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Priemyslovka pozýva
Naša škola aj v tomto roku usporiada už tradičné Dni 

otvorených dverí, a to 20. až 22. októbra 2016. V rámci tohto 
podujatia srdečne očakávame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, cte-
ných rodičov a každého záujemcu.

Počas týchto dní našim návštevníkom poskytujeme infor-
mácie o jednotlivých študijných odboroch, o prijímacom kona-
ní na školský rok 2017 - 2018 a o zmenách, ktoré sa uskutočnili 
v našom výučbovom programe v minulých rokoch. Návštevníci 
môžu absolvovať „okružnú cestu“ po škole a budú mať možnosť 
nahliadnuť do tried, odborných učební, laboratórií a dielní. Pri-
pravili sme aj zaujímavú výstavu z prác našich študentov.

Záujemcov očakávame počas trvania akcie od 8.30 do 13. 
hodiny. V prípade záujmu prijímame návštevy aj v popoludňaj-
ších hodinách. Chceli by sme vyzdvihnúť, že aj počas posledné-
ho dňa, t.j. V sobotu 22. októbra taktiež očakávame návštevní-
kov v uvedenom čase!S radosťou privítame každého záujemcu 
počas Dní otvorených dverí 2016 v Strednej priemyselnej škole 
v Komárne!

Pred niekoľkými dňami 
Nezávislý inštitút pre eko-
nomické a sociálne reformy 
INEKO uverejnil komplexné 
porovnanie úspešnosti stred-
ných škôl v rámci celej SR. Pre  
Strednú priemyselnú škola 
stavebnú v Hurbanove dopa-
dlo toto porovnávanie veľmi 
úspešne. V tejto súvislosti sa 
vyjadril Ing. Ladislav KIMLE, 
riaditeľ školy.

V úvode by som rád vy-
zdvihol aktivitu inštitútu INE-
KO, ktorý sa rozhodol vyplniť 
medzeru v činnosti Minister-
stva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a už po štvrtýkrát 
vyhotovil rebríček kvality stred-
ných škôl, teda komplexný pre-
hľad o úspešnosti jednotlivých 
stredných škôl v rámci celého 
Slovenska. Výsledky prieskumu 
prehľadne zverejnil osobitne 
pre gymnáziá a stredné od-
borné školy, a to nielen v sú-
hrnnom, celoštátnom meradle, 
ale aj podľa jednotlivých krajov 

a okresov. Týmto sa konečne 
dostáva do rúk kompetentných 
orgánov, zriaďovateľov, ale aj 
riaditeľov a zamestnancov škôl, 
rodičovskú verejnosť nevyníma-
júc, prehľadný materiál o úrovni 
výchovno-vzdelávaciehoho pro-
cesu na jednotlivých školách, o 
úspešnosti ich žiakov v rôznych 
súťažiach a olympiádach, o ich 
mimoškolských aktivitách a 
hlavne o opodstatnenosti zara-
denia do siete stredných škôl.

Aké konkrétne výsledky 
dosiahla vaša škola?

V rámci všetkých stredných 
škôl Nitrianskeho kraja, vráta-
ne gymnázií, sa naša škola ako 
najlepšia stredná škola v okrese 
Komárno(!) umiestnila na 14. 
mieste, čo je pre nás veľmi li-
chotivé. V krajskom meradle sa 
v rebríčku stredných odborných 
škôl, bez gymnázií,  nachádza-
me na veľmi peknom 12. mieste. 
A aby bol výpočet umiestnení 
úplný, v rámci celej SR nám pat-
rí chvályhodná 59. priečka!

To sú naozaj pozoruhod-
né výsledky pre vašu stavebnú 
priemyslovku s vyučovacím 
jazykom slovenským aj ma-
ďarským. Aké boli kritériá a čo 
sa konkrétne hodnotilo pri po-
rovnávaní jednotlivých škôl?

Kľúčovými kritériami boli 
výsledky žiakov v externej časti 
maturitných skúšok zo sloven-
ského a maďarského jazyka, ma-
tematiky, z angličtiny a nemči-
ny, a tiež počet nezamestnaných 
absolventov na úradoch práce, 
či ohodnotenie mimoriadnych 
výsledkov žiakov podľa metodi-
ky ministerstva školstva. Inštitút 
nehodnotil školy, ktoré mali pre 
štatistické zisťovanie za posled-
né štyri roky málo žiakov, na-
príklad menej ako 80 maturan-
tov zo slovenčiny, angličtiny či 
nemčiny. Napriek tomu inštitút 
ohodnotil 79 percent všetkých 
gymnázií a 84 percent stredných 
odborných škôl.

Čomu pripisujete dosiah-
nuté výsledky?

Bude to znieť ako klišé, ale 
za týmito peknými výsledka-
mi treba hľadať predovšetkým 
obetavú prácu každého jedného 
pedagogického zamestnanca 
školy, tým myslím hlavne to, 
že do tried medzi svojich žia-
kov okrem svojej odbornosti, 
kvalifikovanosti a učebných 
pomôcok nikdy nezabudnú 
zo sebou vziať aj kúsok svojho 
učiteľského srdca a nadšenia. 
Potom je samozrejmosťou, že 
ich v triedach čakajú aj správne 
zapálení žiaci schopní úspešne 
absolvovať maturitné písomky, 
konkurovať svojim rovesníkom 
na rôznych súťažiach a získavať 
cenné víťazstvá. Tak ako na-
príklad na krajskom kole stre-
doškolskej odbornej činnosti v 
Nitre, kde naši žiaci získali prvé 
miesto v kategórii Stavebníctvo, 
alebo      v celoštátnych súťa-
žiach organizovaných stavebný-
mi firmami VELUX a YTONG. 
Dôležitú úlohu v dosahovaní 
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Koncom októbra zanikne 
zmluva so súčasnou parkova-
cou spoločnosťou. Po 10 ro-
koch bude mesto systém pre-
vádzkovať za omnoho lepších 
podmienok, príjem – vedený 
na osobitnom účte – by mesto 
chcelo investovať do ciest. Čo 
nevidieť sa bude môcť parko-
vať aj prostredníctvom SMS-
iek. 

