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Už dlhší čas vyvoláva ne-
vôľu správanie sa neprispô-
sobivých obyvateľov tretieho 
obytného domu na Sústruž-
níckej ulici. Občania požadu-
jú riešenie a mesto sa pokúša 
v rámci zákonných možností 
riešiť vzniknutú situáciu. No-
vozvolený náčelník mestskej 
polície Alexander Tóth sa 
v rámci opatrení snaží o užšiu 
spoluprácu so štátnou polí-
ciou, aby vystupovanie polície 
bolo ráznejšie a účinnejšie.

Začiatkom júna sa uskutoč-
nilo stretnutie na pôde mestské-
ho úradu, ktorého sa zúčastnilo 
vedenie okresného riaditeľstva 
policajného zboru a mestskej 
polície. Spoločne sa venovali 
otázkam bezpečnosti, zamerali 
sa najmä na vzniknutú situáciu 

na I. a II. sídlisku, ako aj v mest-
skej časti Harčáš. Najproblema-
tickejším nie je len neustále ru-
šenie poriadku, či neporiadok, 
problémom je aj distribúcia 
a užívanie drog.

Okresný riaditeľ polície Mgr. 
Dušan Dragúň hovoril o tom, 
že v Komárne a jeho okolí už 
pôsobí novovytvorená pohoto-
vostná motorizovaná jednotka. 
Ide o policajný útvar, ktorého 
ozbrojení členovia v čiernom 
neustále hliadkujú. Ich úlohou 
je okrem iného aj dohliadanie 
na dodržiavanie verejného po-
riadku. Jedna dvojica sa neustá-
le pohybuje na území Komárna, 
druhá v širšom región.

„Na základe rozhovorov 
sme sa dohodli, že pohotovostná 
jednotka si zladí hliadkovanie 

s mestskou políciou, aby bolo 
udržiavanie poriadku efektívnej-
šie. Osobitý dôraz bude kladený 
na kontroly na Sústružníckej 
ulici, aby sme tak prispeli k zní-
ženiu počtu incidentov. Ako ve-
liteľ mestskej polície zabezpečím 
riešenie tamojších problémov so 
špeciálnym dôrazom. Verím, že 
aj nové pracovisko - vysunutá 
policajná stanica bude k tomu 
efektívne prispievať, keďže tam 
bude služba od štvrtej popoludní 
do štvrtej ráno nepretržite,“ – 
uviedol policajný náčelník Ale-
xander Tóth.

Na riešenie situácie bude 
mesto hľadať aj ďalšie nástroje 
napriek tomu, že spomenutý 
obytný dom je v súkromných 
rukách, čo značne sťažuje účin-
né kroky. „Na stretnutí sa hovo-

rilo aj o tom, akým spôsobom sa 
mestský úrad snaží nariadiť ma-
jiteľovi nehnuteľnosti, ako aj ne-
prispôsobivým občanom, nutnosť 
dodržiavania poriadku. Situáciu 
sa snažíme zmeniť zapojením 
viacerých ustanovizní - ako na-
príklad daňový úrad či úrad 
verejného zdravotníctva. Mest-
ský úrad pripravil aj niekoľko 
konkrétnych návrhov na základe 
námetov na riešenie. Keďže ich 
realizácia si vyžaduje finančné 
krytie, budú o nich rozhodovať 
poslanci na najbližšom zasad-
nutí,“ – uviedol po stretnutí pri-
mátor László Stubendek.

Táto téma sa zrejme dostane 
aj do rokovacieho programu za-
sadnutia, ktoré bude začiatkom 
júla.
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Na Sústružníckej ulici bude súčinná aj štátna polícia

V uplynulom období pri-
búdajú odozvy v súvislosti 
s úľavami platieb za komunál-
ny odpad. Niektoré potvrde-
nia, ktoré boli v predchádza-
júcich rokoch uznané, tentoraz 
úrad neuznal, a tak nevznikla 
možnosť na zníženie poplatku. 
Je to spôsobené zmenou vše-
obecne záväzného nariadenia. 
Mestský úrad pripravuje zme-
ny na riešenie situácie.

