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Primátor mesta Komár-
no László Stubendek bol v 
pondelok 26. januára na ofi-
ciálnej návšteve Domu Matice 
slovenskej v Komárne. S jeho 
riaditeľom Jozefom Černekom 
diskutovali najmä o ďalších 
možnostiach spolupráce Mati-
ce slovenskej s mestom.

Za posledné roky sa Matica 
slovenská a krúžky, ktoré zastre-
šuje, významnou mierou podie-
ľali na kultúrnom živote mesta 
Komárno. Či už ide o sloven-
ský folklór, úspešné muzikály, 
aktivity pre deti i seniorov, ale 
aj predstavenia v maďarskom 
jazyku, dom sa napriek zložitej 
finančnej situácii teší záujmu 
divákov. Napríklad vianočný 
program v decembri prilákal 
takmer tisícku divákov. 

„Náš dom je tu pre ľudí, 
všetkých obyvateľov mesta a 
jeho návštevníkov. Ak je spôsob, 
ako môžeme prehĺbiť spoluprá-
cu, radi to spravíme. Priestor je 
napríklad pre najväčší festival 
nášho mesta - Komárňanské dni, 
ktoré budú už onedlho. Doteraz 
sme prispievali najmä našimi 
vlastnými akciami. Členom or-
ganizačného štábu, aj pánovi 
primátorovi som ponúkol pre 
tento ročník naše priestory aj na 
ďalšie akcie, aby sa ponuka festi-
valu ešte viac rozšírila," - vyjad-
ril sa k stretnutiu riaditeľ domu 
a zároveň predseda Miestneho 
odboru Matice slovenskej v Ko-
márne Jozef Černek.

Jednou z ďalších možností 
spolupráce je napríklad vysunu-
té pracovisko turistickej infor-

mačnej kancelárie, ktoré bolo 
tiež témou rozhovoru. Z hľadis-
ka dostupnosti je Dom Matice 
slovenskej umiestnený ideálne 
a hoci v centre mesta kancelária 
funguje, určite by jej pobočka 
našla svoje uplatnenie. Tu by tu-
risti mohli dostať mapku mesta 
s označenými zaujímavosťami, 
možnosťami využitia voľného 
času, tipmi na dobrú kaviareň 
či reštauráciu. Publikácií toho-
to typu o našom meste je však 
nedostatok a práve toto by obaja 
páni radi napravili. Jozef Čer-
nek navrhol primátorovi, že sa 
podujme a skoordinuje prípra-
vu podkladov na publikáciu o 
našom meste. 

„Mestu chýba zjednocujúca 
publikácia o všetkom zaujíma-
vom, čo je možné v Komárne a 

jeho okolí vidieť. Myslím tým 
knižku o našej zaujímavej his-
tórii, ale aj súčasnosti. Máme tu 
šikovných autorov textov, ale aj 
fotografií. Verím, že skoordinu-
jeme naše sily a už onedlho sa 
nám podarí pripraviť podklady 
pre  minimálne trojjazyčnú pub-
likáciu," - uviedol primátor Ko-
márna László Stubendek. 

Na záver stretnutia sa oba-
ja zhodli, že situácia v oblasti 
kultúry je rovnako zložitá ako 
v mnohých iných smeroch, 
avšak keď sa spoja sily a nadše-
nie ľudí zapálených pre správnu 
vec, dajú sa dokázať obrovské a 
prospešné veci. Cesta k nim je 
najmä v hľadaní možností spo-
lupráce a v komunikácii.
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Primátor rokoval v Dome Matice slovenskej

Organizácia Spojených 
národov vyhlásila deň oslobo-
denia koncentračného tábora 
Auschwitz-Birkenau, 27. janu-
ár, za Pamätný deň holokaus-
tu. Komárňanská Židovská ná-
boženská obec spomínala na 
obete v nedeľu 25. januára. 

V rámci spomienkového 
stretnutia si prítomní mohli vy-
počuť prednášku Katalin Répás, 
v ktorej priblížila poslucháčom 
výsledky svojho bádania, nové 
informácie v súvislosti s arizá-
ciou židovského majetku, ktoré 
získala v komárňanskom archí-
ve.

Prezentácia najnovšej kni-
hy Attilu Simona pod názvom 
„Maďarské časy na Hornej Zemi 
1938 – 1945“ bola presunutá na 
neskorší termín, pretože autor 

sa nedostal do Komárna kvôli 
snehovej kalamite. 

Ako uviedol Tamás Paszter-
nák zo Židovskej náboženskej 
obce v Komárne, v súčasnosti 
sa snažia koncentrovať na to, 
aby pozývali takých miest-
nych prednášateľov, respek-
tíve blízkych Komárnu, ktorí 
sa zaoberajú týmto krvavým 
obdobím a vedia priniesť nové 
informácie. Takéto prednášky 
prinášajú plusy, ktoré boli za-
tiaľ neznámou, neodhalenými 
faktami ktoré odhaľujú miestnu 
históriu. Prostredníctvom nich 
sa poslucháči môžu dozvedieť, 
čo sa dialo pred 70 rokmi, ako 
žili ľudia v tom čase, o čo všetko 
prišli. - „Boli by sme radi, ak by 
sa ľudia trocha zamysleli, kam 
vlastne zmizlo toto spoločenstvo, 

a o čo prišlo Komárno a jeho 
okolie touto stratou.,“ - povedal 
Tamás Paszternák. 

