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Len necelú polovic bodov 
z plánovaného rokovacieho 
poriadku sa podarilo prebrať 
poslancom na 22. zasadnutí za-
stupiteľstva vo štvrtok 7. júla. 
Začiatku rokovania sa zúčast-
nili aj zástupcovia obyvateľov 
I. a II. sídliska, ktorí opätovne 
žiadali riešenie svojej bezvý-
chodiskovej situácie, nakoľko 
všedný život im znepríjemňu-
jú neprispôsobiví občania.

Andruskó, poslanec, Most 
– Híd: „Chápem obavy tam ži-
júcich ľudí, situáciu je skutočne  
potrebné riešiť. Vidím zo strany 
vedenia mesta snahu, teraz už 
všetci začali pracovať na tejto 
téme. Verím, že sa tento problém 
podarí vyriešiť, aj keď sa dnes 
nepodarilo nájsť také riešenie, 
ktoré by vyhovovalo tam žijúcich 
občanom. Z navrhovaných alter-
natív bola pre nich prijateľná len 

jediná – aby mesto odkúpilo tie 
štyri obytné domy. Vlastník jed-
ného z domov načrtol, že by kú-
pil zvyšné tri domy od ostatných 
vlastníkov, a tak by zostal jediný 
vlastník, ktorý by si vďačne sa-
dol rokovať s mestom. Nechceli 
by sme veci predbiehať, musíme 
počkať na rokovania. Ako od-
znelo, ak budú majitelia pýtať za 
nehnuteľnosti príliš vysoké sumy, 
tak to zrejme nebude cesta rie-
šenia, pretože ako odznelo, pre-
dajná cena sa môže pohybovať 
od 1,5 milióna až po 3 milióny 
eur, a ja si momentálne neviem 
predstaviť, že by si mesto vzalo 
trojmiliónový úver, aby odkúpilo 
tie 4 nehnuteľnosti.“

Poslanci prijali aj záverečné 
vyúčtovanie troch mestských 
podnikov –akciovej spoločnos-
ti KOMVaK, Com-média, s.r.o. 
a Calor, s.r.o.

Andruskó, poslanec, Most 
– Híd: „Všetky tri spoločnosti 
uzatvárali minulý rok so ziskom, 
to je dôležité zdôrazniť. Veríme, 
že aj v tomto roku bude pokra-
čovať konsolidácia, ktorá začala 
vo všetkých troch spoločnostiach. 
V súvislosti so spoločnosťou 
Com-média viacerí poznamena-
li, že by bolo vhodné zamyslieť sa 
nad tým, aby konateľ spoločnosti 
vypracoval nový model. Veríme, 
že v nadchádzajúcich mesiacoch 
sa nový model dostane na prero-
kovanie pred zastupiteľstvo.“

Poslanci schválili aj via-
ceré investície. Podľa predsedu 
finančnej komisie však chýba 
premyslená koncepcia, na zá-
klade ktorej by sa v oblasti in-
vestícií mohli rodiť skutočne 
dobré rozhodnutia.

Béla Szabó, poslanec, SMK: 
„To, čo by som rád teraz vyzdvi-

hol, je príspevková organizácia 
Comorra Servis – tam sme schvá-
lili z mestského rozpočtu 15-tisíc 
eur na vypracovanie dokumen-
tácie na obnovu volejbalovej 
haly, respektíve 30-tisíc eur na 
rekonštrukciu istých častí zim-
ného štadióna, jeho osvetlenia 
– do podrobností by som teraz 
nezachádzal. A tretím je verejná 
súťaž úradu práce, prostredníc-
tvom ktorej je možné zamest-
návať ľudí na verejnoprospešné 
práce. Mesto hradí 20 percent 
nákladov, 80 percent prichádza 
prostredníctvom úradu práce. 
Práca vykonaná takýmto spôso-
bom je samozrejme v prospech 
mesta. Vlani a aj v tomto roku 
sa investície riešia ad hoc, bez 
plánov, bez koncepcie, dokonca 
by som sa vyjadril, že bezhlavo. 
Chýba tu súdržná práca vede-

Rokovalo mestské zastupiteľstvo

(Pokračovanie na 2. strane)

Nakoľko v roku 2016 sa 
oveľa viac diskutuje medzi 
obyvateľmi mesta o možnosti 
zníženia a odpustenia paušál-
neho poplatku za komunálny 
odpad, rozhodli sme si danú 
problematiku vydiskutovať 
s vedúcim Odboru ekonomiky 
a financovania Mestského úra-
du v Komárne Ing. Bohumí-
rom KÓŇOM, ktorému daná 
problematika spadá do kom-
petencie.

Prečo bolo oproti predchá-
dzajúcim rokom viac ohlasov?

- Jednoducho povedané, že 
je to z dôvodu , že sa s platnos-
ťou od 1. januára 2016 zmenilo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta č. 7/2014, ktoré v zmysle 
zákona upravuje a zjednoznač-
ňuje podmienky a podklady na 
zníženie a odpustenie poplatku 
za komunálny odpad.

