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Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 22. júna 2016.

Uzávierka 17. júna

Komárňanskí poslanci sa 
zišli na 20. riadnom zasadnutí 
zastupiteľstva. Z 25 bodov pri-
praveného programu sa im 26. 
mája podarilo zdolať sedem. 
Na úvod zasadnutia sa mali 
možnosť vyjadriť obyvatelia I. 
a II. sídliska. 

Imre Andruskó, poslanec 
(Most – Híd): „Požiadali ma 
obyvatelia prvého sídliska, aby 

som im vyžiadal možnosť vy-
jadriť sa. Sám som presvedčený 
o tom, že v Komárne je prob-
lém I. a II. sídliska najpálčivej-
ší. Neprispôsobiví občania žijú 
tak, a vytvárajú takú atmosféru 
vôkol seba, že je to už skutočne 
neznesiteľné. Aj preto si myslíme, 
že toto je potrebné riešiť. Cítim 
snahu vedenia mesta riešiť tento 
problém, že pracuje na jeho rie-

šení, avšak to je málo. V každom 
prípade je potrebné prepnúť na 
vyššiu rýchlosť, aby sa táto si-
tuácia vyriešila. Viem, že to nie 
je jednoduchý problém, nedá sa 
vyriešiť za jeden – dva dni, ale 
v každom prípade je to jeden 
z najdôležitejších bodov nadchá-
dzajúcich mesiacov, aby sme túto 
otázku vyriešili.“

Obyvatelia položili poslan-

com viacero otázok, v prvom 
rade ich zaujímalo, prečo nedo-
stali v zákonom stanovenej le-
hote odpoveď na petíciu, ktorú 
mestu doručili ešte v apríli.

Mária Pavlik, obyvateľka 
I. sídliska: „Riešením by bolo, 
ak by sa mesto pokúsilo kúpiť 
od majiteľa oba obytné domy 
a tamojších obyvateľov by odtiaľ 

Z rokovania mestského zastupiteľstva

V kancelárii prvého kontaktu 
môžete platiť aj kartou

Od 25. mája 2016 je možné v novootvorenej kancelárii 
prvého kontaktu na Námestí generála Klapku okrem hoto-
vostných platieb prevádzať aj platby prostredníctvom banko-
vých kariet.

V novej kancelárii nájdete väčšinu úradných formulárov, v 
podateľni môžete podať svoju žiadosť, alebo iný úradný formu-
lár, naviac si môžete za výhodnú cenu dať úradne overiť svoje 
zmluvy a iné dokumenty. Máte tiež možnosť zaslať svoje podne-
ty, alebo pripomienky vedeniu mesta vhodením anonymného 
odkazu do schránky na to určenej.

V kancelárii je k dispozícii aj malý detský kútik, ktorý oce-
níte, ak kanceláriu navštívite s dieťaťom.

Výzva na podávanie žiadostí 
o poskytovanie štipendia

Mesto Komárno podporuje mladé talenty poskytnutím 
štipendia, ktoré sa prisudzuje každoročne najviac dvom žia-
dateľom. Spôsob a podmienky poskytovania štipendia upra-
vuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2007 
v znení 19/2008 a 11/2012.

Predpis je zverejnený na webovej stránke mesta: www.ko-
marno.sk/docs/uradna.tabula/2007nov/2007_08.doc. Tlačivo 
žiadosti je zverejnené na webovej stránke mesta: www.komar-
no.sk/content/file/nyomtatvanyok/eurositott/stipendium_kere-
lem-1_eur.doc.

Prílohu žiadosti tvoria: fotokópia identifikačného dokladu 
(občiansky preukaz, rodný list); dosiahnuté výsledky v rámci 
aktivít žiadateľa (fotokópia diplomu, uznania, atď.); referenčný 
list (odborné odporúčanie) školy, školského zariadenia alebo 
inej organizácie s činnosťou zameranou na výchovu a vzdelá-
vanie vedomostného, umeleckého alebo športového zamerania; 
potvrdenie o výške poplatkov pre štúdium na zvolenej škole; 
potvrdenie o príjme rodiny žiadateľa, s ktorým žije v spoločnej 
domácnosti, za posledný mesiac a posledný rok.

Žiadosti o štipendium na školský rok 2016/17, adresované 
na Odbor školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Ko-
márne, sa vrátane všetkých príloh podávajú osobne v podateľni 
Mestského úradu najneskôr do 30. júna 2016, resp. poštou na ad-
resu: Mestský úrad v Komárne, Odbor školstva, kultúry a špor-
tu, Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárnovám poskytne 
Mestský úrad Komárno na : telefónnych číslach: 035/2851 269,   
035/2851 272, 035/2851 262, e-mailových adresách : janos.baj-
kai@komarno.sk, kultura@komarno.sk

Mestské zastupiteľstvo 
schválilo návrh, v rámci kto-
rého sa v tomto roku prein-
vestuje na opravu chodníkov 
150-tisíc eur. Poslanci odobrili 
aj poradie, na základe ktorého 
budú jednotlivé úseky chodní-
kov postupne obnovované. 

V rozpočte mesta na tento 
rok  figuruje položka na opravy 
súvislých ciest vo výške 150 tisíc 
eur. Vzhľadom na to, že zastupi-
teľstvo už prijalo zámer na roz-
siahlu rekonštrukciu ciest, úrad 
navrhol, aby z tejto plánovanej 
sumy boli opravené chodníky. 
Ako to už odznelo aj na zastupi-
teľstve, najčastejšie sa obyvatelia 
sťažujú na kvalitu ciest a chod-
níkov a žiadajú ich opravu. Na 
predchádzajúcom zastupiteľstve 
urgovali tento krok aj poslanci 
Tamás Varga a Ondrej Gajdáč. 