Na nedeľnom podujatí za-
stupoval naše mesto vicepri-
mátor Béla Keszegh: - „Zvlášt-
nosťou dnešného dňa bolo, že 
spolupracovníci archívu pouká-
zali na konkrétne osudy v našom 
meste  - o čo všetko štát pripravil 
tunajšie židovské rodiny, v ktorej 
ulici, akým spôsobom, ako ich 
pripravil o všetky práva,  ľud-
skosť, skrátka o všetko. Hovorilo 
sa tu o pekároch, drobných re-
meselníkoch a o takých rodinách, 
ktoré boli súčasťou všedných dní. 
Odkaz dnešného dňa je jedno-
značný: aby sa už takéto okami-
hy, bez ohľadu na to, akej skupi-
ny občanov Komárna by sa mali 
dotknúť, nezopakovali už nikdy.“ 

V Komárne už tradične spá-
jajú Pamätný deň holokaustu 
so slávnosťou TuBiSvat. Nový 
rok stromov aj tentoraz privíta-
li ochutnávkou 15-tich druhov 
ovocia a ovocných štiav. 

Je to symbolom toho, že už 
prichádza jar. V poľnohospo-
dárstve je to znamením zrode-
nia stromov, symbolom obdo-
bia, odkedy je možné jesť ovocie 
trojročných stromov. 

Židovská náboženská obec 
v Komárne organizuje v tomto 
roku množstvo podujatí - cir-
kevné sviatky, Deň otvorených 
dverí, Deň martýrov a na sklon-
ku leta je to Európsky deň židov-
skej kultúry. Každého srdečne 
očakávajú v budove Menházu 
a priľahlej synagógy.
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Záleží na nás, aby sa to už nikdy neopakovalo

Vedenie Všeobecnej ne-
mocnice Komárno, ktorá je 
prevádzkovaná neziskovou 
organizáciou FORLIFE a ma-
nažérsky riadená skupinou 
AGEL, na sklonku minulého 
roka vďaka darovaným 2% 
z daní investovala do zvýšenia 
komfortu pacientov na lôžkach 
na všetkých oddeleniach. 

Z 21-tisíc eur, ktoré v rámci 
tejto akcie nemocnica získala, 
bolo investovaných vyše 12-tisíc 
eur do 400 kusov nových van-
kúšov, 400 kusov nových papló-
nov, 10 detských vankúšov a 10 
kusov detských paplónov. Za 
5-tisíc eur bolo zakúpených 200 
kusov nových poťahov na pap-
lóny a vankúše a 500 kusov no-
vých prestieradiel. Zo zvyšných 
peňazí bude zaobstaraných 25 
kusov antidekubitných matra-
cov, ktoré znižujú riziko vzniku 
preležanín u dlhodobo hospita-
lizovaných pacientoch. 

- „Začiatkom roka 2014 
sme spustili akciu „Darujte 2% 
z daní vašej nemocnici“ a pred 

Vianocami sme ukončili výmenu 
starých paplónov a vankúšov za 
nové v celej nemocnici, ktorá dis-
ponuje 368 lôžkami a na ktorých 
sa ročne vystrieda vyše 14 000 
pacientov. Cieľom tejto akcie 
bolo získať financie na zvýšenie 
komfortu pre všetkých hospitali-
zovaných pacientov – vás, vašich 
známych a rodinných príslušní-
kov. V mene celej nemocnice sa 
chcem poďakovať všetkým, ktorí 
podporili túto dobročinnú ak-
ciu a prispeli svojimi 2% z daní, 
čím sa nám podarilo spríjemniť 
pacientom pobyt na lôžku, kde 
niektorí musia tráviť aj viac dní 
,“- uviedol riaditeľ nemocnice 
Mgr. Viktor Dudáš.

V roku 2013 sa Všeobecnej 
nemocnici Komárno vďaka da-
rovaným 2% podarilo zakúpiť 
špičkový prístroj na vyšetrenie 
sluchu novorodencov za vyše 3 
400 eur. V roku 2012 pomocou 
rovnakej akcie pribudla na od-
delenia nová posteľná bielizeň 
za viac ako 5 400 eur.

Mgr. Marta Csergeová

Nemocnica vďaka 2 percentám 
zakúpila nové paplóny a vankúše

Poslanec za Most-Híd Ti-
bor Bastrnák sa v interpelácii 
pýta ministra hospodárstva 
Pavla Pavlisa, či potenciálni 
noví investori, ktorí by mali 
prísť na Slovensko, pomôžu 
južným okresom

„Bude niektorá investícia 
realizovaná v zaostalých oblas-
tiach južného Slovenska, kde je 
priemerná nezamestnanosť vyš-
šia, ako v ostatných oblastiach?,“ 
píše v interpelácii Bastrnák.

Poslanec strany Most-Híd 
reaguje na Pavlisov rozhovor 
pre médiá, podľa ktorého rezort 
hospodárstva pracuje na šty-
roch významných investíciách 
z oblasti strojárenskej výroby, 
služieb a servisných služieb v 
oblasti dopravy, ktoré by mali 
v horizonte dvoch-troch ro-

kov priniesť tisíce pracovných 
miest.

Bastrnáka v tejto súvislosti 
zaujíma, či Pavlis plánuje využiť 
možnosti ponúknuté týmito in-
vestíciami na zlepšenie nevyho-
vujúcej situácie zamestnanosti 
napríklad v okrese Komárno, 
kde po zániku niektorých veľ-
kých zamestnávateľov sú mnohí 
občania nútení hľadať prácu v 
zahraničí.

„Akými konkrétnymi krok-
mi plánujete dosiahnuť zlepše-
nie stavu zamestnanosti v ko-
márňanskom regióne, problémy 
ktorého sme spomínali aj pri 
našom osobnom rozhovore?“ 
uzatvára interpeláciu Bastrnák 
na ministra, podľa ktorého by 
na Slovensko mohli prísť štyria 
veľkí investori.