Bolo to potrebné alebo ne-
vyhnutné?

- Nie, nebolo. Mestský 
úrad ani nepripravoval návrh 
na zmenu podmienok a pod-
kladov. Mali sme ten názor, že 
podmienky, ktoré platili, boli 
dostatočne jasné a obyvateľmi 
boli aj akceptované a už ich aj 
jasne chápali. Tvrdím to z dô-
vodu, že po našej osvete v Mest-
skej televízii a Komárňanských 
listoch v roku 2015 obyvate-
lia svoje žiadosti mali podané 
a doložené v drvivej väčšine na 
prvýkrát s dostatočnými pod-
kladmi, aby správca dane vedel 
hneď rozhodnúť. Som presved-
čený, že síce sa mohli maličkosti 
upresniť, ale nutné to nebolo. 

Mestský úrad pred koncom 
roka 2015 pripravil k spomí-
nanému všeobecne záväznému 
nariadeniu len doplnenie časti, 
ktorú od nás vyžadovala zmena 
zákona o odpadoch, a to zave-
denie nového poplatku za drob-
ný stavebný odpad. V posledný 
deň - skoro až v posledných 
hodinách- v rámci povinného 
pripomienkovania na úradnej 
tabuli mesta a na webe, sme do-
stali návrh na zmenu časti vše-
obecne záväzného nariadenia 
aj paragrafu 7, ktorý pojednáva 
práve o podmienkach zníženia 
a odpustenia. Mestský úrad – 
ekonomický odbor dal písomné 
stanovisko, že danú úpravu ne-
považujeme za vhodnú, a mest-
ské právničky dali tiež negatívne 
stanovisko. Na rokovaní finanč-
nej komisie aj komisia vyslovila 
nesúhlas s návrhom a ani rada 
mesta daný návrh nepodporila. 
Žiaľ, musím povedať, že mestskí 
poslanci to napriek všetkým ne-
odporučeniam – schválili.

Je to trochu čudné a nepo-
chopiteľné....

- Áno, poslanci majú na 
to právo a iste mali v úmysle 
v prospech občanov podmienky 
uľahčiť, ale jednoznačne prišlo 
na upozornenia, ktoré sa v tom 
čase neakceptovali. Ale nám 
nezostáva nič len schválené 
všeobecne záväzné nariadenie 
dodržiavať a boriť sa s problé-
mami, ktoré nemuseli byť.

Čo ďalej?
- Samozrejme, na spomí-

nanú časť všeobecne záväzného 
nariadenia mestský úrad pripra-

ví zmenu, ale zmeny týkajúce sa 
daňových záležitostí sa musia 
meniť len s platnosťou od 1. 
januára. Z tohto dôvodu v prie-
behu  roku 2016 nemôžeme pri-
stúpiť k zmene. Celý rok je zá-
väzné terajšie znenie všeobecne 
záväzného nariadenia.

Mohli by ste povedať ob-
čanom aspoň základné infor-
mácie, aby sa aj v tomto roku 
proces zjednoznačnil?

- V prvom rade je potrebné 
povedať, že správca daní musí 
zo zákona každý rok rozhod-
nutím vyrúbiť miestny poplatok 
všetkým občanom obce,  ktorí 
majú v obci trvalý pobyt, pre-
chodný pobyt alebo majú tam 
nejaké ekonomické dôvody, na-
príklad vlastníctvo k nehnuteľ-
nosti, chate, pozemku. Tu zákon 
nedáva priestor na výnimky. Zá-
kon tiež jasne stanovuje, že pod-
mienky na prípadné zníženie 
a odpustenie musia byť schvále-
né mestským zastupiteľstvom vo 
všeobecne záväznom natiadení. 
Každá obec môže mať iné pod-
mienky a ako extrém - obce ne-
musia odpúšťať a znižovať nič. 
Je to len na posúdení poslancov. 
Tiež je potrebné zdôrazniť, že 
ak niekto žiada zníženie alebo 
odpustenie poplatku – a zasa 
v súlade so zákonom – musí 
žiadať za každé zdaňovanie ob-
dobie samostatne a opakovane. 
To je aj odpoveď na časté otáz-
ky občanov – prečo je potrebné 
žiadať každý rok, keď napríklad 
ich deti sú už viac rokov mimo 
mesta. Jednoducho – zákon to 
takto vyžaduje.

Ako je to v prípade zníže-
nia a odpustenia poplatkov?