„V správe Komárna je 105 
kilometrov ciest a 67 kilometrov 
chodníkov. Väčšina z nich je vo 
veľmi zanedbanom stave, keďže 
ich priebežná údržba nebola vy-
konávaná. Našim cieľom je zme-
niť to v dohľadnom čase, keďže 
kvalita ciest a chodníkov sa do-
týka všetkých obyvateľov“ – uvie-
dol primátor László Stubendek. 

Pri rozprave boli podané zo 
zastupiteľstva dva doplňujúce  
návrhy- Imre Andruskó navr-
hoval opravu chodníka na Uli-
ci biskupa Királya, Béla Szabó 
chodník na Družstevnej ulici, 

v smere od sídliska. Oba návr-
hy zastupiteľstvo schválilo, a tak 
sa zrodilo nasledovné poradie 
chodníkov určených na opravu: 

1. Vnútorná okružná  -  od 
Vážskeho mosta po križovatku 
Tabakovej ulice a od Dôstoj-
níckeho pavilónu po Športovú 
ulicu. 2. Ulica biskupa Kirá-
lya – na oboch stranách cesty. 
3. Cintorínsky rad – zo strany 
cintorína. 4. Družstevná ulica – 
zo strany sídliska. 5. Gazdovská 
ulica  – na oboch stranách cesty. 
6. Petőfiho ulica – od priemys-
lovky až po Gazdovskú ulicu. 7. 
Palatínova ulica  – od mosta až 

po Kúpeľnú ulicu – na oboch 
stranách cesty. 8. Dunajské 
nábrežie – od Lehárovej ulice 
až po Elektrárenskú cestu - zo 
strany parkoviska. 9. Ulica E. B. 
Lukáča – od Odborárskej ulice 
po Ulicu priateľstva – na oboch 
stranách cesty. 10. Slnečná uli-
ca – od Ulice 29. augusta po Ko-
šickú – zo strany garáží

Množstvo zrealizovaných 
opráv chodníkov v tomto roku 
bude definitívne známe po ve-
rejnom obstarávaní.  Na základe 
poradia sa budú postupne ob-
novovať chodníky až do výšky 
150-tisíc eur. Viacero poslancov 

naznačilo, že podobné opravy 
chodníkov sú nevyhnutné kaž-
doročne. 

„Pri obnove chodníkov budú 
v prípade nevyhnutnosti menené 
aj obrubníky, zabezpečí sa odvod 
dažďovej vody, ako aj bezbarié-
rové prechody. V nadchádzajú-
cich týždňoch by mal byť hotový 
odborný projekt, nasleduje výbe-
rové konanie, čo bude vzhľadom 
na vyššiu sumu trvať o čosi dlh-
šie. Oprava chodníkov by podľa 
predbežných plánov mala začať 
na jeseň“ – uviedol podrobnosti 
viceprimátor Béla Keszegh. 
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Rozbieha sa veľká oprava chodníkov

Poslanci na jednom z pred-
chádzajúcich zasadnutí prijali 
zámer, ktorého cieľom je obno-
va viac ako 15 najfrekventova-
nejších ciest v Komárne.

V rámci rekonštrukcie by 
mesto žiadalo od zhotoviteľov 
10-ročnú záruku na obnovené 
úseky ciest, a tak by v nadchá-
dzajúcich rokoch rozpočet ne-
zaťažovala ich prípadná oprava. 
Po prijatí zámeru mestský úrad 
spresnil podrobnosti, definitívne 
rozhodnutie by sa mohlo zro-
diť už na najbližšom zasadnutí 
zastupiteľstva, keď poslanci roz-
hodnú o pláne opráv ciest. 

„Signály od obyvateľov, 
rovnako ako internetové pripo-
mienky potvrdzujú, že jedným 
z problémov, ktorý Komárňanov 
najviac kvári, je kvalita ciest 
a chodníkov. S týmto balíkom by 
sme dokázali efektívne vykročiť 
vpred. A zrejme aj z toho dôvodu 
vznikla v zastupiteľstve široká sú-
držnosť v prospech návrhu. Oby-
vatelia nie sú zvedaví na hádky 
v zastupiteľstve, či vzájomné ob-
viňovanie sa, ale na konkrétne 
činy. V prípade, ak sa táto rekon-
štrukcia uskutoční, vo viacerých 
častiach mesta, ale napríklad aj 
v Novej Stráži, budú výsledky vi-

diteľné“ – uviedol viceprimátor 
Béla Keszegh.

Ak teda poslanci odobria 
definitívne rozhodnutie, môže 
začať verejné obstarávanie. 
Mestský úrad súčasne zosúladí 
práce s jednotlivými dodávateľ-
mi energií a služieb ( plyn, elek-
trina, voda, internet), aby svoje 
práce na daných úsekoch usku-
točnili skôr ako začne samotná 
oprava ciest. Výberové konanie 
na práce v rozsahu takmer 2,25 
milióna eur bude zrejme tiež 
trocha dlhším procesom, a tak 
nie je vylúčené, že práce budú 
odsunuté až na jar budúceho 

roka. Tento krok by mal byť 
zrealizovaný prostredníctvom 
dodávateľského úveru, aj keď 
schopnosť mesta prijať úver je 
omnoho vyššia, a tak by zostal 
priestor na realizovanie ďalších 
inovácií. 