Bastrnák sa pýta ministra Pavlisa, 
či investori pomôžu južným okresom

Mestské kultúrne stredisko v Komárne
Vás srdečne pozýva

na krst CD maďarských ľudových 
piesní v podaní

zaslúžilého umelca a nositeľa ceny 
Jászai Mátyása Dráfiho

v stredu, 18. februára o 18. hodine
vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu.

Spoluúčinkuje ľudová hudba Pengő
pod vedením Árpáda Mézesa

Krstným otcom bude György Batta st.
Info: 035/7713 550, 035/7710 707, 0905 892 579

Vstup voľný

Chcete požiadať o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad?
V minulom roku vstúpil do 

platnosti novelizovaný zákon 
prijatý Národnou radou SR 
a na základe toho aj poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Ko-
márne ešte v roku 2014 prijali 
nové Všeobecne záväzné na-
riadenie číslo 7/2014 o miest-
nom poplatku za komunálne 
odpady. Takto vstúpili do plat-
nosti nové pravidlá pre podá-
vanie žiadostí o odpustenie 
miestneho poplatku z dôvodu, 
že sa osoba - poplatník viac 
ako 90 dní nezdržiava v meste 
Komárno. Ako našu redakciu 
informoval vedúci Ekonomic-
kého odboru Mestského úra-
du v Komárne Ing. Bohumír 
KÓŇA, v tejto oblasti nastala 
výrazná zmena.
l	Ak chce občan podať žia-

dosť o odpustenie alebo zníže-
nie  poplatku za komunálny od-
pad za rok 2015, môže to urobiť 

písomne alebo elektronicky na 
adresu Mestského úradu, a to 
po ukončení obdobia, za ktoré 
žiada zníženie, resp. odpustenie, 
najneskôr však do 28.2. nasle-
dujúceho roku, t. j. za rok 2015 
až do 28.2.2016, resp. počas 
roka 2015 po návrate do mesta 
Komárno.
l	Ako doklad k žiados-

ti o odpustenie alebo zníženie 
poplatku za komunálny odpad 
Mestský úrad akceptuje potvr-
denie o pobyte mimo Komár-
na plus potvrdenie o zaplatení 
poplatku za komunálny odpad 
na mieste mimo Komárna. To 
môže potvrdiť obec, mesto, za-
mestnávateľ, škola, ubytovňa 
alebo iné zariadenie.
l	Takúto žiadosť si môžu 

podať napríklad študenti štu-
dujúci mimo Komárna, obča-
nia zdržiavajúci sa mimo mesta 
v iných obciach Slovenska alebo 

mimo Slovenska, kde pracujú 
alebo bývajú, klienti zariadení 
sociálnej starostlivosti mimo 
mesta Komárna, občania vo vý-
kone trestu.
l	Študent študujúci do 50 

kilometrov musí predložiť k 
žiadosti potvrdenie o návšteve 
školy plus potvrdenie o ubyto-
vaní v internáte. Ak študent štu-
duje vo vzdialenosti viac ako 50 
kilometrov, stačí, ak k žiadosti 
priloží potvrdenie o návšteve 
školy.
l	Doklady v českom, ma-

ďarskom, anglickom a nemec-
kom jazyku nie je potrebné 
k žiadosti prekladať do sloven-
činy. Ak sú doklady v inom 
cudzom jazyku, je potrebné k 
žiadosti predložiť aj preklad, nie 
však úradný.
l	Dôvodom na odpustenie 

alebo zníženie poplatku podľa 
spomínaného Všeobecne záväz-

ného nariadenia č. 7/2014 nie je, 
že občan je dôchodca, je v zlej 
sociálnej situácii alebo je zdra-
votne ťažko postihnutý.
l	Občania mesta môžu cel-

kový poplatok uhradiť aj v splát-
kach podľa svojich finančných 
možností po písomnej alebo te-
lefonickej dohode so správcom 
dane (telefón 035 2851 353).
l	Potrebné doklady a vypl-

nené tlačivá môže občan doniesť 
osobne, alebo sa s pracovníkmi 
Mestského úradu skontaktuje 
telefonicky na čísle 035 2851 
353, prípadne na mailovej adre-
se odp@komarno.sk.
l	Mestský úrad bude doru-

čovať rozhodnutia k miestnemu 
poplatku občanom Komárna 
v období mesiacov marec - apríl. 
Na akékoľvek vaše otázky budú 
odpovedať pracovníci Mestské-
ho úradu na čísle 035 2851 353.
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Drobná inzercia

Novorodenci
Izabella Kovácsová z Čičova, Attila Manyuš z Kameničnej, Ronald 

Kovács z Kolárova, Gergely Mihácz z Trávnika, Máté Kristóf Belohorec 
zo Zlatnej na Ostrove, Bence István Tóth z Kolárova, Zoé Vörös z Hur-
banova, Tiffany Šárköziová z Komárna, Lukáš Pisár z Komárna, Ga-
briel Rehák z Nesvád, Viola Benedeková z Kolárova, Vanessa Rajková 
z Imeľa, Tobias Števár z Mojzesova, Daniel Barkóci z Komárna, László 
Hajabács z Bátorových Kosíh, Péter Áron Fűri z Vlčian, Brendon Ró-
bert Nagy z Tône, Kristóf Marosi z Gbeliec, Samuel Csonka z Komárna, 
Dominika Beseová zo Svätého Petra, Csongor Dávid Bajcsi z Ďulovho 
Dvora, Dávid Csicsó z Komárna, Fabian Banda z Hurbanova, Boglárka 
Bazsó z Dunajskej Stredy, Orsolya Szíjgyártó z Kolárova, Tímea Őszi z 
Kolárova, Paulína Lakatošová z Marcelovej, Emily Van Geest z Hurba-
nova, Natália Mórocz z Novej Stráže, Tamara Almášiová z Komárna, 
Dominika Angyal z Kolárova, Bianka Szántó zo Štúrova