- Zákonné minimálne pod-
mienky- ako napr. aspoň 90 dní 
mimo obce - občania bez prob-
lémov chápu. Problém nastáva 
často, že žiadosti o odpustenie 
sú podávané na celý rok, ale po-
tvrdenie o neprítomnosti v obci 
zahŕňa len časť roka. V tomto 
prípade postupujeme v zmysle 
zákona tak, že zasielame výzvu 
na doplnenie – čo častokrát ob-
čan nevie z pochopiteľných dô-
vodov vydokladovať. Napríklad 
v máji ťažko niekto vydokladu-
je, že nebol v meste aj napríklad 
v novembri. Podmienky, ktoré 
platia v spomínanom máji, sa 
môžu veľmi jednoducho zmeniť. 
Preto odporúčame všetkým ob-
čanom žiadosti podávať až v ob-
dobí, keď už prešlo obdobie, za 
ktoré žiadajú zníženie alebo od-
pustenie poplatku za komunálny 
odpad. Pokojne môžu žiadosti 
podávať až po skončení daného 
roka , môžu v zmysle všeobecne 
záväzného nariadenia vydokla-
dovať neprítomnosť viacerými 
dokladmi a potvrdeniami. Ale 
pozor! Doklady môžu byť len 
také, ktoré sú vymenované vo 
všeobecne záväznom nariade-
ní. Žiadne iné - aj keď by boli 
logické - nemôžeme akceptovať. 
Nie je to na svojvoľnom roz-
hodnutí pracovníkov správcu 
dane. Pri posudzovaní žiadostí 
máme zavedený trojstupňový 
systém kontroly. Máme záujem 
pomáhať občanom, ale na stra-
ne druhej – musíme strážiť do-

Máme záujem pomáhať občanom, 
ale musíme strážiť zákony

(Pokračovanie na 2. strane)

Mesto Komárno
  Námestie generála Klapku 1, 

945 01 Komárno

OZNÁMENIE
zámeru predaja nehnuteľností formou 

obchodnej verejnej súťaže:
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 783/2016 
zo dňa 16. júna 2016 bol schválený zámer Mesta Komárno na 
predaj nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže podľa 
ust. §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a  § 281 až 288 Obchodného zá-
konníka
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nasledovné-
ho majetku:
2–izbový byt na II. poschodí na Dvorskej ul. 5/28 v Komárne so 
súpisným číslom 1405 na parcele registra „C“ č. 5769, so spo-
luvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných  
zariadeniach domu a na pozemku  parc. registra „C“  č. 5769 
ovýmere 1 118 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 
obytný dom postavený, vedený na LV č. 8602 v k.ú. Komárno, 
s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 17 
500,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vráta-
ne lehoty na predkladanie návrhov, sú zverejnené: na úradných 
tabuliach mesta a  na internetovej stránke mesta: www.komar-
no.sk.

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže ako aj 
vzor súťažného návrhu zmluvy, v písomnej resp. elektronickej 
forme poskytne Mestský úrad v Komárne, Odbor správy majet-
ku, na adrese  945 01 Komárno, Pevnostný rad 3, I. poschodie, 
č. dv. 13C tel. č. 035/2851 378. 

Všeobecné a technické informácie ako aj obhliadku majet-
ku, ktorý je predmetom obchodnej verejnej súťaže, je možné 
dohodnúť na vyššie uvedenej adrese, resp. telefónnom čísle.

Ing. László Stubendek primátor mesta

Chýbajúci chodník na 7. 
sídlisku už dlho spôsoboval 
vážne komplikácie v cestnej 
premávke, čo bude onedlho 
vyriešené z prostriedkov gran-
tu Prvej stavebnej sporiteľne 
(PSS), o ktoré sa uchádzala 
Mestský úrad v Komárne a v 
súťaži projektov uspel.

Mesto podalo žiadosť do Pr-
vej stavebnej sporiteľne v apríli 
2016 a uchádzalo sa o realizáciu 
chodníka neďaleko "veľkého ko-
mína" s názvom Bezbariérový 
chodník na Palatínovej ulici v 
Komárne.

Projekt Komárna bol vy-
hodnotený ako úspešný, čím 
mesto získalo financie na rea-
lizáciu chodníka vo výške 4700 
eur, k čomu bude potrebné zo 
strany mesta doložiť 20-per-
centnú spoluúčasť. Z týchto 
financií bude zrealizovaný 1,5 
metra široký chodník v dĺžke 33 
metrov.

„Priebežne sledujeme, o aké 
granty je možné sa uchádzať. 
Snažíme sa do rozpočtu mesta 

priniesť čo najviac vonkajších 
zdrojov, aby sa mohlo zreali-
zovať čo najviac rozvojových 
projektov,” – povedala na mar-
go úspešného projektu Ingrid 
Szabó, vedúca Odboru rozvoja 
mesta MsÚ v Komárne. V novej 
štruktúre mestského úradu bolo 
zriadené miesto pre samostat-
ného referenta zaoberajúceho sa 
prípravou projektov.

Na základe rozhodnutia 
mestského zastupiteľstva bude 
onedlho zrekonštruovaných 
niekoľko chodníkov v celej dĺžke 
v hodnote 150-tisíc eur. Po prí-
prave projektov sa začne verejné 
obstarávanie na ich realizáciu a 
s prácami sa pravdepodobne za-
čne niekedy na jeseň tohto roka. 
Bude to najväčšia generálna 
rekonštrukcia chodníkov v Ko-
márne za ostatné roky. Na od-
stránenie nedostatkov cestných 
komunikácií je v rozpočte mesta 
naplánovaných 210-tisíc eur.