V tomto mesiaci končí 
zmluva so spoločnosťou City 
Parking Group, s.r.o., (CPG), 
ktorá 10 rokov prevádzkovala 
parkovací systém v Komárne. 
Počas uplynulých rokov bola 
otázka parkovania v meste ne-
raz predmetom sporov, zmenili 
sa aj podmienky. V čase rozbie-
hania systému, v roku 2006, zo-
stávala v mestskej kase len pri-
bližne štvrtina príjmov – zvyšné 
peniaze putovali k prevádzko-
vateľovi parkovacieho systému. 

V predchádzajúcom volebnom 
cykle sa podmienky zmenili, 
parkovacej spoločnosti ubudli 
nielen povinnosti, ale stanovila 
sa aj pevná čiastka príjmu – na 
mesačných 8200 eur plus DPH, 
bez ohľadu na výsledky.

Od novembra preberá 
parkovací systém mestská prí-
spevková organizácia Comor-
ra Servis. Nový prevádzkova-
teľ bude systém prevádzkovať 
omnoho výhodnejšie pre mesto 
– namiesto predchádzajúcich 
118-tisíc pre CPG, bude tú istú 
činnosť vykonávať len za 53-ti-
síc eur. Mesto tak ušetrí 65-tisíc 
eur ročne.

„ Po desiatich rokoch je ne-
výhodný rozdeľovací systém zlik-
vidovaný, väčšia časť príjmov 
konečne poputuje do mesta, a nie 
na obohatenie sa externej firmy. 
Táto suma budeme ukladaná na 
osobitný účet, aby sa v budúc-

nosti tieto finančné prostriedky 
mohli využiť na údržbu ciest“ – 
uviedol viceprimátor Béla Kes-
zegh.

Spoločnosť Comorra Servis 
pri prevzatí parkovacieho systé-
mu počíta s čistým ziskom viac 
ako 120-tisíc eur ročne. Finan-
cie budú použité na údržbu ciest 
či dopravných značiek.

„Je dôležité vedieť, že v mes-
te existujú na dvoch miestach 
záchytné parkoviská, z ktorých 
sa krátkou, pár sto metrovou 
prechádzkou, dostanete prak-
ticky kamkoľvek do mesta. Na 
Kossuthovom námestí a na 
priestranstve pred Novou pev-
nosťou je parkovanie bezplatné“ 
– uviedol primátor László Stu-
bendek.

„Čo nevidieť za parkovanie 
bude možné v Komárne platiť 
už aj formou SMS-ky, čo prinesie 
komfortnejšiu platbu, keďže pre-

dĺženie parkovania sa bude dať 
kdekoľvek. Toto v mnohých mes-
tách dokonca prinieslo aj väčšiu 
platobnú disciplínu“ – uviedol 
primátor. V Komárne – na roz-
diel od inch miest – navýšené 
náklady za SMS-ky nebudú 
platiť vodiči, ale spoločnosť pre-
vádzkujúca parkovací systém. 
Vďaka tomu platba za parko-
vanie prostredníctvom mobil-
ného telefónu nebude drahšia. 
V iných mestách je platba za 
parkovanie prostredníctvom 
SMS-ky, v porovnaní so sadzbou 
z automatu, drahšia zhruba o 20 
až 25 percent.

Novinkou, zavedenou od 
novembra, budú aj dvojjazyčné 
tlačené parkovacie lístky. Spo-
ločnosť Comorra Servis ďalej 
preveruje možnosti platby za 
parkovanie aj prostredníctvom 
bankomatových kariet. 

dmk

Počas uplynulých týždňov 
dostali na preštudovanie po-
slanci mestského zastupiteľ-
stva materiál v súvislosti so 
zvyšovaním daní za nehnuteľ-
nosť  v určitých prípadoch a v 
konkrétnych lokalitách. Mest-
ský úrad návrhom reagoval na 
predpisy vyplývajúce zo záko-
na, ktoré určujú podmienky. 
Rozhodnutie sa zatiaľ nezro-
dilo, avšak vedenie mesta, ba 
ani poslanci sa neprikláňajú k 
zvyšovaniu.

„Návrh na zmenu jednotli-
vých daňových pásiem nemá po-
litické pozadie, aj keď navýšenie 
príjmov by bolo výhodné aj na 
pokrytie naliehavých rozvojo-
vých aktivít. Avšak návrh je v pr-
vom rade reakciou na dodržanie 
litery zákona“ - vysvetľuje Ing. 
Bohumír Kóňa, vedúci odbo-
ru ekonomiky a financovania 
Mestského úradu.