Obyvatelia si môžu v urči-
tých prípadoch uplatniť zľavu za 
platbu  poplatku za komunálny 
odpad, tisíce obyvateľov si ho aj 
uplatňujú. Podmienky na zís-
kanie zľavy upravuje všeobecne 
záväzné nariadenie, ktorým sa 
úrad riadi. V uplynulých rokoch 
vstúpila do platnosti zmena, 
podľa ktorej sa úľava nezíska-
va vopred, ale až koncom roka, 
na základe žiadostí a potvrdení 
(napr. o dlhšej neprítomnosti) 
a vydaním nového rozhodnutie 
sa zaplatené prostriedky vrátia, 
alebo v istých prípadoch (napr. 
návšteva školy) sa vráti ich časť. 

Koncom vlaňajšieho roku 

sa opäť zmenilo všeobecne zá-
väzné nariadenie o poplatkoch. 
Hlavný kontrolór mesta Miklós 
Csintalan navrhol viacero 
zmien, na základe ktorých sa 
spresnili a zmenili podmienky 
odpustenia, respektíve zníže-
nia platieb. Spomedzi možností 
boli vyselektované všeobecné 
názvy a možnosti získania zliav 
upravuje presný zoznam. Zme-
nu žiadala aj prokuratúra, odô-
vodňujúc to tým, že nariadenie 
musí mať presné a jednoznačné 
pravidlá.

Väčšina z prichádzajúcich 
sťažností sa dotýka toho, že 
v spomínanom zozname už 
nefiguruje takzvané prechodné 
bývanie. Kým v predchádzajú-
com období úrad takýto inštitút 
dokázal akceptovať, podľa nové-
ho nariadenia a z neho vyplýva-
júceho zoznamu to už neplatí. 
Počet prípadov nespokojných 
obyvateľov narastá a úrad vyví-
ja snahu o riešenie vytvorenej 
situácie. 

Ekonomický a finančný 
odbor spoločne s hlavným kon-

trolórom preverujú sťažnosti a 
hľadajú riešenia. Kým úrad sa 
odvoláva na presné dodržia-
vanie pravidiel v súlade s upo-
zornením prokurátora, hlavný 
kontrolór, odvolávajúc sa na 
všeobecnú literu zákona, pova-
žuje kroky úradu za príliš byro-
kratické. Na základe spoločnej 
dohody, úrad požiadal Daňové 
riaditeľstvo o presné pokyny.

„Na základe stanoviska 
Daňového riaditeľstva budeme 
hľadať možnosti riešení. Naším 
cieľom je, aby sme pomohli oby-
vateľom, avšak zákony a naria-
denia musíme dodržiavať. Radi 
by sme našli riešenie aj pre tento 
rok a pre ten ďalší už pripravuje-
me zmenu všeobecne záväzného 
nariadenia, aby nevznikali také-
to prípady,“ – uviedol Bohumír 
Kóňa, vedúci Ekonomického a 
finančného odboru. 

V súvislosti s daňami a po-
platkami nie je možné vykonať 
zmeny vo všeobecne záväznom 
nariadení v priebehu roka, tie 
môžu vstúpiť do platnosti vždy 
až 1. januára. Ako dodal: „Dane 

a poplatky nikdy nebudú popu-
lárne, ale je v záujme čestných 
Komárňanov dodržiavať pravi-
dlá, ktoré sa vzťahujú bez roz-
dielu na všetkých. O pravidlách 
aj v tomto prípade rozhodujú 
poslanci zastupiteľstva, mestský 
úrad ich len vykonáva.“ V tom-
to roku požiadalo zatiaľ o úľa-
vu pri platení poplatkov viac 
ako 1500 obyvateľov, viac ako 
polovica prípadov je už kladne 
vybavená. Spomínaný prípad sa 
dotýka približne 5 až 6 percent 
žiadostí.