Sľúbili si vernosť
Csaba Nagy a Mónika Telkesi

Opustili nás
66-ročný János Máriási z Komárna, 61-ročný Ján Koza z Komár-

na, 64-ročný Kálmán Belovics z Komárna, 55-ročný Imre Hübsch z 
Novej Stráže, 82-ročná Pavlína Pravdová z Komárna, 88-ročný Ladi-
slav Szeles z Iže, 73-ročná Terézia Uňatinská z Vrbovej nad Váhom, 
84-ročný Ján Fürstenceller z Marcelovej, 84-ročná Mária Csengelová 
z Komárna, 93-ročný Ladislav Kinczer z Iže, 85-ročný Pavol Valent z 
Komárna, 89-ročná Helena Bujnová z Hadoviec, 66-ročný Tibor Csepy 
z Komárna, 75-ročná Margita Ballová z Okoličnej na Ostrove, 56-ročný 
Ján Horváth zo Zlatnej na Ostrove, 68-ročný František Berza z Komár-
na, 89-ročná Aranka Laposová zo Zlatnej na Ostrove, 87-ročná Jolana 
Molnárová z Komárna, 70-ročný Zoltán Bálint z Chotína, 85-ročná 
Katarína Botková zo Zlatnej na Ostrove, 61-ročný Ľudovít Pető z Ko-
márna, 84-ročná Éva Pindeš z Komárna, 77-ročná Judita Prepletaná 
zo Zlatnej na Ostrove, 64-ročný Pavel Domonkoš z Ďulovho Dvora, 
79-ročný Karol Erőš z Marcelovej, 76-ročný Michal Pajdušák z Komár-
na, 66-ročný Árpád Borovicza z Komárna, 89-ročná Judita Suchová z 
Komárna, 81-ročná Mária Sláviková z Komárna 

l Prvá oddlžovacia. 0949 226 661.
l Predám  3-izbový byt po rekon-
štrukcii, Hradná 5. Cena: dohodou. 
Tel.: 0908/179 609. 0305/873 242.
l Predám stavebný pozemok Ko-
márno-Malá Iža, štátna dotácia na 
výstavbu rodinného domu je mož-

ná. 0904/827 633.
l Opatrím dieťa. 0903/647 086.
l Vŕtanie studní. 0908/179 712.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.
l Chcete sa dať ostrihať a upraviť 
vlasy pohodlne? Prídem k Vám do-
mov. Tel.: 0907/271 670. 

POĎAKOVANIE
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 

dary všetkým príbuzným, priateľom, známym 
a bývalým kolegom, ktorí sa 13. januára prišli 
rozlúčiť s našim drahým zosnulým

Vojtechom MÉSZÁROSOM.
Smútiaca rodina

Na našej priemyslovke sa 
schyľuje k nevšednej udalosti! 
Ako už samotný názov napo-
vedá, jej cieľom bude poodha-
liť tým, ktorí sa zaujímajú o ži-
vot našej školy, všetky známe 
aj menej známe zákutia tejto 
ustanovizne.

Noc priemyslovky je v pr-
vom rade adresovaná žiakom zá-
kladných škôl prvého a druhého 
stupňa, ktorí môžu v sprievode 
svojich rodičov poodhaliť čaro 
štúdia na našej škole. Radi však 
privítame aj pedagógov základ-
ných škôl, terajších študentov 

a ich rodinných príslušníkov 
i priateľov. V neposlednom rade 
sa tešíme na návštevu našich bý-
valých študentov zvedavých na 
zmeny a novinky, ktoré sa u nás 
od ich odchodu udiali.

Program, ktorý sme pri tej-
to príležitosti zostavili, je naozaj 
pestrý. Návštevník bude mať 
možnosť nakuknúť do labora-
tórií, kde nazrie pod pokrievku 
odborného vyučovania. Verej-
nosti sprístupníme aj jazykové 
učebne, v ktorých bude mať 
možnosť rozšíriť si hravou for-
mou pod vedením našich peda-

gógov svoje jazykové znalosti.
Formovanie kolektívu, fy-

zickej a psychickej stránky štu-
denta tiež považujeme za veľmi 
dôležité. O prezentáciu týchto 
aspektov študentského života 
na našej škole sa postarajú te-
locvikári a vychovávatelia. Naši 
študenti sa zapájajú do mno-
hých odborných súťaží a tak 
sme sa rozhodli odhaliť mieru 
ich talentu a kreativity formou 
výstavy najzaujímavejších a naj-
úspešnejších študentských prác. 
Noc priemyslovky poskytuje 
priestor aj na dialóg s bývalými 

i súčasnými učiteľmi školy.
Podrobnejšie informácie 

o Noci priemyslovky nájdete na 
našej webovej stránke. Pestrý 
program, variabilita vyučova-
cích priestorov, závan pedago-
gickej a študentskej nostalgie... 
Všetko, čo robí priemyslovku 
priemyslovkou, je neochvejnou 
zárukou príjemne a užitočne 
stráveného večera.

Príďte a spolu s nami sa po-
norte do „Noci priemyslovky“ 
vo štvrtok 19. februára od 18. 
do 22. hodiny.

mv

Noc priemyslovky bude určite zaujímavá

Centrum voľného času pozýva deti na

KARNEVAL
v sobotu 21. februára od 15. hodiny

Program: promenáda masiek - vystúpenie 
tanečného krúžku - spoločná tanečná zábava 
- zábavné súťaže - sladké odmeny pre všetky 

masky - diplom za účasť.
Tešíme sa na pekné karnevalové masky!

Kontakt: 0908 401 896

SPOMIENKA
„Sú vety, ktoré už nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré stále spomíname ...“

Dňa 6. februára 2015 sme si pripomenuli 
24. výročie chvíle, kedy nás navždy opustil 

náš drahý manžel, otec a starý otec
IMRICH KOKOŠ z Komárna.