„Časť zákona uvádza, že nie 
je možné vytvoriť osobité daňo-
vé pásmo na územie, kde počet 
daňovníkov netvorí minimálne 
5 percent všetkých daňovníkov. 
Premietnuc to na Komárno, ne-
môže byť osobitné daňové pásmo 
v Kave, Ďulovom Dvore, Novej 
Osade alebo v Novej Stráži, aj 
keby to bolo z hľadiska občian-
skej vybavenosti opodstatnené a 
chceli by to aj poslanci. Požia-
davka vyplývajúca zo zákona 
na osobité daňové pásmo je, že 
to musí byť ulica, susedné ulice 
alebo susedné parcely. V prípade 
mesta Komárno je to v súčasnos-
ti  minimálne na hrane zákona. 
Žiaľ, je to veľmi nepružné usta-
novenie na podmienky mesta 
Komárno a na podobne veľké  
mestá, avšak ak ho nedodržíme, 
môže prokuratúra napadnúť vše-
obecne záväzné nariadenie súvi-

siace s daňami“ - ozrejmil vedúci 
odboru. „Súčasný návrh úpravy 
výšky daní z nehnuteľností hovo-
rí o potrebe dostať  v súčasnosti  
používané  dve pásma výšky daní 
z nehnuteľností na rovnakú úro-
veň, čo by znamenalo, že aj oby-
vatelia prímestských častí, ktorí 
vlastnia nehnuteľnosti, by sa 
taktiež dostali do vyššej kategórie 
platenia daní.“

„Ďalšie pravidlo hovorí, že v 
nadchádzajúcich rokoch, až do 
roku 2024, nemôže byť rozdiel 
jednotlivých daňových sadzieb 
vyšší ako desaťnásobok. Momen-
tálne je však v Komárne rozdiel 
až 27-násobný v porovnaní naj-
nižšej a najvyššej sadzby. Toto 
bol druhý dôvod nášho návrhu, 
aj keď tento krok je možné zvy-
šovať postupne až do určeného 
roka (avšak viaceré samosprávy 
neodkladali tento krok a  už ho 
vykonali), rovnako je možné za-
viesť zmenu aj v poslednom oka-
mihu, a tak môžu tento návrh 
poslanci tlačiť pred sebou ešte 
dobrých pár rokov.“

Na poslednom mestskom 
zastupiteľstve sa nezrodilo roz-
hodnutie v súvislosti s týmto 
nariadením, keďže poslanci ten-
to návrh stiahli z rokovacieho 
programu. Avšak o výške daní 
je potrebné rozhodnúť do konca 
roka, a tak sa rozhodnutie zro-
dí možno už v novembri alebo 
decembri.

„Našli sa takí poslanci, kto-
rí na zvyšovanie poukazovali v 
percentuálnych hodnotách, čím 
znepokojili  obyvateľov. Tristo-
percentné zvýšenie daní z ne-
hnuteľností znie skutočne mimo-
riadne tvrdo, ale ak si pozrieme 
skutočnú výslednú sumu, v prí-
pade bežného  bytu by išlo o zvý-
šenie zo súčasných 4 eur na 16 

Vo štvrtok 29. septembra 
zasadli poslanci na svoje riad-
ne 24. zasadnutie. Napriek 
tomu, že viac ako hodinu rie-
šili zmenu bodov programu, 
väčšinu z plánovaných 24 bo-
dov sa podarilo prerokovať, 
zrodili sa rozhodnutia v mno-
hých finančných, vzdelávacích 
či majetko-právnych otázkach.

Obyvatelia I. a II. sídliska 
z radnice odchádzali sklamaní. 
Poslanci rozhodli, že tentoraz 
nebudú rokovať o opatreniach 

v súvislosti s ich petíciou.
FESZTY Zsolt, nezávislý 

poslanec: „Ja som žiadal pro-
cedurálnym návrhom odlože-
nie rokovania o tomto bode. 
Zastupiteľstvo bolo doposiaľ 
nútené zaujať skôr postoj do-
datočných riešení, bežali sme 
za problémom. S takýmto časo-
vým predstihom by sme chceli 
trocha veci otočiť, veci by sme 
už chceli riadiť my, keď už prak-
ticky všetky strany očakávajú od 
nás riešenie, tak aj my povieme 

naše podmienky. Nie je isté, či 
v tomto prípade existuje dobré 
riešenie, ale chceli by sme rieše-
nie s najmenším zlom.“

KESZEGH Margit, Sku-
pina komárňanských nezávis-
lých poslancov: „Potrebujeme 
ešte informácie, ktoré ovplyvnia 
rozhodnutie, preto sme presu-
nuli prerokovanie tohto mate-
riálu na najbližšie riadne za-
sadnutie, ktoré bude začiatkom 
novembra.“

Ondrej GAJDÁČ, nezávis-

lý poslanec: „Ten materiál nebol 
dostatočne vypracovaný, resp. 
vyskytli sa skutočnosti, na zá-
klade ktorých bude možné pri-
praviť na budúce zastupiteľstvo 
taký materiál, že by sme snáď 
už mohli dospieť k nejakému 
riešeniu.“

Poslanci si vypočuli správy 
o hospodárení mestských pod-
nikov a organizácií za prvý pol-
rok. Dlhšia diskusia sa rozprú-
dila v súvislosti so spoločnosťou 

Bude zvýšenie daní?
Od novembra je parkovací systém pod mestom

Zo zasadnutia zastupiteľstva
Situácia v KOMVaK-u – nový parkovací systém – zmeny v rozpočte – poplatky za odpad