V prípade, ak Daňové ria-
diteľstvo potvrdí, že platné na-
riadenie nepovoľuje poskytovať 
úľavy na platbe v súvislosti s pre-
chodným pobytom, mestský 
úrad bude hľadať spôsob vyrie-
šenia dotknutých prípadov ešte 
počas tohto roku. Ale ak vyššia 
inštancia v rámci spomenuté-
ho nariadenia nájde priestor 
pre realizáciu uplatnenia zliav, 
úrad bude takéto došlé žiadosti 
okamžite prehodnocovať.
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Mestský úrad posudzuje žiadosti o zníženie 
a odpustenie poplatkov za komunálny odpad

Pred pár mesiacmi odštar-
tovala webová stránka odkaz-
prestarostu.sk, prostredníc-
tvom ktorej je možné nechávať 
odkazy pre vedenie mesta. 
Aplikácia sa nachádza aj na 
webovej stránke mesta. Oby-
vatelia môžu pomocou mapy 
vyjadriť svoje sťažnosti a ná-
sledne sledovať ich riešenie.

Na základe štatistických 
údajov uplynulého obdobia 
obyvatelia Komárna nalieha-
jú najmä na urýchlenú opravu 
ciest a chodníkov. Až 40 percent 
oznámení súvisí práve s touto 
oblasťou. Často si občania vší-
majú aj čierne skládky a v máji 
veľakrát upozorňovali na nepo-
kosenú zeleň. Približne tretinu 
sťažností sa mestskému úradu už 
podarilo vybaviť, ďalšie prípady 
sú v štádiu riešenia, ale nájdu sa 
aj také, ktorých riešenie nespadá 
pod kompetenciu mesta. 

„Aplikácia okrem bez-
prostredného kontaktu s úradom 
môže byť aj skvelým prostriedkom 
na to, aby poslanci pri schvaľova-
ní rozpočtu mesta na ďalší rok 
dokázali sledovať aj požiadavky 
občanov,“ – uviedol primátor 
László Stubendek. Podľa neho 
je dôležitý aktívny vzťah medzi 
mestom a obyvateľmi, neustále 
reflektovanie a komunikácia, 
ktorú je možné pružne zabez-
pečiť prostredníctvom nástrojov 
modernej techniky.

V prípade chodníkov bude 
už zmena zrejmá, keďže poslan-
ci odobrili použitie 150-tisíc 
eur práve na opravu chodníkov. 
Po vypracovaní projektov bude 
zámer rekonštrukcie súvislých 
chodníkov realizovaný pravde-
podobne na jeseň. Aj v prípa-
de ciest môže nastať pozitívna 
zmena v blízkej budúcnosti. 

Poslanci vo väčšine už prijali zá-
mer, podľa ktorého by sa z 2,25 
milióna eur mohlo obnoviť až 
10 ulíc. Výdavky by mesto splá-
calo vo forme vstupného úveru. 

„V súčasnej hospodárskej 
situácii je osožné využitie vý-
hodných úverov, keďže úrokové 
sadzby sú na historických mini-
mách. Navyše mesto momentál-
ne nemá veľa úverov a niektoré 
z nich budú v nasledujúcich 
mesiacoch už splatené, a tak 
sa možnosti rozširujú. Okrem 
opravy ciest tak zostane dostatok 
priestoru aj na ďalšie rozvojové 
aktivity v prípade, ak by na ich 
realizáciu chcelo zastupiteľstvo 
využiť úver. Zistili sme, že na 
opravu ciest momentálne nie sú 
žiadne fondy, z ktorých by bolo 
možné čerpať peniaze, kým na-
príklad na verejné osvetlenie či 
kúpaliská takáto možnosť exis-
tuje,“ – uviedol Bohumír Kóňa, 
vedúci ekonomického odboru. 
Mesto sa musí starať o 105 ki-
lometrov ciest a 67 kilometrov 
chodníkov. 

Úrad nadviazal kontakt aj 
s inými samosprávami, kde sa 
oprava ciest vykonáva podob-
ným spôsobom. Pred niekoľ-
kými dňami sa uskutočnilo 
podobné výberové konanie 
v Leviciach, podobné riešenie 
plánujú aj Nové Zámky a v Nitre 
už viackrát využili na opravu 
ciest takýto model.