Ten, kto ho poznal, spomenie si, ten, kto ho mal rád, 
nezabudne.

S láskou a úctou spomína
manželka, dcéra a syn s rodinami.

Ohľadne komárňanskej 
mestskej vodárenskej spoloč-
nosti KOMVaK bolo v ostatnom 
čase nastolených veľa otázok na 
ktoré vedenie mesta považuje za 
dôležité odpovedať a patrične in-
formovať občanov mesta a širokú 
verejnosť. Na verejnosť sa dostali 
dokumenty, ktoré do značnej 
miery ovplyvňujú majetok a bu-
dúcnosť najhodnotnejšej firmy 
mesta, ako aj samotné mesto.

Treba zdôrazniť, že vedenie 
mesta od začiatku kauzy sledu-
je a analyzuje situáciu. Našim 
cieľom je, aby sme ku kauze 
KOMVaK pristupivali odborne, 
kde našim prvoradým cieľom 
je ochrana majetku mesta a za-
bezpečenie nepretržitej dodávky 
pitnej vody. Preto sa pri návrhu 
riešenia snažíme namiesto doha-
dov opierať sa o dostupné doku-
menty a fakty.  

Bolo mesto informované o 
zmluve medzi firmami KOM-
VaK, a.s., a HASS, s.r.o.?

Vedenie mesta od vedenia 
alebo od dozornej rady spoloč-
nosti KOMVaK nedostalo žiadne 
informácie. O založení majetku 
firmy sa dozvedelo z dokumentu 
zverejneného na internete. Ria-
diteľ KOMVaK-u sa vyhovára na 
neformálne telefonáty, ktorými 
sa vraj snažil zastihnúť vedenie 
mesta. Firma mala k dispozícii 
rôzne oficiálne kanály na vyroz-
umenie hlavného akcionára fir-
my, t.j. mesto o situácii. K čomu 
však nedošlo.  

Aký je postoj zo strany mes-
ta k obsahu zmluvy?

Ohľadne obsahu zmluvy sme 
sa informovali u pána riaditeľa, 
ktorý priznal, že bolo chybu to, 
že vedenie mesta o zmluve ne-
vedelo. Možné dôsledky zmluvy 
mesto analyzuje prostredníctvom 
odborníkov s cieľom riešenia sú-
časnej situácie a zabezpečenia 
majetku mesta do budúcnosti.

Ide podľa vedenia mesta v 
tejto veci o prekročenie právo-
mocí zo strany vedenia firmy 
KOMVaK?

Právnu zodpovednosť ve-
denia firmy skúmame v zmysle 
platných zákonov a právomocí 
vyplývajúcich zo stanov spoloč-
nosti. Samozrejme okrem práv-
nej zodmovednosti je tu aj etická 
stránka veci.

Kto vymenúva a odvoláva 
vedenie KOMVaK-u?

Odvolanie aj vymenovanie 
vedenia spoločnosti je v rukách 
mestského zastupiteľstva.

Plánuje vedenie mesta 
konkrétne kroky na odvolanie 
predsedu predstavenstva a čle-
nov predstavenstva spoločnosti 
KOMVaK?

O odvolaní menovaných pá-
nov môže rozhodnúť zastupiteľ-
stvo. Ak je ich konanie v rozpore 
s platným právom, potom je re-
levantná aj otázka ich eventuál-
neho odvolania. Popri sprísnení 
stanov spoločnosti je čím skôr 
potrebné pristúpiť aj k zmenám 
v obsadenstve dozornej rady vy-

menovaním poslancov z radov 
novozvoleného zastupiteľstva.

V akej hospodárskej situá-
cii je v súčasnosti firma KOM-
VaK?

Firma KOMVaK prenajíma 
značnú časť ňou spravovaného 
majetku od mesta Komárno v 
zmysle príslušnej zmluvy. Po-
čas 10 rokov fungovania firmy 
KOMVaK nadobudol aj vlast-
ný firemný majetok v hodnote 
okolo 13 miliónov eur. Vedenie 
mesta sa bude snažiť o to, aby 
firmu komplexne preverila nová, 
nezávislá audítorská spoločnosť, 
čo môže vniesť viac svetla do ce-
lej kauzy.

Aké následky pre mesto 
môže mať zadĺženie spoločnos-
ti KOMVaK?

Dopad zadĺženia spoločnosti 
je predmetom právnej a finanč-
nej odbornej analýzy mestského 
úradu. Bohužiaľ firma KOMVaK 
má dlhy aj voči iným subjektom, 
ktoré sa už sčasti súdne vymáha-
jú. Naviac firma dlží aj samotné-
mu mestu Komárno a niektorým 
obciam v komárňanskom okre-
se. Mesto Komárno urobí všet-
ky potrebné kroky, aby majetok 
mesta ochránilo.

Čo môže mesto urobiť pre-
to, aby zamedzilo prípadnému 
konkurzu voči firme KOM-
VaK?

V zmysle právnych mož-
ností urobíme všetko preto, aby 
sme posilnili právomoci mesta 
ako jediného, 100-percentného 

majiteľa firmy. Pre mesto je pri-
oritným cieľom sprehľadnenie 
hospodárenia firmy. Neodkladne 
budeme žiadať o audítorskú kon-
trolu, o zmenu stanov a dozornej 
rady spoločnosti. Odsúhlasenie 
nových stanov a obsadenia novej 
dozornej rady spoločnosti bude 
prvoradou úlohou aj pre nové 
mestské zastupiteľstvo.