(Pokračovanie na 3. strane)
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Jesenné čistenie mesta
v termíne od 21. do 24. októbra 2016

Zastavaná časť mesta: ulice Selyeho, Gen. Klapku, Komen-
ského, Damjanichova, Vnútorná okružná, Stavbárov, Jazerná, 
Veľká jarková, Robotnícka, M. Čáka, Hlboká, Mládeže, Gaz-
dovská, 29. augusta, Košická, Mederčská, Okružná, Staničná, 
Mieru, Odborárov, Budovateľská, Priemyselná, Slobody, Han-
dlovská, Prowazekova, Zlatého muža, R. Seressa, Eötvösova, 
Pohraničná, Dunajské nábrežie, Hradná, Potočná, G.Czuczora, 
Nová Stráž, Hadovce, Kava, Ďulov Dvor

 v termíne od 4. do 7. novembra 2016
Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čer-
hát, Vadaš  Nová Osada, Harčáš, Šištag, Tehelňa, Ižianska cesta 
, Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta - záhradky, 
Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za 
Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov
Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ces-
te. Prevádzkový čas zberového dvora: pracovné dni okrem pon-
delka 10.00-18.00, v sobotu 8.00-12.00.
Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov 

je zakázané!
Kontakty: MsÚ Komárno: Ing. Sólymos, tel. 035/2851 362, 
Clean City, s.r.o.,: p. Potáchová, tel. 035/771 30 91. nadpriemerných výsledkov na-

šej školy zohráva aj veľmi dobré 
materiálno-technické vybavenie 
odborných učební, ktoré sme 
v minulom roku zmodernizo-
vali vďaka účasti v projekte ESF 
„Premena tradičnej školy na 
modernú“.

Aký význam majú pre 
budúcnosť vašej školy takéto 
prieskumy a hodnotenia?

Samozrejme, tak ako každý 
prieskum, aj tento má svojich 
podporovateľov aj odporcov. O 
jeho výpovednej hodnote a reál-
nosti sa dá polemizovať, ale jed-
no je isté: po dlhom čase prináša  
komplexné zmapovanie daného 
stavu úrovne jednotlivých škôl 
na základe konkrétnych kritérií, 
a preto je vhodným nápomoc-
ným ukazovateľom a akýmsi 
orientačným nástrojom pre 

všetkých, ktorým ide o zvýšenie 
úrovne vzdelávacieho systému. 
Pre mňa osobne sú povzbude-
ním do ďalšej práce, potvrde-
ním, že kráčame síce neľahkou 
ale správnou cestou a že aj na 
menších školách sa dajú dosiah-
nuť slušné výsledky. Pre staveb-
nú priemyslovku v Hurbanove 
to znamená nádej, že jej výsled-
ky oslovia aj budúcich uchádza-
čov o stredoškolské štúdium na 

našej škole a ich rodičov. Osob-
ne sa o tom môžu presvedčiť už 
onedlho, veď v dňoch 21. a 22. 
októbra 2016 usporiadame tra-
dičný „Deň otvorených dverí“,-
na ktorý aj touto cestou srdečne 
pozývam všetkých záujemcov 
z radov žiakov, ich rodičov a pe-
dagógov! Radi vám ukážeme 
naše priestory, podmienky na 
vzdelávanie a predstavíme vzde-
lávací program.                      dm

Stavebná priemyslovka v Hurbanove 
je medzi najúspešnejšími strednými školami Nitrianskeho kraja
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KOMVaK.
KESZEGH Margit, Sku-

pina komárňanských nezávis-
lých poslancov: „Existujú také 
problémy, ktoré musíme nevy-
hnutne vyriešiť do konca roka. 
Ide o hospodárenie a najmä 
o splácanie pôžičiek v rámci ich 
doby splatnosti.“

ANDRUSKÓ Imre, HÍD 
– SMK: „Toto sa dá pravdepo-
dobne riešiť tak, že tá zmluva 
o prenájme, ktorú sme odhla-
sovali pred pol rokom, nebude 
udržateľná. Pravdepodobne túto 
sumu budeme musieť znižovať, 
keďže spoločnosť uplynulý pol-
rok uzavrela so stratou vo výške 
180-tisíc eur. Veríme, že opat-
renia, ktoré zavedieme, prispe-
jú k jej anulovaniu do konca 
roka.“

Ondrej GAJDÁČ, nezávislý 
poslanec: „Čo sa týka KOMVaK 
-u, tak tam bude potrebné riešiť 
ešte otázku riaditeľa, pretože 
doteraz riaditeľ nie je zvolený.“

Prevádzku parkovacieho 
systému prevezme od novembra 
mestská firma Comorra Servis. 
Poslanci si vypočuli, ako sa spo-
ločnosť chystá na túto úlohu. 
Novinkou bude, že odteraz si 
parkovacie lístky budeme môcť 
kupovať už aj prostredníctvom 
SMS-iek a dokonca za nezme-
nenú cenu.

KESZEGH Margit , Sku-
pina komárňanských nezávis-
lých poslancov: „Na poslanecký 

návrh sme zotrvali v názore, že 
cena parkovania, čo sa týka SM-
S-iek, sa nebude líšiť. Zo strany 
spoločnosti odznel návrh, aby 
bolo SMS parkovné drahšie, 
keďže telefónna spoločnosť ur-
čité percento odčíta.“

V oblasti školstva bolo pre-
rokovávaných taktiež mnoho 
tém. Okrem iného sa hovorilo 
o štipendiách pre talentovaných 
žiakov, ktoré v tomto roku ude-
lili Réke Korpás a Bence Misá-
kovi.