„ Verím v to, že táto rekon-
štrukcia ciest sa rozbehne a tým-
to vykonáme prvý väčší krok, po 
ktorom môžu prísť ďalšie. Môže 
to byť spoločným úspechom za-
stupiteľstva, ktoré tak dokáže, 
že sa vie zomknúť v prospech 
dobrých vecí“ – dodal primátor 
László Stubendek. 
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Obnova ciest môže začať

(Pokračovanie na 2. strane)

Nie je pravda, 
že v Hadovciach budú migranti

Počas uplynulých dní sa mestom niesli hrozivé chýry – 
podľa nich mali v areáli niekdajšej  poľnohospodárskej školy 
v Hadovciach, ktorú pôvodný vlastník, Nitriansky samospráv-
ny kraj, predával,  umiestniť migrantov. Vedenie mesta po stret-
nutí s novým majiteľom tejto nehnuteľnosti vydalo vyhlásenie, 
v ktorom zdôrazňuje: ide o neopodstatnené obavy. 

Budovy kúpila spoločnosť Sawius, ktorej konateľom je At-
tila Boncsek. S ním sa na pôde radnice stretli primátor László 
Stubendek, viceprimátor Béla Keszegh a prednosta úradu Ta-
más Fekete. Konateľ spoločnosti uviedol, že do nehnuteľností 
sa nebudú sťahovať ani migranti, ani neprispôsobiví občania. 
O konkrétnych plánoch, ktoré predložil vedeniu mesta, ešte ve-
die rokovania. Verejnosť o nich bude informovať až po uzavretí 
formalít.  

Vedenie mesta mu vyjadrilo podporu, jeho podnikateľský 
zámer má oživiť chátrajúce budovy a súčasne  pozitívne ovplyv-
niť Hadovce. Akým spôsobom, na to si ešte budeme musieť 
počkať.



2 8. júna 2016

Mestský dvojtýždenník. Vydáva COM-
MEDIA, spol. s r. o. Konateľ: Mgr. Zoltán 

Pék. Redakcia: Mgr. György Batta – šéfredaktor, Mgr. Ľubica Balková – 
redaktorka, Iveta Šebedovská – administratívna pracovníčka. Technický 
redaktor: Peter Czékus. Ekonómka: Gita Deminger. Sídlo: Nám. generála 
Klapku 1, 945 01 Komárno. Poštová adresa: Dôstojnícky pavilón, 
P. O. BOX 136, 945 01 Komárno. Telefón: 035/77 13 488. Telefax: 77 13 
489. Rukopisy neuchovávame a nevraciame. ISSN 1339-8636. Registračné 
číslo: EV 4572/12. IČO: 36522309. Tlač: Petit Press, a. s., Bratislava, 
E-mail: kl@komarno.sk. Webová stránka: www.tvkomarno.sk.

Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii

Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát 
ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

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 na-
sledovných termínoch:

od 20. júna 2016 – do 24. júna 2016
od 18. júla 2016 – do 22. júla 2016

od 15. augusta 2016 – do 19. augusta 2016
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do 
ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom 
termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej 
lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s trie-
deným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami 
spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu 
v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia: Každá domácnosť má nárok na max. 4 
vrecia mesačne  (v závislosti 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 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).

jednoducho vysťahovali. Verím, 
že už sa začnú diať aj nejaké 
konkrétne veci, pretože sľubov už 
máme dosť a z nich si už skutoč-
ne neprosíme.“

Imre Knirs, viceprimátor: 
„To, že sa nedejú veci, to nie je 
pravda. Aj dnes sme boli na tom 
mieste aj s pánom primátorom 
na kontrole. Boli sme sa poroz-
hliadnuť, sledovali sme, ako čas-
to tam chodia mestskí policajti, 
nielen v služobnom, ale aj v ci-
vilnom aute. Dohodli sme sa aj 
so štátnymi policajtmi, odvtedy 
tam už vykonali domové pre-
hliadky a vykonávajú opatrenia. 
My nechceme len jedno čiastočné 
riešenie, ale také riešenie, ktoré 
následne nebude mať podobné 
pokračovanie, ako je vzniknutá 
situácia, pretože tieto problémy 
sa ťahajú už roky. Pracujeme deň 
čo deň. A tak prosíme občanov 
o trpezlivosť.“

Mestská polícia v rámci svo-
jich možností robí všetko pre to, 
aby na danom sídlisku udržala 
poriadok.

Alexander Tóth, náčelník 
Mestskej polície: „Od 16. hodiny 
do rána do štvrtej je tam hliadka 
stále, ale nemôžeme byť iba na 
Sústružníckej ulici, to uznesenie 
je platné aj na 2. sídlisko. Takže, 
keď my odtiaľ odídeme, určite sa 
tam zgrupujú isté osoby, či malé 
decká, ktoré tam behajú – sú to 
strašne rušivé momenty.“

Ďalším bodom rokovacieho 
programu zastupiteľstva boli in-
terpelácie a dlhý rad otázok.