Mesto obhospodaruje 105 
kilometrov ciest a 67 kilometrov 
chodníkov.                             dm

Chodník bude financovaný 
z grantu PSS

Komárňanské leto
program podujatí a pozvánky

uverejňujeme na 4. strane
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nia mesta, respektíve koncepcia 
primátora. Je nepredstaviteľné, 
aby sme v priebehu roka neustále 
upravovali investície.“

Zelenú dostala aj obnova 
vozoviek, ktorú už zastupiteľ-
stvo podporilo vo svojom vyhlá-
sení. Navrhovateľ, viceprimátor 
Béla Keseg uviedol, že už na 
jar budúceho roka by sa mohla 
začať rekonštrukcia viacerých 
ulíc nášho mesta. Na tento účel 
mesto zoberie úver vo výške 
2,25 milióna eur.

Béla Keszegh, viceprimá-
tor, Komárňanská skupina ne-
závislých: „Máme zoznam, na 
základe ktorého začne obnova 
ulíc. Konzultujeme s prevádzko-
vateľom inžinierskych sietí, aby 
sa neskôr nemuseli cesty opätov-
ne rozkopávať, aby sme peniaze 
míňali skutočne racionálne a v 

podstate s 10-ročnou garanciou, 
takže aby sme nemali problémy 
ani neskôr. Obnovu ciest pova-
žujem za dôležitú preto, lebo na 
tento účel nie je možné momen-
tálne získať peniaze zo žiadnych 
fondov, mesto si v tomto musí 
poradiť samé. Navyše väčšina zo 
105 kilometrov ciest, ktoré spra-
vuje mesto, je v žalostnom stave. 
Ja by som sa s tým neuspokojil, 
teda Komárňanská skupina ne-
závislých by sa s tým neuspokoji-
la, ak by sa ročne obnovovalo 300 
maximálne 400 metrov vozoviek 
a aby sme sa hádali, ktorý úsek 
cesty bude obnovený a ako. Takto 
sa môžeme na veľkom území za-
merať na najfrekventovanejšie 
cesty – tie určia odborníci – a 
takto začne viditeľný a masívny 
program obnovy.”

Poslanci rozhodli aj o tom, 
že počas letných prázdnin 

budú vykonané menšie opravy 
v mestských vzdelávacích usta-
novizniach.

Béla Keszegh, viceprimátor, 
Komárňanská skupina nezávis-
lých: „Vo všetkých 6 základných 
školách, ako aj vo viacerých 
materských školách a školských 
jedálňach budú vykonané drob-
nejšie opravy. Pôjde o také práce, 
ktoré už boli v kategórii pálčivé, 
ba dokonca vo viacerých prí-
padoch aj ohrozujúce. Niekde 
budú rekonštruované toalety, so-
ciálne zariadenia, inde vymenia 
linoleum. Je to dobrá správa, že 
prakticky všade sa podarí niečo 
urobiť.“

Okrem prerokovaných 12 
bodov zo 7. júla, zostáva na 
prerokovanie ďalších 16 bodov. 
Návrh vedenia zasadnutia, aby 
v rokovaní pokračovali 14. júla, 
poslanci neodsúhlasili.           rs

Rokovalo mestské zastupiteľstvo

držiavanie zákonov a všeobecne 
záväzných nariadení. Toto platí 
pre všetkých občanom rovnako, 
absolútne nepripúšťam mož-
nosť akémukoľvek diferenco-
vaného prístupu. Pre všetkých 
platí všetko rovnako - od zní-
ženia poplatkov, cez odpustenie 
a v prípade, že poplatok nie je 
uhradený – žiaľ až po exekúcie. 
Nerobíme to radi, ale aj tu platí 
princíp spravodlivosti a rovna-
ký meter. Zhruba 90 % občanov 
svoje povinnosti pri platbách za 
komunálny odpad dodržiava, 
a preto ak niekto sa snaží nepla-
tiť a nemá dôvody v zmysle vše-
obecne záväzného nariadenia na 
zníženie alebo odpustenie, tak 
je, myslím si, vysoko korektné 
chrániť záujmy práve tých, ktorí 

platia. Ak by tak nebolo, tak by 
platiaci museli platiť aj za nepla-
tičov - a to zrejme nikto nechce.

Spomínate exekúcie. Je to 
nutné?