Po spresnení podrobností 
sa v súvislosti s týmto riešením 
bude rozhodovať na zastupiteľ-
stve začiatkom júla. V prípade 
opravy ciest sa vykonávajú zo-
súladenia s jednotlivými inšti-
túciami, aby v prípade výmeny 
vozovky všetky rekonštrukčné 
práce vykonali ešte pred jej re-
alizáciou.

Komárňania si želajú 
opravu ciestRokovalo mestské zastupiteľstvo

Mestskí poslanci sa vo 
štvrtok 16. júna zišli na mimo-
riadnom zasadnutí. Program 
naplnili body, ktoré zastupi-
teľstvo nestihlo prerokovať na 
riadnom 20. zasadnutí. 

László Stubendek, primá-
tor: „V poslednom období sa 
nazhromaždilo väčšie množstvo 
uznesení, hlavne v súvislosti 
s majetko-právnou oblasťou, 
a bolo nevyhnutné, aby sa to ne-
dostalo na prerokovanie ako sú-
časť jedného veľkého balíka, ale 

všetko zvlášť. Jedna – dve, veľmi 
dôležité, najmä majetkopráv-
ne otázky museli byť riešené 
mestským zastupiteľstvom, a je 
dôležité, aby poslanci spoznali 
podrobnosti jednotlivých bodov. 
Preto som považoval za dôle-
žité, aby sme sa na osobitnom, 
mimoriadnom zasadnutí cielene 
venovali len týmto otázkam. Ak 
si pozrieme návrhy na uznesenia 
a otázky, tak bolo odhlasované 
takmer všetky predložené roz-
hodnutia.“  

Béla Szabó, poslanec, 
SMK: „Predchádzajúce zvolané 
mestské zastupiteľstvo, sa hádam 
teraz už na tretíkrát podarí do-
končiť. Ale ešte vždy nie sme na 
konci. Na úvod by som však rád 
uviedol, že to trvá tak dlho preto, 
lebo veľa materiálov nie je dosta-
točne pripravených a kvôli ne-
pripraveným materiálom sa ná-
sledne diskusia k nim natiahne 
na príliš dlho. Toto by úrad mal 
v každom prípade zmeniť, pre-
tože kvôli tomu vykonaná práca 

nie je vôbec efektívna.“ 
Po otvorení schôdze poslan-

ci vyčlenili z fondu na ochranu 
prírody a zdravia dotáciu pre 
združenie rodičov materskej 
školy na Ulici mieru, neziskovej 
organizácii a školskému a Cir-
kevnému školskému centru Ma-
riánum. Následne poslanci roz-
hodovali o otázkach týkajúcich 
sa školstva, kultúry a mládeže 
– okrem iného odobrili aj ročnú 
účtovnú uzávierku škôl. 

(Pokračovanie na 2. strane)

Chceli by ste spraviť niečo milé, čo naozaj môže pomôcť? 
Máte radi naše mesto? 

Chcete sa dozvedieť niečo nové a spoznať nových ľudí? 
Hľadáme sprievodcov na festival http://maticneslavnosti.sk/ 

NÁRODNÉ MATIČNÉ SLÁVNOSTI
29. - 31. júla 2016

Potrebujeme pár šikovných ľudí, ktorí budú sprevádzať 
účinkujúcich, ale aj hostí. Možno si to práve Ty, kto nám 
i mestu môže pomôcť. Ako zistiť, či je to tak? Uvažuj: 
Najdôležitejší je vzťah k mestu a komunikačné schopnos-
ti (v slovenčine). Máš? Tak poď! Školenie a prvé stret-
nutia prebehnú začiatkom júla. Vedz: Bude to pomerne 
vyčerpávajúce, ale spoznáte nových ľudí a dozviete sa aj 
o Komárne nové veci. Bude to aj trošku platené, ale zbo-
hatnúť moc nezbohatnete (asi 10-15 € za deň ). Ide skôr 
o to, zažiť niečo nové a pomôcť nášmu mestu. Prihláste 
sa prosím na janka.pipiskova@gmail.com alebo na čísle 
0905 466 107. Potrebujeme len váš vek, tel. číslo a email.