Béla Szabó (SMK), predse-
da finančnej komisie: „Zmeny 
a kroky, ktoré problémy riešia, sa 
dejú v našom meste veľmi poma-
ly. Aj preto bolo dôležité, že boli 
interpelácie také dlhé, aby vede-
nie mesta čo najskôr rozhodlo 
ohľadom týchto záležitostí. Toto 
sú všetko také veci, ktoré sa prak-
ticky dotýkajú obyvateľov celého 
mesta, preto je potrebné sa nimi 
zaoberať.“

Poslanci schválili podmien-
ky výberového konania, ktoré 
bude vypísané na obsadenie 
miesta riaditeľa Domova dô-
chodcov, a zvolili aj sedemčlen-
nú komisiu, ktorá bude uchá-
dzačov posudzovať.

Poslanci zvolili aj nástupcu 
náčelníka mestskej polície, keď-
že Ľudovít Rožňó požiadal o od-
chod do dôchodku. Na základe 
návrhu primátora, sa novým ná-
čelníkom komárňanských mest-
ských policajtov stal doterajší 
zástupca, Alexander Tóth.

Okrem toho poslanci pre-
rokovali a čiastočne aj vyho-
veli upozorneniu prokurátora 
v súvislosti so zhodnocovaním 
nehnuteľností a začali rokovať 
o prijatých majetkovo-právnych 
žiadostiach. Zrodilo sa nové na-
riadenie v súvislosti s predajom 
budovy colnice. Budovu na pre-
chode do Maďarska mesto pre-
dalo súčasnému majiteľovi po-
zemku a je nádej, že aj táto časť 
mesta bude zrekonštruovaná.

Časť prekladaných majet-
kovo-právnych žiadostí bolo 
nutné vyňať z programu, keďže 
finančná komisia ich z dôvodu 
nedostatku času nestihla prero-
kovať.

Béla Szabó (SMK), predse-
da finančnej komisie: „V rámci 
zasadnutia zastupiteľstva je po-
trebný iný časový harmonogram 
a vhodné prepracovanie jeho ob-
sah, aby ho bolo možné preroko-
vať, pretože materiály takéhoto 
rozsahu, aké boli predložené aj 
na toto rokovanie, je jednoducho 
nemožné reálne prerokovať. A ak 
ich dôkladne neprerokujeme, tak 
sa práca všetkých komisií, rady 
aj zastupiteľstva, stane úplne for-
málna.“

Ani na druhý pokus sa ne-
podarilo poslancom mestského 
zastupiteľstva prerokovať všetky 
body 20. riadneho zasadnutia. 
Rokovanie pokračovalo vo štvr-
tok, 2. júna, poslanci na úvod 
rozhodli o oprave mestských 
chodníkov. Podľa uznesenia 
bude celá čiastka, určená na 
opravu ciest, vo výške 150-tisíc 
eur, použitá práve na tento účel.

Béla Keszegh, viceprimá-
tor: „V blízkej budúcnosti tak 
budeme môcť opraviť súvislé 
úseky chodníkov. Komárnu patrí 
okrem 105 kilometrov ciest aj 65 
kilometrov chodníkov, ktoré sú, 
žiaľ, vo veľmi zlom stave. Pripo-
mienky obyvateľov, v súvislosti 
s najpálčivejšími problémami 
mesta, sa dotýkajú v prvom 
rade práve spomínaných ciest 
a chodníkov. Je to dôležitý krok, 
keďže našou prioritou je prispieť 
k zlepšeniu prostredia ľudí a ich 
možností pohybu. Okrem tých-
to opráv chodníkov, verím, že 
na nasledujúcom zastupiteľstve 
dostane zelenú zo strany poslan-
cov aj oprava ciest a najneskôr 
začiatkom budúceho roka bude 
v Komárne viditeľný posun čo sa 
týka ich kvality.“

Poslanci rozhodli aj o tom, 
že sumou 2-tisíc eur podporia 
podujatie celonárodných Ma-
tičných dní, ktoré sa v našom 
meste uskutočnia po prvýkrát. 
Následne zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie hospodárske výsled-
ky rozpočtových organizácií za 
rok 2015 - Domova dôchodcov, 
Mestského kultúrneho stre-
diska a spoločnosti Comorra 
servis. Nasledovalo vyhodno-
tenie hospodárenia mesta za 
uplynulý rok, poslanci si v sú-
vislosti s týmto bodom vypo-
čuli aj odborný názor hlavného 
kontrolóra Miklósa Csintalana. 
Podľa predsedu finančnej ko-
misie mohlo mesto hospodáriť 
aj lepšie.

Béla Szabó (SMK), predse-
da finančnej komisie: „Pozitív-
ne hospodáril Domov dôchodcov, 
Mestské kultúrne stredisko zazna-
menalo malinký mínus, 317 eur, 
a riešenie sa už aj našlo, a spo-
ločnosť Commora Servis skončila 
v kladných číslach. Minulý rok 
uzavreli s 23-tisíceurovým zis-
kom, ktorý pôjde do rezervného 
fondu. Čo sa týka mesta, formál-

Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Pokračovanie z 1. strany)

Už po druhýkrát usporia-
dali v našom meste Festival 
Alžbetinho mosta, ktorého 
mottom je: „Jedno mesto 
v dvoch krajinách“, na ktorom 
vystúpili účinkujúci z Komár-
na aj Komáromu. Organizátor-
mi boli aj v tomto roku Endres 
csoport z Komáromu a komár-
ňanské občianske združenie 
Za lepšie Komárno – Egy jobb 
Komáromért. Cieľom bolo 
posilniť cezhraničné vzťahy 
a myšlienku, že Komárno je 
jedno mesto.