- Ako som spomínal v pre-
došlej odpovedi – ak by tak ne-
bolo, muselo by mesto pristúpiť 
k zvýšeniu poplatku, aby sa ná-
klady na túto činnosť vykryli. 
A je tu druhý – ešte závažnejší 
dôvod: obce a mestá zo zákona 
nemajú možnosť niečo nevymá-
hať. Navyše doba na premlčanie 
je pomerne dlhá. Obec je povin-
ná vymáhať všetko. Sú to verej-
né financie – všetkých občanov, 
to musíme mať všetci na pamäti. 
Preto na každom možnom fóre 
zdôrazňujeme, aby občania pla-
tili včas a ak nemajú možnosť 
termíny z akýchkoľvek dôvodov 

dodržať – obráťte sa na mestský 
úrad – radi vyjdeme v ústrety. 
My tiež neradi vidíme výšku 
trov exekúcie, ktoré sa dostávajú 
k hranici približne 100 eur na 
prípad a niekedy aj viac. Z tej-
to sumy a s týmto procesom už 
mesto nemá nič spoločné. Keď 
je prípad neplatiča postúpený 
prostredníctvom súdu k exekú-
torovi – mesto už v danej veci 
nemôže konať.

Čo by ste poradili na zá-
ver?

- Žiadosti o zníženie alebo 
odpustenie poplatku za komu-
nálny odpad podávať podľa 
možnosti až po skončení ob-
dobia, za ktoré občania žiada-
jú, a vydokladovať to výhradne 
potvrdeniami, ktoré sú vyme-
nované vo všeobecne záväznom 
nariadení. Inak sa vystavujeme 
zbytočnej komunikácií a nieke-
dy aj nervozity zo strany obča-
nov. Druhá rada – a myslím to 
úprimne – občania, ktorí nema-
jú 100-percentnú istotu, že všet-
ko majú zaplatené aj za uplynulé 
roky, radšej nech prídu a radi im 
všetko preveríme.
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Máme záujem pomáhať občanom, 
ale musíme strážiť zákony
(Pokračovanie z 1. strany)

Od roku 2000, kedy Ná-
dvorie Európy v Komárne bolo 
slávnostne odovzdané do uží-
vania, prejavujú návštevníci 
Komárna veľký záujem o túto 
turistickú atrakciu. Základná 
idea vzniku Nádvoria Európy 
je úzko spätá s prelomom ti-
sícročí, kedy podľa projektov 
Ing. Nándora Litomericzkeho 
a Ing. Arch. Petra Vargu tento 
komplex vznikol. 

Hlavným dodávateľom 
stavby bola firma KOMWERK 
Komárno pod vedením Péter 
Takácsa. Symbolizoval snahu 
nášho štátu vstúpiť do Európ-
skej únie a zároveň poukázalo 
na spoločné korene európskej 
kultúry. Nádvorie Európy sa 
rozkladá na ploche 6 500 metrov 
štvorcových a zastavená plocha 
na všetkých podlažiach: pod-
zemných priestoroch predsta-
vuje 25 000 metrov štvorcových. 
Návštevníci tu majú možnosť 
vidieť na jednom mieste charak-
teristické črty architektúry 36 

krajín a rôznych regiónov. Ná-
dvorie Európy je s historickým 
centrom prepojené piatimi brá-
nami. Brány sú pomenované po 
panovníkoch - kráľa sv. Štefana, 
kráľa sv. Ladislava, brána krá-
ľovnej Márie Terézie a ďalších, 
ktorí zohrali významnú úlohu 
v dejinách Európy a prispeli aj 
k rozvoju Komárna. 

Veľkému záujmu návštevní-
kov sa teší aj galéria sôch „Eu-
rópa“, ktorá vznikla z iniciatívy 
Komárňanského občianskeho 
združenia Palatinus.

Prezentuje panovníkov 
a významné historické osob-
nosti, momentálne je tu už 17 
sôch rôzných veľkostí, z kto-
rých by som spomenul kráľov 
sv. Štefana, Žigmunda Luxem-
burgského, kráľa Belo IV., kráľa 
Mateja Korvína, Jána Hunyadi-
ho regenta Uhorska, Máriu Te-
réziu, kráľovnu uhorska a česka 
i cisárovnu Svätej ríše rímskej, 
grófa Istvána Széchenyiho, Jana 
Ámosa Komenského, Mateja 

Bela i ďalších. Nádvorie Európy 
zdobia ďalšie umelecké diela - 
zvonica od umeleckého rezbá-
ra Jánosa Bruncza, Kráľovské 
jablko od umeleckého kováča 
Jánosa Reichera a pekná fontá-
na v strede nádvoria, ktorého 
prevádzkovateľom je mesto Ko-
márno a niekoľko pamätných 
tabúľ významných architektov.

Pri Nemeckom dome je aj 
štýlové javisko, kde sa konajú 
koncerty a rôzne iné podujatia 
počas jarných, letných a jesen-
ných slávností mesta.

I keď Nádvorie Európy ešte 
nie je celkom dokončené a chý-
bajú tu ďalší prevádzkovatelia 
architektonicky krásnych budov, 
je možné jednoznačne konšta-
tovať, že na Slovensku i v okolí 
Komárna v zahraničí sa nenájde 
takýto stavebný súbor a verím, 
že po úplnom dokončení bude 
slúžiť ešte viac obyvateľom a tu-
ristom, ktorí Nádvorie Európy 
v Komárne hojne navštevujú.