Ďakujeme
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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

Béla Szabó, poslanec, 
SMK: „A čo je azda ešte dôleži-
tejšie, že vo veciach, ktoré vlani 
neboli dokončené, ako napríklad 
riešenie situácie centra voľného 
času, respektíve riešenie situácie 
špeciálnej základnej školy; zastu-
piteľstvo odhlasovalo v jednom 
prípade 82-tisíc eur pre CVČ 
a 136-tisíc eur pre špeciálnu ško-
lu. Žiaľ, následkom tohto je, že 
pre naše vlastné školy nezostalo 
príliš veľa peňazí a aj tu je vidieť, 
že materiál nebol vhodne pripra-
vený.“ 

Imre Andruskó, poslanec, 
Most – Híd: „Nové centrum voľ-
ného času bude vytvorené v cen-
tre mesta, veríme, že svoju čin-
nosť na novom mieste bude môcť 
odštartovať už o pár mesiacov. 
Veríme, že už o mesiac – dva sa 
nám podarí pomocou špeciálnych 
obytných kontajnerov dostať špe-
ciálnu základnú školu na takú 
úroveň, aby od septembra mohla 
bez problémov fungovať.“

Ondrej Gajdáč, nezávis-
lý poslanec: „Žiaľ, potvrdili sa 
moje obavy, keď sme pred takmer 
rokom predávali priestory CVČ. 
Po ôsmich mesiacoch ani mestský 
úrad, ani zastupiteľstvo nevedelo 
nájsť lepšie priestory, ako súčas-
né kancelárie odboru školstva 
v centre mesta, o čom nielen ja, 
ale aj viacerí sú presvedčení, že 
nie sú najvhodnejšie. S týmto 

uznesením súvisia aj ďalšie dve 
položky, a to riešenie špeciálnej 
základnej školy a hlavne 12 in-
štitúcií materských škôl a základ-
ných škôl, pre ktoré bol návrh na 
prerozdelenie 116 tisíc euro – od 
4 až do 15 tisíc na jednotlivú in-
štitúciu, čo je vysoko pozitívne, 
pretože tieto naše inštitúcie tieto 
finančné prostriedky veľmi-veľmi 
potrebujú. Žiaľ, práve táto polož-
ka z tohto uznesenia na tomto 
zastupiteľstve musela vypadnúť. 
Ale zastupiteľstvo zaviazalo ve-
denie mesta, aby do najbližšieho 
zasadnutia finančné prostriedky 
našlo.“

Zastupiteľstvo rozhodlo aj 
o majetko-právnych otázkach 
a žiadostiach.

Imre Andruskó, poslanec, 
Most – Híd: „Spomedzi majet-
ko-právnych záležitostí by som 
vyzdvihol dve: jednou je, že sa 
nám podarilo vyriešiť ďalšie 
fungovanie kajakárskeho centra. 

Mesto, respektíve zastupiteľstvo 
považuje za dôležité, aby kajak – 
kanoe klub, ktorý je najúspešnej-
ším športovým odvetvím v Ko-
márne, fungoval aj v dlhodobom 
horizonte. Podarilo sa vyriešiť, 
aby prostredníctvom spoločnosti 
Comorra Servis, mesto podporilo 
toto športové centrum sumou vo 
výške 46 tisíc eur ročne. Druhé: 
boli by sme radi, ak by sa do pev-
nosti opäť dostal život a dnes sme 
rozhodli o tom, že podporíme vy-
tvorenie súkromnej škôlky.“

Na konci zasadnutia hovo-
rili poslanci o nutnosti kontroly 
verejných obstarávaní mesta.

Béla Szabó, poslanec, 
SMK: „Verejné obstarávania mu-
síme opätovne prešetriť, pretože 
sa zdá, že sú orientované cielene, 
pre konkrétne určených ľudí.“

Posledné riadne zasadnutie 
poslancov pred letnými prázd-
ninami je naplánované na 7. júl
a.                                                 rs

Rokovalo mestské zastupiteľstvo

Tak znelo motto, ktoré 
sa nieslo celým  programom 
slávnostnej akadémie v Mest-
skom kultúrnom stredisku 
v Komárne. Základná škola 
J. A. Komenského, ktorá síd-
li na Komenského ulici, si 8. 
júna pripomenula 40. výročie 
svojho otvorenia. Pred štyrid-
siatimi rokmi sa v novučičkej 
budove ozval prvýkrát školský 
zvonec a po chodbách sa roz-
liehal detský džavot.