Vedenie mesta si je vedo-
mé dôležitosti problému, preto 
pre objasnenie situácie vo firme 
KOMVaK dá priestor aj v rámci 
verejnej diskusie v rámci mest-
ského zastupiteľstva, kde popri 
predostrení dokumentov budú 
mať priestor na vysvetlenie situá-
cie všetky zainteresované strany.

Máme vedomie o tom, že fir-
ma KOMVaK pozýva poslancov 
mestského zastupiteľstva na dis-
kusiu do sídla firmy. Podľa našej 
mienky je však takýto postup fir-
my nie príliš šťastný a korektný a 
nevedie k nestrannej a odborne 
podloženej diskusii.

Vedenie mesta mieni vznik-
nutý problém riešiť na mestskom 
zastupiteľstve, ktoré je sledované 
verejnosťou a je možné verejne 
klásť otázky a vypočuť si argu-
menty. Pred zasadnutím mest-
ského zastupiteľstva môžu svoje 
odporúčania v danej veci sfor-
mulovať aj odborné komisie, čo 
môže diskusiu udržať v odbor-
nej rovine. Firemná prezentácia 
v sídle spoločnosti je z pohľadu 
komplexnosti názorov neposta-
čujúca.                                     krá

Často kladené otázky vo veci KOMVaK

Predstavenstvo KOMVaK, a. 
s., si prečítalo 4. februára 2015 na 
webovej stránke mesta Komárno 
stanovisko vedenia mesta, kto-
ré publikovalo po uskutočnení 
registrácie záložného práva č. 
1408/2015 (notársky centrálny 
register záložných práv). K uve-
rejnenému stanovisku mesta 
považujeme za dôležité uviesť 
nasledovné:

Vlastník verejného vodovo-
du Mesto Komárno evidovalo 
dlhotrvajúci problém v otázke 
zabezpečenia kvalitnej pitnej 
vody v mestskej časti Komárna a 
v Kave. V tejto veci zaslal  Regi-
onálny úrad verejného zdravot-
níctva (RÚVZ) v Komárne viac 
listov Mestu Komárno.

V roku 2013 sa rapídne zhor-
šovala kvalita miestneho zdroja 
pitnej vody, z ktorého KOMVaK, 
a. s., zabezpečovala zásobovanie 
miestneho obyvateľstva. Zo stra-
ny RÚVZ Komárno po registrácii 

týchto nepriaznivých výsledkov 
kvality pitnej vody bola vyslove-
ná výzva na okamžitú nápravu.

Spoločnosť KOMVaK po 
vyhodnotení rýchle sa zhoršu-
júceho stavu kvality pitnej vody 
v miestnom zdroji a uvedomení 
si veľkých zdravotných rizík sú-
visiacich s kvalitou zdroja pitnej 
vody bola nútená uskutočniť in-
vestičnú akciu, ktorá definitívne 
odvrátila hrozbu hromadného 
výskytu zdravotných problémov 
a následného úradného zákazu, 
resp. odstavenia zdroja pitnej 
vody a tvrdých finančných sank-
cií zo strany štátneho dozoru.

Nakoľko Mesto Komárno ne-
riešilo túto vážnu otázku, KOM-
VaK, a. s., musela uskutočniť 
túto vynútenú investíciu, ktorú 
pre nedostatok voľných finanč-
ných zdrojov akciová spoločnosť 
zabezpečila formou splátkového 
kalendára dohodnutého dodáva-
teľom stavby.

K notárskemu zápisu došlo 
dňa 20.1.2015. Pred uvedeným 
termínom predseda predstaven-
stva a riaditeľ spoločnosti niekoľ-
kokrát žiadali primátora mesta 
o stretnutie, ku ktorému pre vy-
sokú zaneprázdnenosť primátora 
mesta doteraz nedošlo.

Predstavenstvo svoje rozhod-
nutie o podpísaní záložnej zmlu-
vy vykonalo v súlade s platnými 
stanovami spoločnosti a nemalo 
v úmysle túto skutočnosť zaml-
čať. Zriadenie záložného práva 
pri zabezpečení záväzku je za-
užívanou obchodnou záležitos-
ťou.  Predstavenstvo spoločnosti 
je pevne presvedčené, že táto 
pohľadávka dodávateľa stavieb 
bude aj naďalej, tak ako doteraz, 
splácaná podľa dohodnutého 
harmonogramu.  O uvedenej 
skutočnosti budeme informovať 
poslancov mestského zastupi-
teľstva na plánovanom stretnutí, 
ktoré sa uskutoční dňa 10.2.2015 

v sídle našej spoločnosti. Vzhľa-
dom na to, že svoju obchodnú 
činnosť zabezpečujeme v zmys-
le platného znenia obchodného 
zákonníka a sme ustanovená ako 
akciová spoločnosť, budeme sa 
aj naďalej riadiť rozhodnutiami 
najvyššieho orgánu spoločnos-
ti, t. j. rozhodnutiami Valného 
zhromaždenia. Členovia pred-
stavenstva doteraz neobdržali od 
vedenia mesta Komárno požia-
davku o stanovisko v uvedenej 
záležitosti.

Sme presvedčení, že takýto 
spôsob interpretácie stanoviska 
vedenia mesta môže záporne 
ovplyvniť obchodné styky spo-
ločnosti. Dávame zúčastňujúcim 
sa na zváženie správnosť takého-
to postupu a sme presvedčení, že 
dôjde k stretnutiu a vysvetleniu 
názorov medzi Mestom Komár-
no a spoločnosťou KOMVaK.

Predstavenstvo spoločnosti 
KOMVaK, a. s.

