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Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 26. augusta 2015.

Uzávierka 21. augusta

Občianske združenie Franza Lehára
pozýva na podujatia

v rámci cyklu

Lehárove leto 2015
12. júla	 Večer	Tamása Mészárosa

19. júla	 Hudobná	skupina	Elektroband

26. júla	 Dychový	orchester	Veselá kapela

2. augusta	 Hudobná	skupina	Ritmo

9. augusta	 Ildikó Benes	a	István Pőthe

16. augusta	 Folková	skupina	Bazár

24. augusta	 Hudobná	skupina	Teqila showband

30. augusta	 Spoločný	koncert	
	 Collektion	a	FroThy Life

Koncerty budú vždy v nedeľu od 19. hodiny 
na Klapkovom námestí. Vstup voľný.

Mestské zastupiteľstvo sa 
zišlo 25. júna na svojom 10. 
riadnom zasadnutí. Primátor 
László Stubendek oznámil, že 
od 1. júla bude mať mestský 
úrad v osobe Tamása Feketeho 
nového prednostu. Má 55 ro-
kov a 33 rokov pracoval v ban-
kovníctve. Po interpeláciách 
nasledovali správy o plnení 
uznesení ako aj správa hlavné-
ho kontrolóra.

Poslanci schválili návrh 
spoločnosti KOMVaK na zabez-
pečenie vlastných prostriedkov 
a čerpanie kontokorentného 
úveru, ktoré sú nevyhnutné na 
výstavbu vodovodu v Zlatnej na 
Ostrove. Zastupiteľstvo schváli-
lo aj všeobecne záväzné naria-
denia, ktorými z rozpočtu mes-
ta poskytnú podporu v rôznych 
sférach. Podporu dostane naprí-
klad turistický ruch, kultúrne 
hodnoty a ochrana životného 
prostredia.

V súvislosti s obnovou stre-
chy pevnosti odznelo, že verej-
nú súťaž vyhrala firma Darton. 
Práce sa podľa plánu ukončia 
do 31. augusta, v prípade potre-
by sa termín môže posunúť do 
konca októbra, ak to príslušné 
ministerstvo odobrí.

Poslanci na zasadnutí vzali 
na vedomie správu o činnosti 
a hospodárení Domova senio-
rov na Špitálskej ulici za uplynu-
lý rok a rozhodli aj v otázkach 
bytových, sociálnych a majetko-
vo-právnych.

Zasadnutie zastupiteľstva 
pokračovať 1. júla. Bolo prija-
tých niekoľko rozhodnutí pod-
porujúcich podnikanie a rozho-
dlo sa aj o tom, že mesto sumou 
1000 eur podporí projekt bez-
bariérového prístupu do Zá-
kladnej školy na Rozmarínovej 
ulici. Celková suma projektu je 
8100 eur.

Zrodilo sa aj rozhodnutie 
o mimosúdnom urovnaní sporu 
so spoločnosťou KOMVARGAS, 
v ktorej má mesto 33-percentný 
podiel a je menšinovým vlastní-
kom. Podľa uznesenia sa mesto 
Komárno zriekne spoluvlastníc-
keho podielu a žiada vyplatiť 63 
tisíc eur ako svoju spoluúčasť na 
zisku.

Medzi programovými bod-
mi bolo vyhodnotenie sociál-
neho a rozvojového programu 
mesta, ako aj správa o vypraco-
vaných a odovzdaných projek-
toch a započatých a ukončených 
investíciách.

Rokovalo mestské zastupiteľstvo

Posledný júnový začali 
práce na výstavbe ďalšieho 
kruhového objazdu v Komár-
ne, a to v križovatke ulíc Zá-
moryho, Františkánov, Jazerná 
a K.Thalyho, ktorá patrí medzi 
najnebezpečnejšie v našom 
meste.

Križovatka je neprehľad-
ná, platí pravidlo pravej ruky, 
na ktoré mnoho vodičov často 
zabúda,a preto tu v minulosti 
vzniklo pomerne veľa nebez-
pečných dopravných situácií. 
Vedenie dopravného inšpek-
torátu Okresného policajného 
zboru v Komárne vyzvalo mesto 
už niekoľkokrát na riešenie tejto 
situácie. Na základe požiadaviek 
poslancov mestského zastupiteľ-
stva bolo vybudovanie kruho-
vého objazdu zaradené do to-
horočného investičného plánu, 
a tak v týchto dňoch mohli byť 
začaté prípravné práce.