Tesne pred 17. hodinou 
sa začala zapĺňať sála hosťami, 
pedagógmi, rodičmi, priateľmi 
školy a žiakmi. Medzi pozvaný-
mi hosťami nechýbali zástupco-
via OÚ z Nitry, Štátnej školskej 
inšpekcie, primátor mesta Ko-
márna, mestskí poslanci, bývalí 
riaditelia školy a pedagógovia a 
aj bývalí žiaci.

Úvodná pieseň Imagine od 
J. Lennona v podaní druháč-
ky Amiry Gubánovej navodila 
slávnostnú atmosféru. Predstav 
si ľudí, ktorí sa starajú o tento 
svet, zneli prvé slová piesne a aj 
príhovoru riaditeľky školy Pe-
adDr. Zuzany Langschadlovej. ,, 
Mnohých z nich vidím sedieť v 
hľadisku," - povedala.

Pani riaditeľka sa zamysle-
la nad tým, či je v živote školy 
štyridsať rokov veľa alebo málo. 
Za toto obdobie sa v učiteľskom 
zbore vystriedalo veľa pedagó-

gov a ešte viac žiakov. Cieľ však 
zostal nemenný. Pripravovať do 
ďalšieho života, vychovávať a 
vzdelávať. Vymenovala množ-
stvo úspechov v olympiádach, 
športových, výtvarných súťa-
žiach, ktoré škola dosiahla. Za 
štyridsaťročné obdobie práce sa 
poďakovala bývalým aj terajším 
pedagógom. V závere  pripome-
nula slová velikána pedagogiky 
Komenského, že dobrá škola 
robí človeka lepším. A preto 
škola nesie od roku 2012 jeho 
meno. Byť náročným vo vzde-
lávaní a výchove sa skutočne 
oplatí.

Celým programom nás spre-
vádzali naši deviataci V. Zišková 
a Ľ. Dúbravec, ktorý sa vštylizo-
val do úlohy J. A. Komenského. 
Náladu osemdesiatych rokov 
minulého storočia svojím ta-
nečným vystúpením oživili naše 
žiačky, členky tanečnej skupiny. 
A ako vyzerala škola v tomto 
období, na to si zaspomínali tie 
najpovolanejšie, bývalé kolegy-
ne A. Haláková a I. Komárková. 
Ich spomienky sprevádzala vi-
deoprojekcia fotografií, pri kto-
rej vypadla mnohým v hľadisku 
slza.

V druhej časti progra-
mu  zástupca OÚ z Nitry Mgr. 
B. Holič vyzdvihol vo svojom 
prejave úspešné napredovanie 
školy a odovzdal pani riaditeľke 

Byť náročným sa oplatí
pamätnú plaketu pri príležitosti 
40. výročia jej otvorenia. Býva-
lý riaditeľ Mgr. K. Kajan si vo 
svojom príhovore zaspomínal 
na prvé začiatky informatizácie 
školy a zapájanie sa do prvých 
projektov Infoveku. Bolo to ná-
ročné, ale potvrdilo sa, že nevy-
hnutné.

Ako vidia naši žiaci svoju 
školu, to sme si vypučuli v bás-
ňach z ich vlastnej tvorby. Mno-
hé z nich vyvolali úsmevy, ale 
zazneli aj slová spolupatričnosti 
a hrdosti. Roky prežité na tejto 
škole oživila v pamäti v inter-
view so zástupcom školy Mgr. 
M. Makovníkom bývalá žiačka, 
dnes úspešná tanečná hviezda, 
K. Štumpfová. Ocenila milých 
učiteľov a rodinnú atmosféru, 
ktorá v škole vládla. Sláčikový 
orchester ZUŠ, ktorého členmi 
sú aj žiaci našej školy, spríjemnil 
program výbornou skladbou. 
Náš "pán Komenský" mal z nás 
veľkú radosť a uznal, že škola 
môže byť naozaj hrou.