Imre Knyirs, viceprimátor 
Komárna: „Hlavným povedo-
mím je to, že sme obe mestá, 
rozdelené pred 96 rokmi, zjed-
notili prostredníctvom kultúry. 
Mali sme pocit, že symbolom 
zjednotenia môže byť práve Al-
žbetin most, a preto sme po ňom 
siahli aj v prípade názvu nášho 
podujatia – tak vznikol Festival 
Alžbetinho mosta. Symboliku 
v tom tvorí most - most medzi 
oboma kultúrami, most medzi 
obyvateľmi oboch miest, a príle-
žitosť pre tých ľudí, ktorí tako-
uto formou môžu prezentovať 
svoj talent – Hlavným titulkom 
bolo: všetko čo je kultúra. Skrát-
ka, ktokoľvek sa prihlásil, každý 
dostal túto jedinečnú príležitosť 
na to, aby predstavil svoje vystú-

penie. V porovnaní s vlaňajšom 
sme sa takpovediac rozšírili – 
kým vlani bol festival dvojdňo-
vý, bol ohraničený na piatok 
a sobotu, v tomto roku sa zdalo, 
že aj tri dni budú málo. V bu-
dúcnosti sa pokúsime o mierne 
korigovanie výberu, plánujeme 
predbežné výberové kolo, aby 
sme divákom ponúkli kvalitný 
štandard.

Tentoraz sa tu stretli rôzne 
žánre, rôzne umelecké úrovne, 
nikto tu nesúťažil, nekládli sme 
žiadne prekážky. Spoľahli sme sa 
na vlastný úsudok účinkujúcich, 
kam sa zaradia: a skutočne, boli 
takí, ktorí boli naozaj skvelí, iní 
sa naozaj veľmi snažili, ale my 
tu nie sme pre to, aby sme ko-
hokoľvek kritizovali, chceli sme 
dať ľuďom možnosť ukázať nám 
všetkým svoj talent.“

Javisko, osvetlenie a technic-
ké zariadenie sme dostali z Ko-
máromu, naše mesto zabezpeči-
lo tunajšie podmienky, samotné 
miesto, energie, upratovanie 
a všetky tie veci, ktoré nie sú až 
natoľko na očiach, avšak sú veľ-
mi dôležité. Je možné, že orga-
nizátori nezostanú pri jednom 
takomto podujatí, ale bude ich 
viac, prípadne viackrát do roka 
na viacerých miestach.
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Festival Alžbetinho mosta 
spojil Komárno a Komárom

Stretnutie partnerských 
škôl projektu Erasmus+ CROS-
SOVER sa uskutočnilo v ne-
meckom meste Ibbenbüren 
a v holandskom  Hengelo.

Našu školu reprezentovali 
učiteľky Katarína Sáfiová, Adria-
na Mezeiová, Erika Pisoňová a 9 
študentov: Szabó Gergely, Kelko 
Viktor, Szabó Zsolt, Borsos Bol-
dizsár, Kurdy Bálint, Varga Emí-
lia, Vörös Katalin, Szépe Kriszti-
na a Šimo Bianka. Do projektu 
sa zapoja stredné odborné školy 
z Nemecka, Holandska, Dánska, 
Maďarska a zo Slovenska.

Témou projektu je udržateľ-
ný rozvoj v ekonomike, hospo-
dárstve a taktiež zvýšenie eko-
logického rozmýšľania hlavne 
mladých ľudí. Naši žiaci prezen-

tovali hlavné a špecifické ciele 
Slovenskej republiky v súlade 
so stratégiou EÚ, Európa 2020, 
ktorá má počas nasledujúceho 
desaťročia zabezpečiť hospo-
dársky rast.  Druhá prezentácia 
predstavila slovenský energe-
tický trh a hlavne percentuálne 
využitie obnoviteľných zdrojov 
energie.

Celý týždeň bol plný rôz-
nych návštev veterných mlynov, 
energeticky inteligentných bu-
dov a zelených technológií. Štu-
denti videli zaujímavé odborné 
výzvy a samozrejme rozvíjali aj 
svoje komunikačné schopnosti 
v anglickom jazyku. Domov sa 
vrátili s novými skúsenosťami.

Stredná priemyselná škola

ne záležitosti sú v poriadku, aj tu 
je pozitívny výsledok – rozpočet 
sa nachádza v mínusových čís-
lach, avšak hospodársky výsle-
dok zaznamenal plusy a sumu 
takmer 135 -isíc eur sme rozde-
lili do rezervného a investičného 
fondu. K hospodáreniu mesta 
musím v každom prípade dodať, 
že podľa môjho názoru v roku 
2015 neboli peniaze využívané 
efektívne, keďže v porovnaní s ro-
kom 2014 bolo v rozpočte o 950 
-tisíc eur viac, vďaka príjmom z 
pridaných daní. Výdavkov však 
bolo o 1 418 000 eur viac  ako 
v roku 2014. Išlo o peniaze, ktoré 
boli minuté na povinné výdavky 
a chod mestského úradu. Pri ta-
komto plusovom príjme to nie je 
možné akceptovať.“

Imre Andruskó, Most-Híd: 
„Tento rozpočet predkladal mest-
ský úrad. Pozmenili sme jednu 
vec - návrh úradu rátal s príj-
mom z podielových daní 8 mili-
ónov eur, ja som vtedy navrhoval 
navýšiť to o 200 tisíc eur, a týchto 
200 tisíc eur sme rozdelili: dosta-
li z nich Comorra Servis, MsKS, 
COM – MÉDIA, Jókaiho divadlo, 
rôzne organizácie. V tom čase 
naša frakcia odolávala tvrdým 
atakom, že delíme neexistujúce 
peniaze. Dnes vidíme, že sme 
mali pravdu, pretože do mest-
skej kasy pribudlo 8 451 189 eur. 
A tak vyvstáva otázka: pribudlo 
teda 232 189 eur a úrad ich mi-
nul na to, na čo chcel.“

Medzi spoločnosťou KOM-
VaK a mestom sa zrodila nová 
nájomná zmluva – v jej zmysle 
akciová spoločnosť bude Ko-
márnu platiť ročný nájom vo 
výške 485 tisíc eur.