Projekt kruhového objazdu 

je výsledkom pomerne dlhých 
rokovaní s dopravnou políciou, 
pretože ponúka riešenie aj na 
vytvorenie chodníkov a precho-
dov pre chodcov.

V rámci verejného obstará-
vania bolo oslovených 16 firiem, 
z pomedzi ktorých sa víťazom 

stala firma StaviKom, s.r.o., kto-
rá vykoná práce v hodnote 24 
362,80 € s DPH. Zmluva s uve-
denou firmou je zverejnená na 
webvej stránke mesta.

V zmysle platnej zmluvy je 
termín na ukončenie diela sta-
novený na koniec októbra 2015, 

zhotoviteľ sa však vyjadril, že 
nevylučuje ani to, že sa dielo 
podarí ukončiť do konca júla. 
Je to dobrá správa, nakoľko ob-
medzenie v doprave by sa tým 
ohraničilo na prvú polovicu 
školských prázdnin.

Budujú nový kruhový objazd

Občianske združenie Fran-
za Lehára už štvrtý rok organi-
zuje pre milovníkov melódií 
Franza Lehára a hudby vôbec 
rôznorodé podujatia nielen 
v Komárne, ale aj inde na Slo-
vensku. Je to predovšetkým Le-
hárov ples, ktorého tohoročný 
3. ročník bol veľmi úspešný, 
Lehárove koncerty v spoluprá-
ci s orchestrom Interoperett 
Bedapest, kde odznelo 8 kon-
certov v Komárne a v mestách 
južného Slovenska, na ktorých 
vystupovali známi umelci od 
nás i zo zahraničia. 

Ďalej to boli promenádne 
koncerty v deň výročia naro-
denia rodáka mesta Franza Le-
hára 30. apríla 2015, spojené 
s kladením vencov pri soche 
Lehára v Komárne. A v tomto 
roku 30. mája to bol prvý Lehá-
rov majáles na troch miestach v 
Komárne, kde boli promenádne 

koncerty a veľký galavečer ve-
novaný Lehárovi. Už teraz majú 
pripravený bohatý program na 
Lehárove leto 2015, čím chcú 
prekvapiť domácich divákov 
i turistov, ktorí počas leta hojne 
navštevujú Komárno a termálne 
kúpaliská.

O tom informovala Terézia 
KLEMEN, predsedníčka Ob-
čianskeho združenia Franza 
Lehára. Po úspechu predošlých 
ročníkov už majú pripravené 
všetky koncerty, ktoré budú 
pravidelne každú nedeľu v júli 
a v auguste v centre mesta na 
Klapkovom námestí vždy o 19. 
hodine.

Kto bude účinkovať na let-
ných koncertoch?

– Podľa našich dobrých skú-
seností budú to predovšetkým 
hudobné skupiny z Komárna a 
jeho okolia a hudobná skupina 
Elektroband z maďarského Ko-

máromu. Snažili sme sa o to, aby 
ponúkaný program bol pestrý a 
na veľmi vysokej umeleckej úrov-
ni.

Mohla by ste spomenúť 
niektoré koncerty?

– V nedeľu 12. júla to bude 
koncert známeho speváka Tamá-
sa Mészárosa, 26. júla koncert 
obľúbeného dychového orchestra 
z Komárna Veselá kapela, 9. au-
gusta vystúpenie hercov Jókaiho 
divadla Ildikó Benes a Istvána 
Pőthe, ktorí aj v minulom roku 
mali veľký úspech, či folková 
skupina Bazár, ktorá vystúpi 16. 
augusta a mnohé ďalšie koncerty, 
kde sa účinkujúci tešia na svoje 
promenádne koncerty. Záujem-
covia môžu nájsť informácie o 
našich programoch aj na našej 
webovej stránke www.fr-lehar.sk

Budú v tomto roku ešte 
ďalšie prekvapenia pre divácku 
verejnosť?

– Našich návštevníkov ch-
ceme prekvapiť ďalšími sprie-
vodnými programami. Bude to 
prehliadka letnej módy,  súťaže 
kaderníkov, nechtových dizajné-
rov, animačné programy pre deti 
a iné prekvapenia. Budeme mať 
pre divákov aj viac miest na se-
denie.

Čo by ste ešte uviedli na 
záver?

– Počítame aj v tomto roku 
s pomocou sponzorov, hlavne 
z centra, kde sa koncerty konajú, 
veľkú pomoc dostávame od firmy 
Stabac a počítame, že nás pod-
porí aj mesto Komárno a jeho 
kultúrno-spoločenské inštitúcie. 
Každého, kto má rád hudbu 
a pekné kultúrno-spoločenské 
podujatie, srdečne pozývame na 
koncerty v rámci Lehárovho leta 
2015.