Čo by to bola za školu, keby 
nemala školskú hymnu. Medzi 
nami nikto nie je sám, ozývalo 
sa z javiska a pripojilo sa aj hľa-
disko. Dlhotrvajúci potlesk prí-
tomných bol tou najkrajšou od-
menou a zároveň povzbudením. 
Na budove školy pribudla pa-
mätná tabuľa s menom J. A. Ko-
menského. Čo dodať na záver? 
Veľké poďakovanie samozrejme 
patrí celému realizačnému tímu 
po vedením p.uč. Profantovej a 
všetkým účinkujúcim. A škole 
zaželať veľa šikovných žiakov, 
obetavých pedagógov, chápa-
vých rodičov, dobrých nápadov 
a samozrejme výchovno-vzdelá-
vacích úspechov.

ZŠ J. A. Komenského

Svetoznámy hudobník 
a skladateľ operiet Franz Le-
hár sa narodil 30. apríla 1870 
v Komárne. Jeho rodné mesto 
i kultúrna verejnosť regiónu si 
s úctou pripomína každoročne 
výročie jeho narodenia a venu-
je pozornosť pamiatkam pri-
pomínajúcim osobnosť tohoto 
velikána operetného žánru. 
V snahe rozširovať a chrániť 
Lehárové tradície, pred 5 rok-
mi vzniklo v Komárne Občian-
ske združenie Franza Lehára. 
Od jeho vzniku je predsedníč-
kou združenia pedagogička 
Terézia KLEMEN. Informova-
la o rôznorodej a záslužnej čin-
nosti združenia, o plánoch.

– Môžem smelo vyhlásiť, že 
sa nám práca darí, dostávame 
podporu od mesta, podnikateľov 
ale aj od samotného vďačného 
obecenstva, ktoré hojne navštevu-
je naše podujatia. V tomto roku 
sme úspešne zorganizovali už 4. 

Lehárov ples, koncerty spojené s 
kladením vencov k výročiu naro-
denia skladateľa, májový koncert 
dychových hudieb v oddychovej 
zóne Komárna pri Mŕtvom ra-
mene Váhu a iné operetné pred-
stavenia na celom Slovensku.

Pripravujete opäť aj letné 
koncerty?

– Samozrejme, v rámci 
Kultúrneho leta pripravujeme 
v záujme oživenia historického 
centra mesta 9 koncertov. Tieto 
sa budú odohrávať každú nede-
ľu od 19. hodiny od 3. júla do 8. 
augusta na Klapkovom námestí 
v Komárne. Z týchto koncertov 
by som vyzdvihla známu komár-
ňanskú hudobnú skupinu Bo-
rostyán 7. júla a Charlie´s Band 
z Bratislavy 17. júla, či záverečný 
letný koncert 28. augusta v po-
daní Rudolfa Čeku Čerňanského 
a Mira Dvorského. Na všetky let-
né podujatia srdečne pozývame 
kultúrnu verejnosť nielen z Ko-

márna, ale aj zo širokého okolia
Čo ešte prípravujete?
– Už aktívne pracujeme spo-

lu s MsKS v Komárne i ďalšími 
odborníkmi zo zahraničia pri 
príprave ďalšej medzinárodnej 
speváckej súťaže Franza Lehára 
v Komárne. K medzinárodnému 
dňu operety na jeseň opäť pripra-
víme veľký gala koncert operety 
v Komárne a mnohé iné prekva-
penia.

Čo by ste ešte rada uviedla 
na záver nášho rozhovoru?

– Chcela by som sa poďako-
vať mojim kolegom, mestu, oso-
bitne primátorovi László Stuben-
dekovi, rôznym podnikateľom 
z mesta a okolia, že nás neustále 
podporujú pri organizovaní Le-
hárových koncertov. Vynasnaží-
me sa aj v budúcnosti, aby sme 
pre naše vďačné obecenstvo orga-
nizovali všetky naše podujatia na 
vysokej úrovni.