Balogh Zsolt, predseda 
predstavenstva KOMVaK, a.s.: 
„Ten proces sa skladal z via-
cerých častí, skladal sa z právnej 
časti, to znamená vypracovanie 
znenia zmluvy a následne roko-
vanie ohľadom rozsahu majetku, 
ktorý KOMVaK používa, a je vo 
vlastníctve mesta. Našiel sa ma-
jetok, ktorý nie je využívaný a je 
nepotrebný, z toho titulu tento 
majetok bol vyradený z nájom-
nej zmluvy. Je tu stanovená výš-
ka nájomného s tým, že nájomné 
mesto použije podľa vlastného 

uváženia a jednou z možností, 
ako využije to nájomné mesto 
Komárno, je zápočet za služby 
poskytované mestu spoločnosťou 
KOMVaK.“

László Stubendek, primá-
tor: „Zrodilo sa veľmi dôležité 
rozhodnutie, keďže spolupráca 
bola položená na nových zákla-
doch. Môžeme uviesť, že odte-
raz už mesto a KOMVaK budú 
skutočnými partnermi, v tom 
dobrom slova zmysle. V duchu 
konsolidácie, ktorá bola vyhláse-
ná vlani, sa budú prerokúvať aj 
citlivejšie témy, ktoré sú však na 
osoh občanom. Na zastupiteľstve 
odzneli aj veľmi dôležité postrehy 
ohľadne možnej privatizácie - tie 
v plnej miere odmietlo nielen ve-
denie mesta a zastupiteľstvo, ale 
aj samotné vedenie KOMVaK-u. 
Takéto obavy nesmú byť opod-
statnené.“

Skončilo moratórium na 
studne zásobujúce pitnou vo-
dou naše mesto a ďalšie tri obce 
– Zlatnú na Ostrove, Ižu a Pa-
tince. V súvislosti s tým prijali 
poslanci nariadenie, podľa kto-
rého urobia všetko pre to, aby sa 
studne vo vlastníctve spomenu-
tých obcí, ktoré sa nachádzajú 
na území nášho mesta, nedosta-
li do cudzích rúk.

Zsolt Balogh, KOMVa-
K,a.s., predseda predstaven-
stva: „Voda je najdôležitejší 
zdroj, ktorý mesto Komárno má, 
je to absolútne strategická surovi-
na do budúcnosti a máme za to, 
že ochrana vodných zdrojov pre 
obyvateľov mesta Komárno je 
najvyšší verejný záujem. Z toho 
dôvodu sme iniciovali a požia-
dali mesto Komárno, aby urobilo 
všetky opatrenia na to, aby ten 
majetok sa nedostal do neopráv-
nených rúk.“

Okrem toho poslanci pre-
rokovali a prijali aj návrhy 
a žiadosti spoločnosti Comorra 
Servis a rozhodli aj v otázkach 
finančných a bytových.

Vzhľadom na to, že aj na-
priek zasadnutiu vo dvoch ter-
mínoch zostali nezodpovedané 
otázky, poslanci sa k nim vrátia 
na mimoriadnom zasadnutí za-
stupiteľstva 16. júna.
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Priemyslováci sa zapojili 
do medzinárodného projektu
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EsMo Accounts, s. r. o.
l	 vedenie účtovníctva, mzdy, personalistika
l	 vypracovanie daňového priznania
l	založenie s.r.o., administratívne práce
l	poradenstvo

Nájdete nás:	Župná 14, Komárno
Tel.:	+421 908 417 835 

mail:	sroesmo2012@gmail.com

SPOMIENKA
Dňa 5. júna sme si pripomenuli 6. výro-

čie úmrtia nášho syna 19-ročného
Ladislava BARANA.

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku.

Navždy na Teba spomínajú
rodičia, brat, starí rodičia a Veroni

SPOMIENKA
„Bolesťou unavený tíško si zaspal
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Dňa 29. 5. 2016 uplynul 1 rok, keď 
nás navždy opustil náš milovaný syn, brat, 
vnuk, krsný syn, synovec

Miloško SZENTESZKI.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu prosím tichú 

spomienku.
S láskou a s bolesťou v srdci spomínajú jeho najbližší. 