Tlačová správa spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s.
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Komárno si v tomto roku 
pripomenie už 750. výro-
čie udelenia mestských práv 
kráľom Bélom IV. K tomuto 
výročiu pripravuje mesto po-
čas celého tohto roka sériu 
významných spomienkových 
podujatí. Do tohto rámca 
významne zapadá aj výročie 
narodenia Ladislava V., uhor-
ského a českého kráľa, ktorý 
sa v Komárňanskej pevnosti 
narodil 22. februára 1440, teda 
pred 575 rokmi.

Narodenie tohto jediného 
kráľa pripomína návštevníkom 
Komárna veľmi pekná socha, 
dielo akademického sochára 
Petra Gáspára, rodáka z Vojníc 
v okrese Komárno. Socha bola 
slávnostne odhalená v parku 
Anglia, neďaleko centra mesta, 
pred 15 rokmi v deň výročia na-
rodenia kráľa Ladislava V. Tento 
pekný pomník rodáka mesta 
Komárna stojí na mieste, kde 
kedysi stáli budovy stredoveké-
ho Komárna. Socha kráľa Ladi-

slava V. pripomína obyvateľom 
i návštevníkom Komárne nie-
len panovníka, ktorý sa zhodou 
rôznych okolností narodil práve 
v pevnosti, ale svojím gotickým 
oblúkom symbolizuje aj naj-
staršiu časť mesta.

Kráľa Ladislava V. histo-
grafia nazýva aj Ladislavom 
Pohrobkom, nakoľko ešte pred 
jeho narodením v neďalekom 
Nesmélyi, teraz blízko maďar-
ského Komáromu, na týfus 
zomrel jeho otec, kráľ Albert 
Habsburský. Ladislavova mat-
ka kráľovná Alžbeta, ktorá sa 
uchýlila do pevnosti Komárna, 
nechala ešte v tom istom roku 
nechala malého Ladislava ko-
runovať uhorskou kráľovskou 
korunou, ktorú jej komorná 
Kottanner Jánosné ukradla 
z poverenia kráľovnej z Vyše-
hradu a na saniach ju dopravila 
do Komárne. Uhorské stavy me-
dzitým Z Poľska pozvali na trón 
Wladislava I., ale ten v roku 
1444 padol v boji s Turkami.

Namiesto mladého kráľa 
Ladislava V. v skutočnosti vlá-
dol správca krajiny Ján Hunya-
dy a neskôr Ulrik Cillei. To, že 
v skutočnosti Ladislav V. dlhé 
roky nevládol, znázornil so-
chár Peter Gáspár tak, že krá-
ľovskú korunu nadvihol nad 
hlavu kráľa. Mladému kráľovi 
Ladislavovi V. v januári 1453 na 
bratislavskom sneme uhorské 

stavy zložili prísahu vernosti 
a  28. októbra toho istého roku 
bol v Prahe korunovaný aj za 
českého kráľa. V Prahe sa 23. 
novembra 1457 zákerná choro-
ba ukončila jeho krátky ale na 
rôzne udalosti bohatý život. Je 
pochovaný v katedrále svätého 
Víta v Prahe.

Kráľ Ladislav V. počas pano-
vania nikdy nezabudol na svoje 
rodné mesto a v šiestich listinách 
potvrdil a rozšíril mestské výsa-
dy Komárna. Preto Komárňania 
vždy s pietou spomínajú na je-
diného kráľa, ktorý sa narodili 
v pevnosti v Komárne. Ako som 
sa dozvedel od Imricha Knirsa, 
viceprimátora mesta a predsedu 
Občianskeho združenia Za lep-
šie Komárno, v piatok 20. febru-
ára 2015 bude 19. hodine spo-
mienková slávnosť s kladením 
vencov pri soche kráľa Ladislava 
V. a v dňoch 21. a 22. februára 
bude v Komárne a v Komáro-
me verejné premietanie dvojja-
zyčného dia programu o živote 
kráľa Ladislava V. pod názvom 
„Občania, ktorí tu bývame, buď-
me pyšní na históriu mesta“.

Každého srdečne pozývame 
na spomienkové oslavy narode-
nia kráľa Ladislava V. i na pre-
hliadku peknej sochy tohto mla-
dého kráľa, ktorá je umiestnení 
v Parku Anglia neďaleko centra 
mesta.

Dr. Štefan Bende

Pred 575 rokmi sa v Komárne narodil kráľ Ladislav V.
Pozývame na Korunovačné dni na oboch brehoch Dunaja

V Bratislave sa 23.januára 
uskutočnil slávnostný galave-
čer pri príležitosti vyhlásenia 
výsledkov NELO Slovenský 
pohár a ankety Kanoista roka 
2014. Zúčastnilo sa ho viac ako 
300 hostí – pretekári, funkcio-
nári Slovenského zväzu rých-
lostnej kanoistiky, pozvaní 
hostia a samozrejme aj rodičia. 
Jedným z najvýznamnejších 
hostí bol predseda Národnej 
rady SR pán Peter Pellegrini.

Na tomto významnom pod-
ujatí boli aj športovci a tréner 
Kajak kanoe klubu Komárno. 
Na pódiu sa postupne striedali 
víťazi v jednotlivých kategóriách 
od 11-ročných športovcov až po 
seniorov. Ocenenia odovzdávali 
bývalí vynikajúci kajakári a ka-
noisti, medailisti z olympiád, či 
svetových a európskych šampio-
nátov, ako aj tréneri.

V pozadí na pódiu bolo 
umiestnených celkom 6 lodí 
značky NELO, ktoré získali ví-
ťazi v kategórii kadetov a juni-
orov.

NELO Slovenský pohár
V hodnotení NELO Slo-

venského pohára  sa víťazmi 
vo svojich kategóriách stali títo 
pretekári Kajak kanoe klubu 
Komárno:

Peter Christopher Léránt 
v kategórii canoe 12-roční 
chlapci, tréner Oliver Koczkás,

Dávid Koczkás v kategórii 
canoe 14-roční chlapci, tréner 
Oliver Koczkás, 

Samuel Szépe, v kategórii 
kajak 12-roční chlapci, tréner 
Attila Ambrus,

Mariana Petrušová v kate-
górii 15- až 16-ročných kaja-
károk kadetiek, tréner Ladislav   
Polhammer.