Dr. Štefan Bende

Lehárove leto ponúka pestrý program

Upozorňujeme na uzávierku ulíc
Mesto Komárno oznamuje, že z dôvodu rekonštrukcie plyno-
vodu bude úplne uzatvorená ulica Potočná a čiastočne uzatvo-
rená ulica Pohraničná a Mederčská.
Úplná uzávierka bude na Potočnej ulici od 1. do 30. júla 2015. 
V tom čase bude zabezpečená plynulosť odvozu komunálneho 
odpadu od obyvateľov počas uzávierky miestnej komunikácie.
Čiastočná uzávierka bude na Pohraničnej ulici od 15. augusta 
do 30. septembra 2015.
Čiastočná uzávierka bude na Mederčskej ulici (miestna komu-
nikácia pred nemocnicou) od 15. júla do 30. augusta 2015.

Tento rok sa od júla po 
prvý raz môžme tešiť na sériu 
podujatí s názvom Komárňan-
ské leto. O podujatiach infor-
moval Dávid “Geržon"Kovács, 
predseda Komisie pre cestovný 
ruch pri Mestskom zastupiteľ-
stve v Komárne.

- Zo strany obyvateľov mes-
ta sme zaznamenali istý dopyt, 
podľa niektorých ľudí sa v mesia-
coch júl a august v centre mesta 
nič nedeje. Rozhodli sme sa teda, 
že sa pripojíme k už fungujúcim 
letným programom organizo-
vaným napríklad Občianskym 

združením Franza Lehára a k 
nim by sme priradili viac akcií.

Mesto bude organizovať dve 
podujatia. Jedno bude každú 
júlovú a augustovú sobotu na 
Klapkovom námestí vždy od 17. 
hodiny. My ako mesto spolu s 
dobrovoľníkmi aj napriek nízke-
mu rozpočtu urobíme všetko pre-
to, aby sa na námestí každý cítil 
dobre. Budú to detské programy, 
rodinné programy, vo veľkej mie-
re pomôžu organizátori veľmi 
úspešného Komarátskeho festiva-
lu detí. Vlastne to, čo bolo tam, 
bude po častiach každú sobotu, 

zhruba 2 až 4 programy na Klap-
kovom námestí. Okrem toho 
bude živá hudba, diskdžokej, 
miestni reštauratéri budú mať 
pre návštevníkov akciové ponuky, 
vyložíme lavice, aby sa dalo sad-
núť a konzumovať a pokúsime sa 
trocha oživiť centrum mesta.

Druhou našou atrakciou 
je populárna Vínna a striková 
terasa vo dvore Podunajského 
múzea pod Jókaiho sochou. Je-
den z miestnych podnikateľov to 
na skúšku zorganizoval počas 
Komárňanských dní, bolo to veľ-
mi populárne, tak sme ho hneď 

vyhľadali a rýchlo sme sa s ním 
dohodli, že počas júla a augusta 
bude vždy po dva víkendy táto 
vínna terasa otvorená. Bude sa 
tam dať ochutnať rôzne druhy 
odrodového vína, či dať si dobrý 
vychladený strik, syry, pagáče, 
mastný chlieb a samozrejme aj 
tam bude živá hudba.

Takže napriek tomu, že ani 
tento rok peniaze nemáme na ta-
kéto veci, skupina organizátorov 
urobí všetko preto, aby takmer z 
nuly vyčarovala pre obyvateľov 
mesta aspoň niečo.

kb

Príďte na letné podujatia, v centre bude zábava
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Výhodná reklama 
v Komárňanských listoch 