KESZEGH Margit, Sku-
pina komárňanských nezávis-
lých poslancov: „Je to suma vo 
výške približne 1660 eur, ktoré 
by, myslím, pomohli viacerým 
mladým, aby mohli pokračovať 
v štúdiu. Sme radi, že v tomto 
roku ich získali dvaja naozaj ši-
kovní študenti.“

Základná umelecká škola 
by chcela rekonštruovať svoju 
hlavnú budovu zo zdrojov vypí-
saných súťaží.

Ondrej GAJDÁČ, nezávis-
lý poslanec: „Prerokovali sme 
otázku základnej umeleckej 
školy, ktorá sa bude snažiť získať 
viac ako 600 tisíc eur z mimo-
rozpočtových zdrojov. Keď by sa 
to podarilo, tak bude kompletne 
zrekonštruovaná hlavná budova 
ZUŠ-ky.

Poslanci rozhodli aj o via-
cerých zmenách v rozpočte. 
Niektoré schválili, iné odmiet-
li. Na prerokovanie čakalo ešte 
množstvo bodov programu 

– napríklad výška daní z ne-
hnuteľností, ako aj za odvoz 
komunálneho odpadu- 

ANDRUSKÓ Imre, HÍD – 
SMK: „Mesto vydalo nariade-
nie, teda jeho návrh, na základe 
ktorého by sa daň z nehnuteľ-
ností zvýšila dvoj–, troj-, ba až 
štvornásobne podľa jednotli-
vých mestských lokalít. Tu by 
som rád zdôraznil, že väčšina 
poslancov ho nepodporí. Ho-
vorím to aj preto, lebo sme pri-
jali polročnú uzávierku mesta, 
ktorá vykázala, že z čiastkových 
daní pribudne do pokladne nie 
9 miliónov, ale 9,45 milióna eur, 
to znamená o 500 tisíc viac, ako 
mesto plánovalo, a tak nie je po-
trebné zvyšovať dane.“

V súvislosti s platením za 
odvoz komunálneho odpadu by 
niektorí poslanci chceli zjedno-
dušiť úľavy pre obyvateľov žijú-
cich v zahraničí.

ANDRUSKÓ Imre, HÍD – 
SMK: „Zastupiteľstvo sa to teraz 
snaží definovať v troch častiach, 
viacerí moji kolegovia – poslan-
ci už avizovali, že je to nároč-
né. Očakávam jednu diskusiu, 
pretože by sme chceli, aby tí 
občania, ktorí žijú v zahraničí, 
v zahraničí pracujú, aby si úľavu 
vedeli vybaviť čo najjednoduch-
šie.“

Mestské zastupiteľstvo v 
Komárne pokračovalo v preru-
šenom zasadnutí vo štvrtok 6. 
októbra. Poslanci rozhodovali 
aj o majetko-právnych záleži-

tostiach: na rad prišli žiadosti 
občanov a podnikateľov ohľa-
dom kúpy, či prenájmu nehnu-
teľností. Poslancom sa predsta-
vil aj architekt Krisztián Csémy, 
ktorý hovoril o plánoch, medzi 
ktorými figuruje napríklad 
vybudovanie úradu hlavného 
architekta mesta a snaha radiť 
sa so známymi odborníkmi. 
Poslanci odobrili správu hlav-
ného kontrolóra o vykonaných 
kontrolách, ktorá upozorňovala 
na viaceré protizákonnosti. Po-
slanci vymenovali za dočasného 
konateľa spoločnosti COM-
MÉDIA Györgya Battu a súčas-
ne rozhodli o vypísaní konkurzu 
na tento post.

Hovorilo sa aj všeobecne 
záväznom nariadení v súvislosti 
s poplatkom za nakladanie s ko-
munálnym a drobným staveb-
ným odpadom. Návrh poslanci 
neodsúhlasili - nedostal trojpä-
tinovú väčšinu.

Rokovalo sa aj o všeobecne 
záväznom nariadení určujú-
com výšku miestnych daní za 
nehnuteľnosti, avšak poslanci 
rozhodli, že predkladaný návrh 
bude prerokovaný neskôr, keďže 
je potrebné jeho podrobnejšie 
vypracovanie.

Na zasadnutí sa hovorilo 
aj o finančnej uzávierke mesta, 
o začatých a pripravených in-
vestíciách, ako aj o verejných 
obstarávaniach vyhlásených 
mestom.
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Počas prvých dvoch októb-
rových týždňov sa viaceré od-
delenia mestského úradu pre-
sťahovali do nových priestorov. 
Všetky hlavné odbory budú 
fungovať v budove Dôstoj-
níckeho pavilónu, aby to mali 
klienti bližšie z parkovísk. 

Tri odbory mestského úra-
du – komunálny, školský a roz-
voja – sa od 3. do 14. októbra 
sťahujú  z dvora Palatínovej uli-
ce (známeho ako Baťov dvor) do 
krídla Dôstojníckeho pavilónu 
zo strany Parku Anglia, kde sa 
pôvodne nachádzalo zdravot-
nícke centrum Medicína.

Po presťahovaní sa budú 
všetky hlavné odbory mestského 
úradu v jednej budove Dôstoj-
níckeho pavilónu, vďaka čomu 
budú dostupnejšie a navyše je tu 
aj možnosť blízko parkovať. Na 
bezplatnom parkovisku pri pev-
nosti je vždy dostatok miesta.