PaedDr. Štefan Bende
(Pokračovanie z 1. strany)

Pozvánka na Nádvorie Európy 
turistickú atrakciu Komárna

Pozývame na výstavu fotografií Cesta svetla
Otvorenie tejto výstavy sa uskutoční v rámci Národ-

ných matičných dní v Komárne 29. júla o 17. hodine 
v knižnici na Palatínovej 8 (vedľa kostola sv. Ondreja). 
Cesta svetla je fotografická súťaž, ktorej jednou z hlav-
ných tém je život so zrakovým hendikepom. Na vernisáži 
si budete môcť vyskúšať aj simulačné okuliare, vďaka kto-
rým si človek vie predstaviť, ako vidia ľudia s jednotlivý-
mi diagnózami.

Organizátormi výstavy sú Knižnica Józsefa Szinnye-
iho v Komárne, Národné matičné slávnosti a Únia nevi-
diacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia v 
Komárne.
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Spoločnosť SLOVAKIA ENERGY  
kancelária KOMÁRNO

hľadá šikovných ľudí do nášho tímu
Náplň práce: 
l	Preverovanie a zapisovanie odberných miest elektriky a plynu 
l	Komunikácia so zákazníkmi 
l	Komplexné riešenie požiadaviek konkrétneho zákazníka 
 a poskytnutie odborných informácii o službách spoločnosti 
l	Administratívna činnosť 
l	Pozícia je vhodná aj pre absolventa
Požiadavky:
l	Ukončené SŠ vzdelanie

Kontakt: SLOVAKIA ENERGY, budova Central office, 
Dunajské nábrežie 4726, Komárno, Ing. Mikuláš Bakay

tel. +421 910 445 060

Termín nástupu: ihneď 
Ponúkaný plat: 

1200 EUR /mesiac - podľa zaradenia

Novorodenci
Brenda Ďuráčová z Hurbanova, Denisa Hegedűsová z Komárna, Ni-

colas Martinček z Kolárova, Róbert Halma z Čičova, Barnabás Tanóczki 
z Moče, Leó Csicsó z Farnej, Bence Mlatec z Ebeda, Armandó Rafael z 
Marcelovej, Gabriel Molnár z Bratislavy, Adam Vígh z Komárna, Bettina 
Jancsóová z Vlčian, Rider Kovács z Kolárova, Maxim Svitek z Komárna, 
Lili Gogolová z Kolárova, Zoltán Icso z Dvorian nad Žitavou, Etelka Vitai z 
Komárna, Kevin Ďurčo z Kolárova, Tyson Bódis z Imeľa, Emily Ficza z Ko-
márna, Kincső Kiss z Novej Stráže, Maxim Kasáš z Jasovej, László Levente 
Tornóczi z Marcelovej, Krisztián Sebők zo Zlatnej na Ostrove, Emma Ve-
selá z Komárna, Justin Molnár z Bajču, Mina Morvayová z Kolárova, Adél 
Azsbóth z Komárna, Chloe Dioši z Nových Zámkov, Šimon Jurčin z Ko-
márna, Mário Sárközi z Čalovca, Léna Pénteková zo Svätého Petra, Olívia 
Mechurová z Hurbanova, Mária Mia z Komárna, Ádám Simonka z Moče, 
Tifany Sztojka z Kolárova, Erik Danics z Hurbanova, Lilien Veinhardt z 
Nesvád, Dávid Pogáň z Čičova, Olivér Szakács z Komárna, Gabriel Flaysz 
z Nesvád, Damján Litavsky z Dubníka, Dárius Ďumbier z Chotína, Fanni 
Tóthová z Bátorových Kosíh, Bence Rozsár z Komárna, Dóra Macsaliová z 
Kolárova, Botond Burkuš z Nesvád, Eduard Bolla z Komárna, Jakub Petráň 
zo Slovenského Groba, Máté Gombor z Kameničnej, Lara Horváthová z Bá-
torových Kosíh, Jázmin Papp z Tône, Márk Noel Mezei z Komárna, Domi-
nik Hlavačka z Komárna, Sofia Bálová z Vlčian, Matúš Markusek z Vlčian, 
Noel Bertók z Bátorových Kosíh, Diana Rafaelová z Hurbanova, Attila Füsi 
Nagy zo Zlatnej na Ostrove, Bence Bernáth zo Salky, Cyntia Prepletaná zo 
Svätého Petra, Ramona Csicsóvá z Modrán   

Sľúbili si vernosť
Gergely Varga-Polyák a Tímea Feketeová, Jozef Dózsa a Šefka Mura-

nová, Norbert Vida a Petra Makovická, Vojtech Kopócs a Mária Mezeiová, 
Attila Holderik a Valéria Demingerová, Tibor Viszlay a Katarína Salnerová, 
Peter Babis a Kitti Šafárová, Peter Múcska a Katarína Vidová, Ing. Daniel 
Virág a Mgr. Ildikó Milkovičová