a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát 

ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Nový územný plán

OZNAM
 o začatí obstarávania 

územnoplánovacej dokumentácie 
Územný plán mesta Komárno

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Komárno  
č. 174/20151 zo dňa 21.5.2015 a v súlade s ustanoveniami § 19b 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom po-
riadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Mesto 
Komárno ako orgán územného plánovania a obstarávateľ úze-
mnoplánovacej dokumentácie v rámci procesu prípravných 
prác oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej doku-
mentácie „Územný plán mesta Komárno“.
Dôvodom obstarávania nového územného plánu mesta je 
potreba získania aktuálneho základného nástroja územného 
rozvoja a starostlivosti o životné prostredie, so zameraním na 
rozvoj funkcie bývania, občianskeho vybavenia, výroby, športu 
a rekreácie.  
Obstarávanie územného plánu je v zmysle § 2a stavebného zá-
kona zabezpečované prostredníctvom odborne spôsobilej oso-
by, vedúcej oddelenia  Územného plánu a výstavby na Odbore 
rozvoja mesta Mestského úradu Komárno, Ing.arch. Katalin 
Besse, reg.č. 322 .
V zmysle § 45 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) stavebného záko-
na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie patrí medzi 
vybrané činnosti vo výstavbe, ktoré môžu v zmysle ods. 4 a ods. 
5 citovaného paragrafu vykonávať len oprávnené osoby, t.j. fy-
zické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností 
podľa osobitných predpisov (zákon č. 138/1992 Zb. o autorizo-
vaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
v znení neskorších predpisov), resp. právnické osoby, ak za-
bezpečia ich výkon oprávnenými osobami. Riešiteľský kolektív 
pre vypracovanie územného plánu  musí byť zostavený tak, aby 
tvoril komplexné profesijné zastúpenie pre spracovanie oblas-
tí: urbanizmus a architektúra, doprava, technická vybavenosť, 
demografia a sociálna infraštruktúra, urbanistická ekonómia, 
životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, zeleň, ochrana 
pamiatkového fondu, ochrana poľnohospodárskej pôdy a les-
ných pozemkov, nakladanie s odpadmi a pod.
Účelom je obstaranie územného plánu  ako základného úze-
mnoplánovacieho dokumentu mesta v rozsahu a obsahu zod-
povedajúcom § 11 a príslušných ustanovení § 13 stavebného 
zákona a ustanovení § 7, § 8 ods. 3, § 9 a § 12 vyhlášky Mi-
nisterstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 
Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. 
Územný plán bude obstaraný v etapách:  
1. Prípravné práce
2. Prieskumy a rozbory – v rozsahu textovej, grafickej časti 
s identifikáciou problémov a formuláciou vstupov a návrhu po-
žiadaviek na riešenie návrhu 
3. Zadanie - v  rozsahu textovej časti s grafickými prílohami
4. Prerokovanie a schválenie  zadania
5. koncept - v rozsahu textovej, grafickej časti, vo variantoch 
v rovnakom rozsahu ako návrh
6. prerokovanie konceptu 
7. návrh - v rozsahu textovej, grafickej časti v členení na smernú 
a záväznú časť 
8. prerokovanie a schválenie  návrhu
Územný plán ako strategický dokument bude v zmysle zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.
Hranice riešeného územia Územného plánu mesta Komárno 
sú vymedzené katastrálnymi hranicami mesta (k.ú. Komárno 
a k.ú.Nová Stráž).
Cieľom zahájených prípravných prác je sústrediť využiteľné 
územnoplánovacie podklady a ostatné relevantné podklady na 
území  mesta s určením ich záväznosti a vyhodnotením mož-
ností ich využitia. Dotknuté obce, orgány a organizácie, práv-
nické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia ako 
aj občianska a odborná verejnosť má v tejto fáze možnosť za-
pojiť sa do procesu prípravy obstarávania predmetného územ-
ného plánu, poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje 
požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania, ktoré by bolo 
možné využiť pri jeho spracovaní.   
Tieto podklady a podnety je možné podať najneskôr do 31. 07. 
2015 písomnou formou do podateľne Mestského úradu Ko-
márno alebo poštou na adresu:
Mestský úrad Komárno, Odbor rozvoja, Oddelenie územného 
plánu a výstavby, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno, alebo za-
slať e - mailom na adresu kbesse@komarno.sk

Ing. László Stubendek primátor mesta

Menia strechu na budove kasárne v pevnosti
Pomerne dlhé a zložité ob-

dobie verejného obstarávania 
je zavŕšené začatím prác na 
výmene strechy jednej z naj-
dlhších budov strednej Európy 
- budove kasárne v Novej pev-
nosti. Hodnota prác prevýši 
sumu 1,85 milióna eur.

Ešte minulý rok mesto Ko-
márno podalo projekt, v ktorom 
sa uchádzalo o sumu 2,5 milióna 
eur, ktoré boli určené na opravu 
strechy budovy kasárne. Vlani 
2. septembra rozhodlo príslušné 
ministerstvo, že projekt podpo-
rí. Po tomto rozhodnutí nasle-
doval pomerne zdĺhavý a zložitý 
proces verejného obstarávania, 
do ktorého sa prihlásili siedmi 
uchádzači. Víťazom sa stala ko-
márňanská firma Darton, s.r.o., 
so sumou 1 854 144,61 € s DPH. 
Nasledovala kontrola verejného 
obstarania, teraz už bez výhrad 
príslušného ministerstva, a pod-
písanie zmluvy, ktorú si môžete 
pozrieť na wrbovej stránke mes-
ta.