„Cieľom sťahovania odborov 
úradu je pružnosť vybavovania 
stránok, ako aj efektívne prepo-
jenie jednotlivých odborov. Po 
otvorení kancelárie prvého kon-
taktu na Klapkovom námestí je 
toto druhým dôležitým krokom 
racionalizácie výdavkov, ako aj 

na lepšieho sprístupnenia úradu 
občanom“ - uviedol prednosta 
úradu Tamás Fekete.

Presťahovaním bude za-
chovaná aj mestská nehnuteľ-
nosť, ktorej časť už dlhšiu dobu 
nikto neprenajímal a jej stav sa 
znehodnocoval. Samospráva 
zrekonštruovala toto prázdne 
krídlo budovy za 50-tisíc eur. 
A tak je využitie Dôstojníckeho 
pavilónu úplné, čo je dôležité aj 
pri údržbe.

„Obraz úradu je jednou 
z tvárí mesta. A tak ako výzor 
bytu prezradí mnohé o domác-
nosti, tak aj úrad ponúkne obraz 
o našom meste. Aj preto pova-
žujeme za dôležité vytvorenie 
prehľadného a usporiadaného 
úradu v dôstojnej budove a tou 
Dôstojnícky pavilón nepochybne 
je“ – dodal primátor László Stu-
bendek.

Ďalej spomenul, že aj v oko-
lí pavilónu sa podarilo zrealizo-
vať viacero vecí, ako napríklad 
výmena lavičiek a smetných 
nádob, obnova javiska amfite-
átra, vybudovanie stojanov na 
bicykle či rekonštrukcia malého 
domčeka v detskom parku.
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Zo zasadnutia zastupiteľstva
Situácia v KOMVaK-u – nový parkovací systém – zmeny v rozpočte – poplatky za odpad

Mestský úrad sa sťahuje

eur ročne v mestskej časti Nová 
Stráž (týkalo by sa to 18 daňov-
níkov), čo by mesačne zaťažilo 
rodinný rozpočet o jediné euro. 
Vo väčšine prípadov - hovoríme 
o bežných mestských bytoch - by 
bolo zvýšenie o 8 až 10 eur ročne, 
čo je jednorazový poplatok pre 
vlastníka nehnuteľnosti. Daň z 
nehnuteľnosti nie je  taká, ako je 
napríklad poplatok za zber a od-
voz komunálneho odpadu, ktorý 
musí byť zaplatený za každého 
člena rodiny.

Navyše, nejde o fixnú sumu, 
ale o sumu úmernú veľkosti ne-
hnuteľnosti, a tak chudobnejšie 
domácnosti zaťaží menej, viac 
by platili majetnejší. Aj to by som 
ešte dodal, že v porovnaní s iný-
mi okresnými mestami, sa v Ko-
márne platí daň z nehnuteľnosti 
výrazne nižšia ako je celoštátny 
priemer - a omnoho nižšia aj ako 
napríklad v Dunajskej Strede, či 
v Leviciach, ku ktorým sa často 
prirovnávame v súvislosti s roz-
vojovými aktivitami“ - uviedol 
Ing. Bohumír Kóňa.

Bude zvýšenie daní?
(Pokračovanie z 1. strany)

(Pokračovanie z 1. strany)

Na budúci týždeň 22. a 23. 
októbra sa v našom meste ro-
zoznejú operetné melódie 
pri príležitosti 10. ročníka 
medzinárodnej speváckej sú-
ťaže Franza Lehára. Súťaž, 
nad ktorou prevzal záštitu 
primátor László Stubendek, 
pod organizačnou taktovkou 
mesta a Mestského kultúrneho 
strediska, v spolupráci s buda-
peštianskym Operetným di-
vadlom, priláka do nášho mes-
ta množstvo záujemcov.

Organizátorka Csengel Mó-
nika uviedla: „Záujem je na-
šťastie veľmi veľký, keďže z pia-
tich krajín Európy sa prihlásilo 
40 súťažiacich. Aj toto dokazuje 
vysokú úroveň súťaže, záujem 
prejavili účinkujúci z Ruska, 
Poľska, Maďarska, zo Slovenska, 
a z Rumunska, presnejšie z Kluž-
skej maďarskej opery. Najväčší 
záujem bol o kategóriu prima-

dona, ale máme súťažiacich aj 
v kategóriách tenor, bonviván 
a duetá. Myslím, že to bude veľ-
mi významná súťaž, keďže sa 
v Komárne, na dvojdňovej sú-
ťaži, predstavia mladé hviezdy 
operetných scén Európy.“

