude 
uchádzať o dotáciu v rámci 
tohto programu, ale dovtedy sa 
všetky čierne skládky musia lik-
vidovať za mestské - naše spo-
ločné - peniaze. 

Treba si preto uvedomiť, 
že vynášaním smetí na čierne 
skládky riskujú takýto neohľa-

duplní ľudia nielen pokuty a 
pohoršenie zo strany spoluob-
čanov, ale spôsobujú ujmu fi-
nančnú a spoločenskú celému 
mestu. Mestský úrad preto hľa-
dá možnosť užšej spolupráce 
s občanmi Komárna, aby sme 
spoločne brali väčší ohľad na 
životné prostredie a viac dbali o 
čistotu v našom meste, aby sme 
mohli žiť čistejšom a krajšom 
prostredí a aj turisti od nás od-
chádzali s lepšími dojmami.

rk

Nepovolené skládky odpadu budú kontrolovať, pokutovať a likvidovať

Upozorňujeme občanov Ko-
márna, že žiadosti o odpustenie 
poplatku za komunálny odpad 
sa od tohto roka 2015 budú vy-
bavovať podľa nových pravidiel, 
nakoľko došlo k zmene zákona 
a zároveň aj príslušného vše-
obecne záväzného nariadenia. 
Podobné informácie uverejnia 
Komárňanské listy v nasledujú-

com čísle, ktoré vychádza v stre-
du 11. februára 2015. 

V súvislosti s tým vás upo-
zorňujeme, aby ste nenosili na 
Mestský úrad v Komárne rôzne 
doklady a potvrdenia, ale o dva 
týždne si pozorne prečítajte in-
formácie o platbách za komu-
nálny odpad a riaďte sa nimi.

Ako budeme platiť za komunálny odpad?

Tragická dopravná nehoda 
z konca novembra uplynulého 
roka pripravila o život 5 čle-
nov veľkej rodiny, mama a jej 
4 dcéry na mieste podľahli zra-
neniam. Obrovská tragédia sa 
dotkla mnohých, ktorí sa roz-
hodli pomôcť zvyšku rodiny 
- otcovi a ďalším štyrom súro-
dencom, ktorí musia v týchto 
dňoch opustiť rodinný dom, 
v ktorom bývali. Sociálny klub 
West sa preto rozhodol zor-
ganizovať zbierku, do ktorej 
sa zapojili aj mladí ľudia a fi-
nančný dar v hodnote 2-tisíc 
eur odovzdali rodine.

- „Chcel by som sa poďako-
vať všetkým našim návštevní-
kom, ktorí svojim jedným eu-
rom prispeli k pomoci rodine, 
ktorá prežila obrovskú tragédiu. 
To, čo sa udialo, je ťažké pretaviť 
do slov. Táto rodina to naozaj 
nemala jednoduché, žili skutoč-
ne v skromných podmienkach. 

Podarilo sa nám vyzbierať viac 
ako 2-tisíc eur a v takejto situ-
ácii je to zrejme pre nich veľká 
pomoc pri vykročení do nového 
života. Ešte raz by som sa chcel 
poďakovať v mene všetkých nás 
z Westu, že sa nám podarilo vy-
zbierať toľkoto peňazí a takto sa 
nám podarilo aspoň trocha po-
môcť tejto rodine. Aj týmto sme 
chceli upriamiť pozornosť ľudí 
na to, že je dôležité, aby sme si 
navzájom pomáhali, aby sme 
nemysleli len na seba, ale aby 
sme urobili niečo aj pre iných. 
Žiaľ, táto rodina sa dostala do 
takej situácie, z ktorej je veľmi 
náročné nájsť cestu von. Vďaka 
tomu, že sme sa dokázali posta-
viť ako jeden tím a pomôcť tejto 
rodine, urobili sme obrovský 
krok vpred a išli sme príkladom 
pre celý okres, pre celé Sloven-
sko,“ - povedal János Bottyán, 
majiteľ Klubu West. 

Finančne pomohli rodine

Nezabudnite na dane z nehnuteľností!
Do 31. januára 2015 treba na Mestský úrad v Komár-

ne podať tlačivo k dani z nehnuteľnosti. Týka sa to všet-
kých občanov, ktorí v roku 2014 kúpili, predali, zdedili 
alebo vydražili nehnuteľnosť.

Mestský úrad vychádza v ústrety občanom, preto do 
konca januára boli v súvislosti s tým dočasne rozšírené 
stránkové hodiny na oddelení daní a poplatkov, a to v 
pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 8.00 do 12.00 a po-
poludní od 13.00 do 15.00. V stredu od 8.00 do 12.00 a 
popoludní od 13.00 do 16.30.

Ďalšie informácie vám poskytnú pracovníci oddele-
nia daní a poplatkov osobne, mailom na adrese odp@ko-
marno.sk, alebo na telefónnom čísle 035 2851 333.

Zápis prvákov
bude vo všetkých 

základných školách v Komárne
v rovnakom termíne
5. a 6. februára 2015