Mesto Komárno odovzdalo 
realizačnej firme stavenisko 22. 
júna 2015. Firma ihneď začala 
práce odstránením azbestovej 
strešnej krytiny pri dodržaní 
prísnych pravidiel, nakoľko tá 
je zaradená do kategórie nebez-
pečných odpadov. Po ukončení 
prác demontáže starej strechy sa 
bude pokračovať výstavbou no-

vej drevenej nosnej konštrukcie 
strechy a následným uložením 
strešnej krytiny.

V zmluve podpísanej pri-
mátorom mesta sa uvádza ter-
mín ukončenia prác v auguste 
2015, tento termín je však nere-
álny, nakoľko začatie prác bolo z 
dôvodu prieťahov vo verejnom 
obstarávaní oneskorené, preto 

bude mesto Komárno žiadať 
príslušné ministerstvo o úpravu 
konečného termínu ukončenia 
prác. Podľa predbežných roko-
vaní sa tento termín môže po-
sunúť na koniec októbra 2015. 
Hraničným termínom ukon-
čenia projektu je koniec tohto 
roka. 

Pohotovosť lekární v Komárne
do 31. júla 2015

A komáromi gyógyszertárak 
készültségi nyitvatartása június 31

8. júla Na Rákócziho ulici   18.00 – 21.00
9. júla Pri nemocnici Mederčská 39 18.00 – 21.00 
10. júla Tabletka Hlboká 10 18.00 – 21.00
11. júla Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
12. júla Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
13. júla Lekáreň PLUS Bratis. cesta 4018 18.00 – 21.00
14. júla Salvator Jókaiho 3 18.00 – 21.00
15. júla Hedera Hradná 1 18.00 – 21.00
16. júla DUNA Dunajská 13 18.00 – 21.00
17. júla Calendula Palatínova 38 18.00 – 21.00
18. júla A & Z Petőfiho 17 18.00 – 21.00
19. júla Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
20. júla Hedera Hradná 1 18.00 – 21.00
21. júla Pri Váhu Jazerná 15 18.00 – 21.00
22. júla Terra Rosa Pevnostný rad 20 18.00 – 21.00
23. júla Lekáreň PLUS Bratis. cesta 4018 18.00 – 21.00
24. júla Alba Eötvösova 36 18.00 – 21.00
25. júla Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
26. júla Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
27. júla Pri nemocnici Mederčská 39 18.00 – 21.00 
28. júla Dr. MAX Župná 4462 18.00 – 21.00 
29. júla Bionatur Budovateľská 40 18.00 – 21.00
30. júla Matricaria Eötvösa 3195/21 18.00 – 21.00
31. júla A & Z Petőfiho 17 18.00 – 21.00

V piatok 26. júna podľa-
hol zákernej chorobe Karol 
Zsapka, člen Mestskej polície 
v Komárne a jeden z najlep-
ších strelcov športovo–stre-
leckého klubu Royal.

Karcsi, ako ho oslovovali 
v kruhu priateľov, sa narodil 
pred 52 rokmi v Patinciach. 
Nikdy mu nechýbal úsmev 
na tvári, venoval sa rezbár-
stvu, miloval históriu, ale 
jeho najväčším koníčkom 
bola športová streľba. Bol 
členom Slovenskej asociácie 
strelcov z predoviek, vytvoril 
a vyrovnal množstvo sloven-
ských rekordov. Karol Zsapka 
bol aj členom strieborného 
družstva z majstrovstiev sve-
ta i Európy. Bol jedným zo 
zakladateľov Medzinárodnej 
streleckej súťaže mestských 
policajtov. Vždy bol spoľahli-
vý a ochotný pomôcť.

Aj napriek vážnej choro-
be sa svedomito pripravoval 
na majstrovstvá sveta, ktoré 
budú v tomto roku v Por-
tugalsku. Žiaľ, svoju presnú 
mušku si už na tomto podu-
jatí nezmeria. Jeho najbližší 
ho na poslednú cestu odpre-
vadili v pondelok 29. júna. 

Slabý vietor a dobrý lov, 
Karcsi! Zbohom, odpočívaj 
v pokoji!