Novorodenci
Ricardo Stojka z Kolárova, Noel Kürti z Kolárova, Natália Rozo-

nová z Bátorových Kosíh, Emily Mészáros z Komárna, Roland Bo-
bek z Ďulovho Dvora, František Járóka z Duloviec, Daniel Horňák 
z Bajču, Bálint Szabó z Komárna, Leo Dudáš z Nededa, Alex Lévai 
zo Zemianskej Olče, Lara Kuťková zo Štúrova, Lilla Madarászová 
z Komárna, Diana Poláková z Podhájskej, Bálint Bederna z Kame-
nína, Áron Radošicky z Hurbanova, Zoé Vörösová z Marcelovej, 
Peter Jozef Bulla z Lipovej, Luca Stefankovics z Komárna, Amira 
Lakatosová z Marcelovej, Elisa Trnková z Nových Zámkov, Áron 
Pivoda z Komárna, Olivér Vajlík z Novej Stráže, Eliška Hořalová z 
Bajču, Zsófia Töltésy z Komárna, Hajnalka Blahovič z Kravian nad 
Dunajom, Viktória Tóthová z Kolárova, Zuzana Bieliková z Bátoro-
vých Kosíh, Tibor Édes z Modrán, Lara Sofia Csonka z Komárna, 
Bercel Kálmán Bölcskei zo Zemianskej Olče, Marcell Attila Polovic 
z Marcelovej, Hanna Menyárt z Brestovca, Zsófia Soós z Berstovca, 
Fanni Csicsó z Komárna

Sľúbili si vernosť
Tomáš Viola a Tímea Markovičová, Attila Pénz a Zsuzsanna 

Gundová, Peter Tóth a Klaudia Kucsorová, Igor Prokop a Petra 
Matějková, Ronald Sima a Livie Ilčíková, Erik Burkus a Helena 
Borsóová, Marek Molnár a Andrea Sándorová, Gabriel Bartalos a 
Csilla Gőczeová, Jozef Csontos a Veronika Szelesová, Eugen Lukács 
a Erika Bekeová, Csaba Kiss a Silvia Szalaiová, Zsolt Bele a Andrea 
Mátyásiová

Opustili nás
70-ročná Marta Fiľová z Komárna, 56-ročná Eva Pásztorová z 

Komárna, 89-ročný Ľudovít Šulák z Hurbanova, 41-ročný Milan 
Noga z Komárna, 77-ročný István Kossár z Okánikova, 75-ročná 
Szabados Ilona rod. Majer z Komárna, 67-ročný László Póda z Ko-
márna, 91-ročný Sándor Nagy z Iže, 84-ročná Erika Hatvangerová z 
Komárna, 49-ročný Ing. Kosik Tibor z Novej Stráže, 61-ročný Ola-
jos Mátyás z Veľkých Kosíh, 72-ročný Ing. Beňadik Rigó z Čičova, 
74-ročná Helena Kronová z Komárna, 76-ročná Mária Szabóová z 
Komárna, 82-ročný Alexander Andruskó z Marcelovej, 74-ročná 
Katarína Kapusňáková z Komárna, 53-ročný Kálmán Kékesi z Ča-
lovca, 80-ročná Žofia Erdélyiová zo Svätého Petra, 87-ročný József 
Kincer z Patiniec, 85-ročná Helena Miklaová z Chotína

l Doplňujeme partiu futsalu 
o zrelých mužov. Ak máš zá-
ujem, volaj na telefónne číslo: 
0905/875 022.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Dám do prenájmu garzón-
ku na Dunajskom nábreží. Tel.: 
0907/962 261.
l Predám búdku pre nemec-
kého ovčiaka, je vyrobená z 
tatranského profilu a je zateple-
ná. Rozmery: d. 175 cm, v. 110 
cm, š. 86 cm, cena: 260 eur. Tel.: 
0944/256 360.
l Vŕtanie studní. Tel.: 0948/424 
805.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415-

657.
l Predám poschodový rodin-
ný dom na 1 000 m2 pozemku 
v centre Komárna vhodný aj na 
podnikanie, ordináciu, kancelá-
rie. Možnosť dostavať v zadnej 
časti obytný dom. Info: po-pi od 
16. do 18. hodiny na telef. čísle 
0911/ 399 896. Realitky – nevo-
lajte prosím!  
l Prijmeme kuchára/-ku, po-
mocnú silu s vodičským preuka-
zom, šikovného čašníka/-čku do 
Hostinca u Čierneho psa. Tel.: 
035/7733190, 0915 892788.    
l Prijmem pracovníka na gaz-
dovský dvor (môže byť aj dô-
chodca). Tel.: 0915/892 788.

SLOVAKIA ENERGY
pobočka KOMÁRNO

hľadá ľudí do tímu
Náplň práce: 
l	Preverovanie a zapisovanie odberných miest energií 
l	Komunikácia so zákazníkmi 
l	Administratíva

Požiadavky:
l	Ukončené SŠ vzdelanie

Kontakt: Ing. Mikuláš Bakay 
tel. +421 910 445 060

Detský domov Komárno 
vyhlasuje výberové konanie 

na pracovnú pozíciu sestra
Termín nástupu: ihneď
Požadované vzdelanie:
– vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná 
všeobecná sestra (alebo úplné stredné odborné vzdelanie na 
strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch zdravotná 
sestra, detská sestra, ženská sestra  alebo všeobecná sestra)
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študij-
nom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom 
študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo
– a odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných 
činností : ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii alebo ošetrova-
teľská starostlivosť v komunite (možné doplniť si počas výkonu 
práce)
Termín podania žiadostí je do 20.6.2016
Podrobné informácie nájdete na stránke www.detskydomov-
komarno.sk – verejné dokumenty – iné

Ponúkaný plat: 
od 1.100 EUR /mesiac po zapracovaní

Deň Zeme si zvyčajne 
viacerými aktivitami pripo-
mínajú základné školy, ktoré 
sú súčasťou najväčšieho vý-
chovno-vzdelávacieho eko 
programu na svete, programu 
Zelená škola. Dvojdňový ce-
loškolský projekt v Základnej 
škole na Pohraničnej ulici bol 
vyvrcholením realizácie envi-
ronmentálneho akčného plánu 
s cieľom vytvoriť ekocentrum 
v areáli školského dvora.