Momentálne prebiehajú 
medzinárodné kastingy v celej 
Európe, to je vlastne semifiná-
le súťaže, u nás sa 22. októbra 
uskutoční pred finálová časť 
súťaže, kde bude mať možnosť 
verejnosť vypočuť si všetkých 
vybratých súťažiacich z piatich 
európskych krajín, a to úplne 
zadarmo, teda nebude žiadne 
vstupné. Vystúpenia budú od 
rána do neskorého popoludnia, 
všetci súťažiaci, približne ich 
bude 40, sa predstavia dvomi 
áriami, alebo dvomi duetami, 
v sprievode klavíra. Ešte raz 
zdôrazňujem, na toto celoden-
né podujatie nie je potrebná 

vstupenka. A potom nasleduje 
galakoncert 23. októbra, na kto-
rom vystúpia súťažiaci, ktorí sa 
dostali do finále, zvyčajne je to 
päť finalistov v každej kategórii. 
Aj v tejto časti súťaže prednesú 
po dve diela, dve árie, alebo dve 
duetá, avšak tu už v sprievode 
symfonického orchestra buda-
peštianskeho operetného diva-
dla. Prvú časť galakoncertu tvorí 

táto súťaž, cez prestávky sa usku-
toční divácke hlasovanie, keďže 
bude udelená aj Cena divákov, 
a aj porota počas prestávky vy-
hodnotí bodovanie, a v druhej 
časti galavečera nasleduje sláv-
nostné vyhodnotenie, a veľké fi-
nále organizuje Kerényi Miklós 
Gábor z budapeštianskeho ope-
retného divadla. 
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Na budúci týždeň zaznejú árie, vstup je bezplatný

Knižnica ponúka novú bezplatnú službu
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne ponúka svojim 

čitateľom novú bezplatnú službu. Ide o donášku kníh a časo-
pisov domov. Túto službu môžu využiť všetci seniori, imo-
bilní aj dlhodobo chorí, ktorí sa zaregistrujú ako čitatelia. 
l Ak nie ste čitateľ knižnice, pri prvej donáške sa ním stanete 
zaregistrovaním sa (seniori nad 65 rokov za 2,50 eura na rok, 
držitelia ZŤP preukazu zdarma).
l Zavolajte na telefónne číslo 035/7725 965 denne od 9. do 
12. hodiny a oznámte konkrétne tituly kníh a časopisov, o ktoré 
máte záujem. Počet kníh a časopisov nie je obmedzený. Ak žia-
dané tituly nemáme, ponúkneme vám podobné.
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RučNá autOuMyVáReň za trhoviskom

KÉZI autóMOSó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

Sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni 
Po-So 7.00-18.00, Ne 8.00-16.00

0903 887 980

Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii

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

Kontakt: 035 77 13 488

ZBER 
JABĹK 

A HROZNA 
V RAKÚSKU
miso.laky33@gmail.com

 Tel.: 0944 630 176

Novorodenci
Róbert Bobek z Čalovca, Tomáš Balogh z Nových Zámkov, 

Dorka Pribojská z Hurbanova, Patrik Bóna z Nových Zámkov, 
Jázmin Árvai z Jurovej, László Kovács zo Svodína, Alex Ďuriš z 
Komárna, Michael Sipos z Bratislavy, Tibor Lakatos z Marcelovej, 
Matilda Szabó z Komárna, Leonard Burgel z Komárna, Benedek 
Mikolai z Komárna, Levente Vincze z Vrbovej nad Váhom, Viktó-
ria Lakatosová z Komárna, Chloé Bujna z Chľaby, Hanna Bria Bú-
torová z Komárna, Sebastián Zsidek z Novej Stráže, Sára Éva Bajcsi 
z Ďulovho Dvora, Bíborka Tornóczi z Pribety, Natália Škulibová 
z Hurbanova, Alica Holbojová zo Šrobárova, Emma Pázler z Ko-
márna, Mia Pastoreková z Imeľa, Anna Bella Dudášová z Komárna, 
Dávid Szuszek zo Zemianskej Olče, Adél Nagy z Nededa, Dávid 
Lakatoš z Hurbanova, Áron Czabadej zo Svätého Petra, Kevin Ba-
láž z Modrán, Oliver Deák z Chotína

Sľúbili si vernosť
Ladislav Varga a Erzsébet Szabó, Bálint Tárnok a Klaudia Nagyová

Opustili nás
65-ročný István Csuport z Vrbovej nad Váhom, 52-ročná Má-

ria Vassová z Bodze, 67-ročný Tibor Spitznágel z Veľkých Kosíh, 
65-ročný Ján Mochnáč z Komárna, 82-ročná Irena Kálaziová z 
Bátorových Kosíh, 81-ročný Zdeněk Střeštík z Komárna, 86-ročná 
Vilma Apró z Komárna, 90-ročná Magdaléna Bieliková z Komárna, 
87-ročná Mária Magdolenová z Komárna, 70-ročný Uzsák László 
st. zo Svätého Petra, 77-ročný Mikuláš Virág z Kameničnej, 87-roč-
ná Juliana Kopečeková z Novej Stráže, 70-ročná Zuzana Takácsová 
z Komárna, 89-ročná Gizela Erneczová z Chotína, 65-ročná Ida 
Kocsisová zo Svätého Petra, 90-ročná Zuzana Kufelová z Hado-
viec, 67-ročná Márta Meszlényi z Komárna, 59-ročná Mgr. Klára 
Ozábalová z Komárna, 65-ročný Peter Kozák z Komárna, 82-roč-
ný Ferenc Kánai z Komárna, 50-ročný Tamás Balogh z Komárna, 
87-ročný Martin Uhrin z Virtu

SPOMÍNAME
„So slzami v očiach a smútkom v srdci 
pri hrobe tíško stojíme a na Vás myslíme.
Modlitbu tichú odriekame a s láskou spomíname 
na našich drahých rodičov a starých rodičov.“

V týchto dňoch si pripomíname 
prvé výročie úmrtia 

Ireny CSÉRIOVEJ
a nedožité 80. narodeniny 

Františka CSÉRIHO,
ktorý nás opustil pred 7 rokmi.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku.
Dcéra s deťmi a syn s rodinou

l Elektrikár. Tel.: 0908/415-657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Predám 3-izbový rodinný dom 
s veľkým pozemkom (4 000 m2) v 
Bátorových Kosihách. Cena: 9 990,- 
eur, dohoda možná. Platenie aj na 
splátky. Tel.: 0908/729 612.

l Predám garzónku v Komárne, 
cena: 12 500 eur. Tel.: 0944/342 855.
l	Na prenájom podnikateľské 
priestory 20 m2 + 22 m2, mesačne 
210 eur + energie, výhodná poloha. 
Tel.: 0917 523 115. 