Opustil nás Karol Zsapka

Mimoriadne darovanie krvi na festivale Martfeszt!
V piatok 10.júla, môžete prísť od 8. do 11. hodiny na mimo-

riadne darovanie krvi v Kultúrnom dome v Martovciach počas 
podujatia Martfeszt. Každý dobrovoľný zdravý darca je vítaný, 
pomôže tak pacientom v komárňanskej nemocnici.

V tento deň nebude darovanie krvi v komárňanskej ne-
mocnici, ďalšia možnosť darovať krv v Komárne bude v pon-
delok 13. júla 2015.

V Galérii Limes otvori-
li opäť jednu peknú výstavu, 
tentoraz s názvom Prítomnosť. 
V bývalom vojenskom kostole 
očakávajú návštevníkov expo-
zície diela obnoveného, 29-člen-
ného Spolku maďarských tvo-
rivých umelcov na Slovensku. 
Ako sa možno dočítať v kataló-
gu výstavy, táto výstava obno-

veného umeleckého spolku je 
jeho prvou a teda ňou sa chcú 
predstaviť. V expozícii je mož-
né zhliadnuť tvorbu niekoľko 
desaťročí známych, ako aj v ne-
dávnej minulosti začínajúcich 
maďarských autorov tvoriacich 
u nás, patriacich zväčša k staršej 
a strednej vekovej generácii.

Pozývame na výstavu

Ďakujeme za podporu
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v 

Komárne ďakuje Cirkevnému zboru ECAV v Komárne, Jozefo-
vi Černekovi, riaditeľovi Domu Matice slovenskej v Komárne, 
pani Mgr. Eve Kerepeckej, organizátorke podujatia, pedagó-
gom, spevákom a žiakom za usporiadanie koncertu Detských 
speváckych zborov ZŠ, ZUŠ a MŠ. Koncert sa konal 11. júna v 
Evanjelickom kostole na Ulici františkánov v Komárne. 

Slávnostný koncert, ktorý je každoročne organizovaný v 
prospech ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, nabáda k to-
lerancii a porozumeniu. Pomáha prekonávať predsudky a ľaho-
stajnosť voči ľuďom, ktorí chcú žiť s nami, nie vedľa nás.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
na Ulici priateľstva 2 v Komárne

Obsah Komárňanských listov a relácie Mestskej 

televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk
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Sedem pracovných miest
Na základe § 50j zákona 5/2004 Z. z. Mesto Komárno v spolu-
práci s úradom práce v Komárne ponúka  sedem pracovných 
pozícií – robotník na dobu určitú, t.j. na 9 mesiacov.
Mzdové podmienky: minimálna mzda
Kvalifikačné predpoklady: 
1) ukončené OU (maliar, stolár, zámočník, elektrikár, klampi-
ar, murár)
2) bezúhonnosť
Uchádzači si prinesú občiansky preukaz a výpis z registra tres-
tov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.
Hlásiť sa môžete na útvare obrany a ochrany MsÚ Komárno, 
Zámoryho ul. č. 12,94501 Komárno. Podanie žiadosti najne-
skôr do 23.7.2015. Podrobné informácie Vám radi poskytne-
me - Kontaktná osoba: Siliga Viliam, Majerik Ladislav.

POĎTE HRAŤ VODNÉ PÓLO!
KVP	 Komárno	 srdečne	 pozýva	 do	 svojich	

radov	chlapcov,	ktorí	 sa	narodili	 v	 roku	2005	
a	mladších	(uvítame	aj	staršie	deti),	ktorí	vedia	
plávať.
Vyskúšaj,	aké	vynikajúce	je	hrať	vodné	pólo,	

streliť	gól	a	byť	súčasťou	rodiny	vodných	pó-
listov	!
Prihlásiť	sa	môžeš	u		trénera	Pavla	Laczóa	

na	 telefónnom	 čísle	 0905	 267	 145,	 alebo	 e-
mailom	na	adrese	komarnokvp@gmail.com.

l	Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.
l Vŕtanie studní.  Tel.: 0908/179 
712.
l Predám zaujímavý, zrekon-
štruovaný 4-izbový byt (100 m2) 
oproti OD Lodiar. Tel.: 0903/149 
806.
l Predám 1-izbový neprerobený 
byt s platovými oknami, bezpeč-
nostnými dverami na ul. Hviezdo-
slavova (prízemie). Tel.: 0908/767 
345.
l Predám 2-izbový byt na Pető-
fiho ul., 4. posch. Tel.: 0908/684 
881 po 16. hodine.  
l Predám garáž na Lúčovej ulici 
č. 1101. Volajte: 035/7725 493
l Predám garáž (pri Hofferovej 
benzínke). Cena: 2 400 Eur, doho-
da možná. Tel.: 0907/193 524.
l Dám do prenájmu bytové 
priestory na M.R. Štefánika pre 
náročných. Tel.: 0905/100 505. 