Prvý deň projektu bol za-
meraný na strukoviny, keďže 
Organizácia Spojených národov 
pre výživu a poľnohospodárstvo 
vyhlásila rok 2016 za Medziná-
rodný rok strukovín. Tieto plo-
diny predstavujú dôležitú súčasť 
nášho jedálnička. Ich semená sú 
bohatým zdrojom rastlinných 
bielkovín, škrobu, vlákniny, 

esenciálnych mastných kyselín, 
vitamínov a minerálnych látok. 
Obohacujú pôdu o dusík, vďaka 
čomu sa dá ušetriť na spotrebe 
priemyselných dusíkatých hno-
jív. Program začal rovesníckym 
vzdelávaním, ktorý pre všetky 
ročníky pripravili žiaci 9.A trie-
dy. Mladší žiaci pomáhali naj-
skôr Popoluške roztriediť stru-
koviny a bylinky, potom z nich 
vyhotovili obriu strukovinovú 
kuchársku knihu. Po osviežujú-
cej ochutnávke strukovinových 
nátierok, ktoré pre nich pripra-
vili žiačky piateho ročníka, tvo-
rili a ilustrovali krátky príbeh 
s ponaučením.

Zábavnou úlohou bolo 
vlastné video na pesničku Kam 
nás to zaveje. Staršie ročníky 
pracovali počas dňa v štyroch 
rôzne zameraných tímoch. Vý-

skumníci dostali za úlohu spra-
covať informácie o dominant-
nom postavení rôznych krajín 
sveta v rámci poľnohospodár-
skej produkcie a o negatívnom 
vplyve na životné prostredie. 
Prieskumníci zisťovali v rôz-
nych obchodných reťazcoch 
druhy ponúkaných strukovín, 
ich krajinu pôvodu a povedo-
mie obyvateľov Komárna o vý-
zname týchto plodín. Cez inter-
netovú stránku školy rozbehli 
anketu o možnostiach nákupu 
plodín od miestnych farmárov. 
Dobrovoľníci robili pravidelnú 
údržbu mestského parku, kto-
rý si na jeseň vzal pod patronát 
environklub Zelená planéta, pô-
sobiaci pri našej škole. Záhrad-
níci pokračovali vo zveľaďovaní 
ekocentra v areáli školy tvorbou 
pocitového chodníka, výsadbou 

kríkov a tráv, revitalizáciou ja-
zierka a bylinkovej špirály.

Do projektu sa zapojili žiaci 
a pedagógovia aj rodičia v rám-
ci sobotňajšieho Dňa Zelených 
škôl. Celé rodiny súčasných 
i budúcich žiakov našej školy 
prichádzali s náradím, okras-
nými kvetinami a kríkmi a pra-
covným elánom, aby sa spo-
ločné dielo dostávalo do ďalšej, 
krajšej podoby. Úspešne sa nám 
podarilo premeniť školský dvor 
na dlhodobo udržateľnú zá-
hradu, ktorá nielen učí, rozvíja 
medzipredmetové vzťahy a zdo-
konaľuje pestovateľské zručnos-
ti žiakov, ale slúži aj na relax 
a spoločenské stretnutia.

Katarína Bugáňová
koordinátorka projektu 

Zelená škola
ZŠ na Pohraničbej ulici

Vytvorili sme ekocentrum v areáli nášho školského dvora

Pohotovosť lekární v Komárne
A komáromi gyógyszertárak készültségi nyitvatartása

8.6. Hedera Hradná 1 18.00 – 21.00
9.6. Pri nemocnici Mederčská 39 18.00 – 21.00
10.6. Calendula Palatínova 38 18.00 – 21.00
11.6. A & Z Petőfiho 17 18.00 – 21.00
12.6. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
13.6. Terra Rosa Pevnostný rad 20 18.00 – 21.00
14.6. Tabletka Hlboká 10 18.00 – 21.00
15.6. Bionatur Budovateľská 40 18.00 – 21.00
16.6. Alba Eötvösova 36 18.00 – 21.00
17.6. PLUS Bratis. Cesta 4018 18.00 – 21.00
18.6. Matricaria Eötvösa 3195/21 18.00 – 21.00
19.6. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
20.6. Na Rákócziho ulici  18.00 – 21.00
21.6. Na Rákócziho ulici  18.00 – 21.00
22.6. Salvator Jókaiho 3 18.00 – 21.00
23.6. PLUS Bratis. Cesta 4018 18.00 – 21.00
24.6. Tabletka Hlboká 10 18.00 – 21.00
25.6. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00

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

učiteľa s aprobáciou matematika a informatika
s nástupom od 1. 9. 2016.

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

Pre piatakov základných škôl
Vážení rodičia, milí žiaci!

Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne otvára aj v škol-
skom roku 2016 - 2017 triedu 1. ročníka 8-ročného 
štúdia. Prihlásiť sa môžu žiaci 5. ročníka ZŠ.

Termín podania prihlášky je do 20. júna 2016.
Ďalšie informácie vám poskytneme 

na tel.č. 035/7731 316, 0905 583 777 
slovgym@gljs.sk a www.gljs.sk. 