Druhé miesto obsadili 
12-ročný kanoista Dávid Gallo 
a junior Daniel Szokol a pohár 
za 3.miesto si prevzali kajakári 
14-ročný Samuel Živický, kadet 
Ákos Obert a kanoisti 14-ročný 
Richard Zilizi a kadet Mátyás 
Kara.

V celkovom bodovom hod-
notení oddielov bolo poradie 
nasledovné:1. KCK Šamorín, 2. 
KRK Nováky, 3. Kajak kanoe 
klub Komárno. Pohár za tretie 
miesto v hodnotení oddielov 
v rámci NELO Slovenský pohár 

za náš klub prevzal šéftréner 
nášho klubu František Dosudil.

Kanoista roka 2014 - Veľmi 
očakávaným bolo vyhlásenie an-
kety Kanoista roka 2014, keď na 
veľkú radosť priaznivcov rých-
lostnej kanoistiky predovšetkým 
z Komárna, sa Kanoistom roka 
2014 zaslúžene stal Erik Vlček 
a potešilo nás aj 2. miesto Jura-
ja Tarra. Tretie miesto v ankete 
získal Peter Gelle.

Junior roka 2014 - V tejto 
ankete boli úspešní ďalší členo-
via nášho klubu - Daniel Szokol 
obsadil 2. miesto a Adam Botek 
4. miesto.

Posádka roka 2014 - 1. 
miesto patrilo Erikovi Vlčekovi 
a Jurajovi Tarrovi za výkon roka, 
keď sa v Moskve na svetovom 
šampionáte stali dvojnásobnými 
majstrami sveta v K2 na 500 m 
a 1000 m. Posádka K4 s naším 
Viktorom Deminom v ankete 
obsadila 2. miesto najmä za vy-
nikajúce 2. miesto na Majstrov-
stvách Európy a 5. miesto na 
Majstrovstvách sveta v Moskve.

Tréner roka 2014 - Najlep-
šími trénermi boli vyhlásení Pe-
ter Likér, Felix Masár a Radovan 
Šimočko.

Iveta Petrušová

Rýchlostná kanoistika
Pretekári a tréneri Kajak kanoe klubu Komárno patria medzi najlepších

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

Triedenie odpadu
Mesto Komárno oznamuje občanom, že triedený 

zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (pa-
pier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodin-
nej zástavbe 

od 2. do 6. marca 2015
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou, do 
ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad), v uvedenom ter-
míne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lo-
kalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným 
odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti 
Clean City, s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v uvede-
ných intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
Každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne (v závis-
losti od počtu vyložených naplnených vriec).
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 
2/2007 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje 
pôvodcom odpadu! Vzniknutý kompost je použiteľný na pri-
hnojovanie trávnikov a záhrad.
Triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne 
odovzdať aj v zberovom dvore na Harčášskej ceste v utorok až 
piatok od 10. do 18.hodiny, v sobotu od 8. do 12. hodiny, v pon-
delok a v nedeľu je zberový dvor zatvorený.
Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych 
služieb, tel.: 035/28 51 362.
Termíny zberu nájdete aj na webovej stránke mesta www.
komarno.sk.

Členovia Kajak kanoe klubu Komárno (zľava): Jozef Dallos, Peter Christopher Léránt, 
Mátyás Kara, Dávid Koczkás, Richard Zilizi, Ákos Obert, Samuel Živický, Dávid Gallo, Mariana 
Petrušová, Attila Ambrus (tréner), Samuel Szépe.

Uhorský a český kráľ Ladislav V. - dobová maľba

Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 25. februára 2015.

Uzávierka 20. februára

Prvý viceprimátor Komár-
na Imrich Knirs inicioval pra-
covné stretnutie týkajúce sa 
zvýšenia bezpečnosti v našom 
meste a susednom Komárome. 
Stretnutia sa zúčastnili pred-
stavitelia polície oboch miest, 
zástupcovia firiem zodpoved-
ných za dopravu, zástupca ná-
čelníka mestskej polície.

Pracovné stretnutie bolo 
zamerané na zvýšenie bezpeč-
nosti v oboch našich mestách v 
oblasti, ktorá významne ovplyv-
ňuje bezpečnosť a dobrý pocit 
turistov a návštevníkov mesta 
Komárno. 

Jedna z dôležitých oblastí je 
informovanie vodičov prichá-
dzajúcich zo smeru Komáromu 
na predpisy z oblasti premávky, 
hlavne povinnosť celodenného 
svietenia vozidiel na cestách Slo-

venska. Obe mestá budú hľadať 
vhodné riešenie na umiestnenie 
informačnej tabule, ktorú vodiči 
neprehliadnu. Druhou o niečo 
vážnejšou témou bola diskusia 
o možnosti riešenia bezpečnosti 
cyklistov, ktorí premávajú medzi 
turistickými medzinárodnými 
cyklotrasami na oboch brehoch 
Dunaja. 

Odborníci v oblasti dopravy 
dostali úlohu preskúmať mož-
nosti technicky a legislatívne 
vyriešiť tento problém. na záver 
sa diskutovalo o hľadaní rieše-
nia takej prevádzky semaforov 
na maďarskej strane Alžbetinho 
mostu, aby sa zabránilo vytvára-
niu neúmerne veľkých kolón pri 
prechode cez hraničný prechod, 
ktoré komplikujú premávku 
mestom Komárno.

wsm

Rokovali o bezpečnosti v meste