l Dám do prenájmu 3-izbový 
byt na dlhšie obdobie 350 Eur s 
réžiou alebo predám za 27 000 
Eur. Tel.: 0905/315 092.
l Dám do prenájmu alebo pre-
dám obchodno-podnikateľský 
priestor na Jókaiho ulici, plocha 
30 m2, samostatné sociálne zaria-
denie. Súčasťou je aj časť pozem-
ku za objektom, taktiež 30 m2. 
Prenájom: 200 Eur/mesiac+ré-
žia. Predaj: cena dohodou. Tel.: 
0917/523 115. 
l Predám stavebný pozemok 
Komárno-Malá Iža, štátna dotá-
cia na výstavbu možná (aj osoby 
ZŤP). Tel.: 0904/827-633.
l Prvá oddlžovacia. Tel.: 
0949/226 661.
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k Vám 
domov. Tel.: 0907/271 670. 

Novorodenci
Dorka Csinger z Okoličnej na Ostrove, Lilla Gőgh z Rubane, 

Tommy Ben Kubik z Komárna, Lara Špáková z Martoviec, Sophie 
Maria Kravecová z Komárna, Maja Könnyű z Okoličnej na Ostrove, 
Nikolas Holec zo Svätého Petra, Oliver Markó z Okoličnej na Ost-
rove, Benedek Mórocs z Komárna, Martin Bršťák z Cinobane, Noel 
Vörös z Marcelovej, Oliver Farkas z Komárna, Simon Szoboszlai z 
Kameničnej, Mark Sikora z Bátorových Kosíh, Ábel Gazdag z Ko-
márna, Leilla Rafaelová z Balvane, Jennifer Kováčová zo Santovky, 
Kristián Mácsodi z Bátorových Kosíh, Barbara Eötvös zo Salky, 
Natali Tóthová z Pribety, Boris Čepregi z Nesvád, Gábor Dobosi 
z Nesvád, Bence Laky zo Zemianskej Olče, Eugénia Lakatosová z 
Marcelovej, Hanna Bognárová zo Svätého Petra, Léna Lakatošová z 
Hurbanova, Alex Toma zo Svätého Petra, Martin Kaštíl z Komárna, 
Jázmin Varga z Modrán, Emma Zakálová z Komárna, Peter Téglás 
z Marcelovej, Kitti Ollé z Modrán, Matúš Gogoľa z Komárna, Félix 
Csanda z Nových Zámkov, Dávid Berkes z Komárna

Sľúbili si vernosť
Gábor Csonka a Orsolya Gőghová, Zsolt Farkas a Flóra Peťov-

ská, Tomáš Bedecs a Angelika Mátéová, Ladislav Šimko a Adela 
Princzová, Ladislav Krojer a Veronika Šamuová, Mário Csente a 
Nikoleta Horváthová, Róbert Hengerics a Ingrid Zsidó, Csaba Iz-
sák a Izabela Vajkaiová

Opustili nás
80-ročný Jozef Kriska z Komárna, 86-ročný Viliam Horváth zo 

Svätého Petra, 86-ročný Antal Csernyánszky z Okoličnej na Ostro-
ve, 69-ročná Margita Szabadosová z Komárna, 67-ročný Ján Ková-
čik z Novej Stráže, 74-ročný Koloman Ďurčovič z Véka, 87-ročná 
Edit Massányi z Komárna,  75-ročná Mária Vargová z Komárna, 
67-ročný Kálmán Hubert z Komárna, 72-ročný Péter Varga z Ko-
márna, 66-ročný Martin Hibský z Kameničnej, 72-ročná Erzsébet 
Lovász z Komárna, 87-ročný Anton Štefanec z Komárna, 57-roč-
ný Jozef Seres z Komárna, 74-ročná Irena Herdicsová z Čalovca, 
83-ročná Julianna Bereczk zo Zlatnej na Ostrove, 77-ročný Michal 
Janus z Martoviec, 62-ročná Alžbeta Vargová z Kolárova

V júni nás navždy opustila moja sestra

Jolana BESEOVÁ
rod. Zacharová z Komárna

Venujte jej tichú spomienku.
Sestra Ági a deti

Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne
prijme do pracovného pomeru učiteľa

s aprobáciou matematika a informatika 
s nástupom od 1. 9. 2015.