So začiatkom školského 
roku 2016 - 2017 odštartovali 
aj medziškolské športové sú-
ťaže. Túto sezónu sme tradične 
otvorili cezpoľným behom pri 
komárňanskej kajakárni.

Súťaž, ktorej prialo ideálne 
počasie, sa týkala hlavne Stred-
nej priemyselnej školy. Boli sme 
svedkami fantastického výkonu, 
keďže v súťaži chlapcov naši žia-
ci obsadili všetky víťazné prieč-

ky a to tak, že počas celej súťaže 
boli na čele. Takto sa stali abso-
lútnymi víťazmi aj v kategórii 
súťaže družstiev, a tak sa pre-
bojovali do krajského kola tejto 
súťaže. Víťazné družstvo tvo-
rili Szikonya D. Krisztián, 4.C, 
Szabó Dominik, 3.G a Farkas 
Tamás, 2.K. Chlapcom gratulu-
jeme a želáme veľa úspechov na 
krajskom kole súťaže.

Szabolcs Százvai

Výrazný úspech priemyslovky

Nové multifunkčné ihris-
ko a bežecký ovál s umelým 
povrchom Gymnázia Hansa 
Selyeho v Komárne bolo sláv-
nostne odovzdané 4. októbra 
2016 v prítomnosti predsedu a 
poslancov Nitrianskeho samo-
správneho kraja.

Hostí privítala učiteľka 
gymnázia Marianna Csémy, 
ktorá prítomných informova-
la o tom, že moderné, multi-
funkčné športové ihrisko bolo 
vybudované na ploche 1600 m2 
v celkovej hodnote 108 tisíc eur. 
O investícii rozhodlo Zastu-
piteľstvo Nitrianskeho samo-
správneho kraja, realizátorom 
projektu bola nitrianska spoloč-
nosť SportReal, s.r.o.

Slávnostné odovzdávanie 
otvoril  riaditeľ gymnázia Imre 
Andruskó. Multifunkčné ih-
risko v mene Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja slávnostne 
odovzdal škole doc. Ing. Milan 

Belica PhD., predseda Nitrian-
skeho samosprávneho kraja. 
Po slávnostných prejavoch na-
sledovalo prestrihnutie pásky, 
na ktorom sa podieľali doc. 
Ing. Milan Belica PhD., Dr. 
Pavol Goga, predseda komisie 
školstva a mládeže, Ing. Hele-
na Psotová, vedúca kancelárie 
riaditeľa Úradu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, RNDr. 
Vladimír Gubiš, vedúci odboru 
vzdelávania a kultúry, Dr. Ľubi-
ca Libová PhD., vedúca oddele-
nia metodicko riadiaceho a Ing. 
József Kürti, vedúci oddelenia 
ekonomických činností. 

Slávnostného podujatia sa 
zúčastnil aj poslanec NR SR 
Tibor Bastrnák, ako aj poslanci 
Nitrianskeho samosprávneho 
kraja dr. Norbert Becse, Ing. 
Csaba Földes, Ing. Csaba Job-
bágy, Attila Petheő a Ing. Tiha-
mér Gyarmati.

Slávnostné odovzdávanie 

Gymnáziu Selyeho má multifunkčné ihrisko
ukončilo predstavenie vyučova-
cej hodiny telesnej výchovy, po 
ktorom nasledovalo pohostenie 
pripravené pre pozvaných hos-
tí. Pohostenie podporili Ing. 
Árpád Szabó, Ing. Viktor Ollár, 
Ing. István Varga a Anna Boros, 
podpredsedníčka SZMK. 

Naša škola kladie veľký dô-
raz na zdravý životný štýl – v 
prvom a druhom ročníku, resp. 

v osemročnom gymnáziu od pr-
vého do šiesteho ročníka vyučo-
vanie telesnej výchovy prebieha 
vo zvýšenom počte hodín. Na 
základe dosiahnutých výsledkov 
na športových súťažiach spome-
dzi 96 škôl naše gymnázium 
v školskom roku 2014 - 2015 
obsadilo 3. miesto, v školskom 
roku 2015 - 2016 4. miesto.

Orsolya Vajányiová

Poďte medzi nás, zápasníkov
Zápasnícky klub SPARTACUS Komárno vyberá talento-

vaných škôlkarov a žiakov pre zápasnícky šport. Trénuje sa v 
telocvični na Ulici slobody v Komárne. Do prípravky budú za-
radené deti narodené v rokoch 2005 až 2010. Chlapci a dievčatá 
môžu prísť každy utorok a štvrtok od 16. hodiny do 17.30. Žia-
ci a žiačky narodení v rokoch 1999 až 2004 sa môžu prihlásiť 
každý pracovný deň od 16. do 18. hodiny. Viac informácií vám 
podá predseda klubu JUDr. Karol KÚR (0905 116 341).