PaedDr. Štefan Bende

Občianske združenie Franza Lehára v Komárne 
už 5 rokov vykonáva  záslužnú činnosť

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.
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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

Ponúkaný plat: 
od 1.100 EUR /mesiac po zapracovaní

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 tat-
ranského profilu a je zateplená. 
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.

Novorodenci
Patrícia Bohušová z Kameničnej, Sebastián Záhorec z Hur-

banova, Diána Takácsová z Radvane nad Dunajom, Annamária 
a Norbert Lakatos z Nových Zámkov, Ladislav Lorenc z Bánova, 
Jázmin Dorka Csütörtöki z Gbeliec, Benett Lengyel z Bodze, Luca 
Beck z Kolárova, Izabella Bozsaky z Komárna, Sebastián Lakatos z 
Hurbanova, Adam Csillag z Komárna, Dorina Kopócs z Komárna, 
Vanessa Lakatosová z Veľkého Harčáša, Csaba Negyedi z Komárna, 
Mya Rayne Hľadilová z Komárna, Peter Kuczman z Moče, Emma 
Sára Szász z Komárna, Vanessa Kokyová zo Svätého Petra, Kevin 
Lakatos z Kolárova, Matej Zauško z Komárna, Oliver Benyík z 
Tvrdošoviec, Hanna Emily Csicsai z Trávnika, Noel Hölgye zo Ze-
mianskej Olče, Zsófia Polgárová z Vlčian, Ján Lakatos z Vlkanova, 
Tánya Bedecs z Komárna, Adél Zsákovics z Bajtavy, Timon Licényi 
z Jasovej, Noel Farkas z Vlčian

Sľúbili si vernosť
Pavol Tuška a Réka Banziová

Opustili nás
73-ročná Katarína Geletová z Komárna, 70-ročná Anna Döme 

z Komárna, 77-ročná Margita Hodosiová z Kolárova, 91-ročná 
Rozália Kincerová z Patiniec, 65-ročná Eva Nagyová z Komárna, 
62-ročný Ing. Rostislav Jelínek z Komárna, 63-ročná Éva Hajtman z 
Radvane nad Dunajom, 82-ročný Vilmos Szűcs z Patiniec, 91-roč-
ná Anna Belobradová z Komárna, 86-ročný Ján Masár z Hadoviec, 
67-ročná Magdolna Farkas z Bodzianskej Lúky; 89-ročná Valéria 
Libáriková z Košíc, 85-ročný Milan Bičian z Komárna, 90-ročná 
Mária Likérová z Komárna, 86-ročná Julianna Vargová z Komárna, 
81-ročný Štefan Oršolik zo Svätého Petra, 86-ročná Irén Németh 
z Okoličnej na Ostrove, 89-ročná Helena Tóthová z Marcelovej, 
76-ročný Karol Žuža z Komárna, 98-ročný Jozef Marcinko z Mar-
celovej, 67-ročný Ing. Juraj Bocz z Komárna

Pohotovosť lekární v Komárne
A komáromi gyógyszertárak készültségi nyitvatartása
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
26.6. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
27.6. Terra Rosa Pevnostný rad 20 18.00 – 21.00
28.6. Matricaria Eötvösa 3195/21 18.00 – 21.00
29.6. Pri Váhu Jazerná 15 18.00 – 21.00
30.6. Calendula Palatínova 38 18.00 – 21.00
1.7. Salvator Jókaiho 3 18.00 – 21.00
2.7. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
3.7. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
4.7. Tabletka Hlboká 10 18.00 – 21.00
5.7. Hedera Hradná 1 18.00 – 21.00
6.7. Matricaria Eötvösa 3195/21 18.00 – 21.00
7.7. Alba Eötvösova 36 18.00 – 21.00
8.7. Na Rákócziho ulici 18.00 – 21.00
9.7. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
10.7. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
11.7. Salvator Jókaiho 3 18.00 – 21.00
12.7. Calendula Palatínova 38 18.00 – 21.00
13.7. DUNA Dunajská 13 18.00 – 21.00 
14.7. Terra Rosa Pevnostný rad 20 18.00 – 21.00
15.7. Pri Váhu Jazerná 15 18.00 – 21.00

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).

Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 13. júla 2016.

Uzávierka 8. júla

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.