Opustili nás
68-ročná Irma Tánczosová z Iže, 83-ročná Dorota Hegyeshalmiová z 

Komárna, 83-ročná Helena Slobodová z Komárna, 95-ročná Helena Lauri-
neczová z Komárna, 71-ročný Ondrej Magyar z Komárna, 51-ročná Ildikó 
Tóthová z Pribety, 78-ročný Štefan Tamási z Kolárova, 83-ročná Mária Ko-
pecká z Komárna, 87-ročná Erzsébeet Ruzsicska z Kravian nad Dunajom, 
75-ročná Brigita Székelyová z Komárna, 54-ročný Lajos Timler z Vrbovej 
nad Váhom, 83-ročná Irena Gyurcsisová z Marcelovej, 50-ročný Ferenc Pá-
linkás z Komárna, 74-ročná Simon Erzsébet rod. Bayer z Komárna, 68-roč-
ný Imre Szabó z Komárna, 78-ročná Anna Szafianová z Komárna, 66-ročný 
Szilveszter Szuszek z Iže, 38-ročná Majer Györgyike rod. Kómár z Trávnika, 
88-ročná Irena Tóthová z Komárna, 65-ročná Gizela Stojková z Hurbanova, 
66-ročná Anna Nagyová z Komárna

SPOMIENKA
Smutný je náš domov bez teba. Dňa 

11. júla uplynulo 31 rokov, čo odišla milo-
vaná mamička a babička.

V našich srdciach budeš žiť večne 
nikdy nezabudneme na

Annu Mikulásekovú
rod. Fűriová.

Spomínajú synovia a dcéra

SPOMIENKA
Dňa 17. júla 2016 uplynie tretí rok od 

úmrtia drahého manžela, otca, starého 
otca a svokra
MEDOVARSKY Michala.

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu 
tichú spomienku.

Spomína manželka s rodinou  

POĎAKOVANIE
S bolesťou v srdci vyslovujeme vďaku 

všetkým príbuzným, priateľom, známym, 
kolegom, susedom a všetkým tým, ktorí 
27. 6. 2016 v komárňanskom rímsko-kato-
líckom cintoríne odprevadili na poslednej 
ceste nášho drahého syna, manžela, milo-
vaného otca a brata

PÓLYA Ernesta.
Ďakujeme za kvetinové dary a úprimné slová sústrasti.

Smútiaca rodina 

Zariadenie pre seniorov, Špitálska 16, Komárno
prijme do pracovného pomeru 

rehabilitačného pracovníka/maséra
Kontakt: 035/7731 743, p. Pálinkásová, Mgr. Himlerová

alebo osobne od 8. hodiny do 15. hodiny. 

Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, 
Bratislavská cesta 10, Komárno

prijme do pracovného pomeru 
od 1. septembra 2016

majstrov OV v odboroch  elektro a grafik digitálnych médií
požaduje sa vyučenie a maturita v príslušnom 

alebo príbuznom odbore,
učiteľa  na vyučovanie odborných predmetov 

elektrotechnických a grafických
požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa príslušného 

alebo príbuzného zamerania.
Bližšie informácie na tel. čísle: 035/77 40 868

Detský domov Komárno 
vyhlasuje výberové konanie 

na pracovnú pozíciu profesionálny rodič
Požadované vzdelanie: úplné stredné a certifikát o absol-

vovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej sta-
rostlivosti

Podrobné informácie nájdete na stránke www.detskydo-
movkomarno.sk – verejné dokumenty – iné

Termín podania žiadostí je do 22. 7. 2016

l Doplňujeme partiu futsalu o 
zrelých mužov. Ak máš záujem, 
volaj na telefónne číslo: 0905/875 
022.
l Predám garzónku v Komárne, 
cena: 12 500 Eur. Tel.: 0944/342 
855.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Predám prerobenú garzónku v 

Komárne. Tel.: 0905/937 882. 
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, kancelárie. 
Možnosť dostavať v zadnej časti 
obytný dom. Info: po-pi od 16. do 
18. hodiny na telef. Čísle 0911/ 399 
896. Realitky – nevolajte prosím!

Drobná inzercia

Na konci školského roka 
skončili aj prebiehajúce súťaže. 
Tak je to aj s kategóriou kadetov 
Klubu vodného póla Komárno. 
Počas celého roka kadeti úspeš-
ne reprezentovali naše mesto. 
Aj keď sa im nie vždy darilo, na 
konci sezóny spojili všetky svoje 
sily a v júni v poslednom domá-
com kole úspešne ukončili sezó-
nu. V našom meste sme privítali 
družstvá z Prešova, Bratislavy a 
Vrútok. Pod vedením dlhoroč-
ného trénera Ľubomíra Dinuša 
ste mohli počas dvoch dní vidieť 
tri napínavé zápasy. Počas nich 
padlo množstvo pekných gólov 
zo strany domáceho družstva i 
súperov. Naši chlapci predvied-
li výbornú hru, keď vyhrali na 
domácej pôde všetky tri zápasy, 
aj keď niektoré len s rozdielom 
jedného gólu. O to napínavej-
šie bolo sledovanie zápasov pre 
divákov. V konečnej tabuľke sa 
družstvo kadetov z Komárna 
umiestnilo na krásnom 5. mies-
te. Chlapcom a trénerovi blaho-