Informácie na tel.č. 035/7731 316, 
0905 583777, e-mail: slovgym@gljs.sk.

SPOMIENKA
„Nič viac Ti už nemôžeme dať 
 len kvet na hrob 
a s láskou spomínať.“

Dňa 27. júla uplynie 5 rokov od úmrtia 
drahého manžela, otca, dedka a pradedka

Emila HATINU.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu s nami prosím tichú 

spomienku.
Smútiaca rodina 

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania,

Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený zber jednotlivých 
zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený 
odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termí-
noch:

od 20. júla 2015  -  do 24. júla 2015
od 17. augusta 2015  -  do 21. augusta 2015

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do 
ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v horeuvedenom 
termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej 
lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triede-
ným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spo-
ločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v 
horeuvedených 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 kompostu-
je pôvodcom odpadu! Vzniknutý kompost je použiteľný na 
prihnojovanie trávnikov a záhrad. 
triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne 
odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia 
doba: Ut. – Pi  10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvorené)
Informácie o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke 
mesta (www.komarno.sk).

Opäť sme mali možnosť všetci spoločne stretnúť sa v areáli ZŠ 
na Rozmarínovej ulici na pikniku na záver školského roka. Okrem 
hudby, tancov, futbalového turnaja, výborných špekačiek a koláčov 
si deti mohli zasúťažiť v netradičných disciplínach a za nazbierané 
body si vyrobiť a vyzdobiť vlastnú hračku. Vystúpením nás veľmi 
potešili capoeristi z Komárna a Budapešti, ktorí nám nielen pred-
viedli svoje umenie, ale takisto nás aj niečo naučili, za čo im veľmi 
pekne ďakujeme. Ďakujeme aj vám všetkým, ktorí ste prišli a teší-
me sa na ďalšie stretnutie.

Animátori z katolíckej farnosti

Teší nás, že spoločný piknik sa vydaril

Počas uplynulého víkendu 
obec Dulovce, Úrad pre Slo-
vákov žijúcich v zahraničí so 
spoluorganizátormi Regionál-
nym osvetovým strediskom v 
Komárne a ZŠ v Dulovciach  
usporiadali pod záštitou pred-
sedu Nitrianskeho samospráv-
neho kraja Doc. Milana Belicu, 
už tradičný folklórny festival v 
Dulovciach. S prispením Nit-
rianskeho samosprávneho kra- 
ja zorganizovali už XIX. Juž-
noslovenské detské a mládež-
nícke folklórne slávnosti.

Na podujatí vystúpilo 12 
folklórnych súborov zo Sloven-
ska a vystúpili tri krajanské det-
ské folklórne súbory DFS SKUS 
Fraňo Strapač, Markovec, Chor-
vátsko, DFS Cerovina, Čerpo-
tok, Rumunsko, DFS Govličky, 
Aradáč, Srbsko.

Južnoslovenské slávnosti v 
Dulovciach majú neoceniteľ-
ný význam v pestovaní tvori-

vých folkloristických tradícií v 
prostredí detí a mládeže. Kaž-
doročne otvárajú nielen priestor 
na ich umeleckú prezentáciu, 
ale prostredníctvom folklórnych 
súborov sa dostávajú do pove-
domia divákov a priaznivcov 
ľudovej kultúry. Prirodzeným 
spôsobom implementuje vzťah 
k našej kultúre a k duchovné-
mu bohatstvu. Obzvlášť pozo-
ruhodnou a ocenenia hodnou 
je už samotná skutočnosť, že 
Južnoslovenské detské a mlá-
dežnícke slávnosti v Dulovciach 
sa z roka na rok tešia stále väč-
šej obľube širokej verejnosti. A 
práve folklór, zvyky a obyčaje v 
umeleckom kontexte navzájom 
zbližujú, spoločensky i kultúrne 
obohacujú národy a národnosti 
spolunažívajúce na jednom úze-
mí, čo sa v plnej miere prejavuje 
v Dulovciach a okolí aj vďaka 
organizátorskému nasadeniu 
a nadšeniu.

Konali sa folklórne slávnosti v Dulovciach

Prajeme vám pekné leto a veríme, že si vyberiete

z pestrej ponuky kultúrnych a spoločenských

podujatí v našom meste.

Redakcia