želáme a držíme palce!
Zostava nášho družstva: Jó-

kai Máté, Horváth Ákos, Kertész 
Dávid, Vizler Dávid, Hriňa Atti-
la, Sedlák Lukáš, Kosár Norbert, 
Vámosi Bertold, Steindl Viktor, 
Macho Martin, Zsigárdi Dávid, 
Bankó Dávid, Béber Matúš, tré-
ner: Ľubomír Dinuš.

Výsledky zápasov: 
KVP Komárno – Slávia UK 

Bratislava 8:7 (2:2, 1:0, 2:3, 3:2), 
góly Komárna: Sedlák 4, Hriňa 
2, Horváth, Kertész po 1. PVK 
Vrútky – Slávia PU Prešov 6:7 
(1:0, 2:2, 3:1, 0:4), Slávia UK 
Bratislava - Slávia PU Prešov 4:7 
(2:2, 1:2, 0:1, 1:2), PVK Vrútky - 

KVP Komárno 4:7 (1:2, 1:1, 1:2, 
1:2), góly Komárna: Sedlák 3, 
Horváth, Kosár, Vízler, Kertész 
po 1. Slávia PU Prešov - KVP 
Komárno 8:9 (0:4, 6:0, 2:1, 0:4), 
góly Komárna: Sedlák 5, Hriňa, 
Vámosi  po 2. Slávia UK Brati-
slava - PVK Vrútky 10:9 (2:3, 
2:3, 3:2, 3:1).                            kg

Veselé oči vykúkajúce spod vodno-
pólovej čiapky s číslom 6. Milý, radostný 
a zároveň trocha hanblivý úsmev. Taký-
to pohľad sa vám naskytne na 13-ročné 
dievča, ak by ste sa prišli pozrieť na ko-
márňanské kúpalisko na tréning vodných 
pólistov. Medzi kadetmi a mužmi klubu 
vodného póla Komárno vyrastá úspešná 
vodná pólistka - Monika Sedláková. 

Už ako 6-ročnej jej učaroval tento ne-
tradičný vodný šport, keď pravidelne spre-
vádzala brata na každodenné tréningy. 
Nakoľko Komárno nemá dievčenské druž-
stvo, Monika hosťuje v Klube vodného póla 
Piešťany (KVP) a zároveň je aj členkou re-
prezentačného výberu U14 a U16. Málokto 
o nej vie, že je viacnásobnou majsterkou 
Slovenska v kategórii U 14. Tento rok bol 
pre ňu výnimočne úspešný, keďže sa stala 
za rok 2015 - 2016 3-násobnou majsterkou 
Slovenska v kategóriách U14-žiačky, U17-
kadetky a U19-juniorky. Medzi jej osobné 
úspechy patrí už druhýkrát cena za najlep-

šiu sedmičku, čo je výber najlepších hráčok 
Slovenska v kategórii U14. 

Pod hlavičkou KVP Piešťany tento rok 
úspešne reprezentovala naše mesto aj vod-
nopólový klub v zahraničí. Zúčastnila sa 
medzinárodného turnaja v Austrálii, kde 
vo svojej kategórii dievčatá získali 1.miesto. 
Odtiaľ sa premiestnili do ázijskej krajiny 
Singapur, kde popri návšteve rôznych zau-
jímavostí si zahrali aj s národným ženským 
tímom Singapuru U23 a tieto súperky pora-
zili. V apríli sa vybrali na turnaj do nemec-
kého Chemnitzu, odkiaľ si okrem množstva 
zážitkov priniesli aj cenu za 1. miesto. Naj-
viac ich tešilo víťazstvo nad majsterkami 
Nemecka v kategórii U14. Silnou motivá-
ciou okrem radosti z hry a víťazstva je aj ob-
časné vymeškávanie z vyučovacieho proce-
su. Sklamanie prichádza pri doúčovaní.

Za všetkými jej úspechmi okrem jej 
snahy stoja aj všetci súčasní aj bývalí tréneri 
klubu KVP Komárno, kde pravidelne tré-
nuje, a tréneri KVP Piešťany, za ktorý môže 

hrať. Všetkým im patrí veľká vďaka.
Monike Sedlákovej k jej úspechom bla-

hoželáme a prajeme veľa šťastia na blížiacich 
sa medzinárodných turnajoch, kde bude re-
prezentovať Slovensko.                            dm

Úspešná vodná pólistka Monika Sedláková trénuje s kadetmi a mužmi

Kadetom patrí 5. miesto na Slovensku!


