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Od 1.marca sa novou prednostkou 
Mestského úradu v Komárne stala De-
nisa Kováčová. Nové vedenie mesta 
vypísalo výberové konanie na všetky 
vedúce miesta jednotlivých odborov.

V prvom kole sa záujemcovia mohli 
hlásiť na miesto prednostu, vedúceho 
odboru ekonomiky a financovania, ako 
aj odboru rozvoja a správy majetku. Po-
čet uchádzačov bol mimoriadne nízky, 
a tak na niektoré vedúce pozície nebol 

vybratý úspešný kandidát. Primátor Béla 
Keszegh, na základe návrhu päťčlennej 
výberovej komisie, na miesto prednos-
tu úradu vymenoval Denisu Kováčovú, 
ktorá doposiaľ riadila komárňanskú 
pobočku Sociálnej poisťovne. Na tomto 
poste vystriedala Tamása Feketeho, kto-
rý túto funkciu zastával 4 roky. Denisa 
Kováčová vyštudovala ekonómiu, okrem 
slovenského a maďarského jazyka ovlá-
da aj nemecký a anglický jazyk.

Odbor ekonomiky a financovania 
bude aj naďalej viesť Bohumír Kóňa, 
ktorý bol komisiou vybratý ako jediný 
kandidát. Záujem o riadenie odboru 
rozvoja a správy majetku prejavil taktiež 
len jeden kandidát, avšak výberová ko-
misia neodporučila jeho vymenovanie, 
a tak zostalo toto miesto neobsadené. 
Výberové konania pokračujú, v aprí-
li bude komisia vyberať z uchádzačov 
o miesta vedúcich komunálneho od-
boru, odboru rozvoja, ako aj odboru 
podpory a vnútornej prevádzky. Potom 
nasledujú výberové konania na vedúcu 
funkciu sociálneho odboru a odboru 
školstva a kultúry.
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V tohtoročnom mestskom 
rozpočte bolo vyčlenených 200 
tisíc eur na športové ustanoviz-
ne, s osobitým zreteľom na telo-
cvične a ich postupnú obnovu.

Pracovníci mestského úradu, 
po dohode s vedením škôl, prezreli 
jednotlivé telocvične  a vypracova-
li plán prác na rekonštrukciu. Prá-
ce sa budú dotýkať každej jednej 
telocvične, v prepočte sa do kaž-
dej investuje približne 30 tisíc eur. 
Niekde dôjde k výmene palubovky, 

inde budú vymenené okná a dvere, 
alebo ďalšie potrebné prestavby.

Zvyšná časť vyčlenených pe-
ňazí poputuje na ďalšie športové 
ustanovizne. Na základe návrhu 
bude obnovené napríklad aj futba-
lové ihrisko v Novej Stráži, práce 
začali už vlani. Posilou tunajšieho 
futbalového mužstva je čoraz viac 
mladých ľudí.

„V prípade podpory športu po-
važujem za dôležité, aby sme prispe-
li najmä k zlepšeniu podmienok. 

Obzvlášť dôležité je, aby sme vhod-
né prostredie zabezpečili najmä pre 
deti a všetkých Komárňanov, ktorí 
túžia po pohybe“ – zdôraznil Dá-
vid Kovács, predseda komisie pre 
šport a mládež.

V tomto roku mesto investuje 
do oblasti športu z rôznych zdro-
jov viac ako jeden milión eur, vrá-
tane fondu pre šport vo výške 300 
tisíc eur, ktorý bol v tomto roku 
navýšený o 11 percent.
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Mestský úrad má prednostku

Denisa Kováčová, prednostka Mest-
ského úradu v Komárne

Oprava školských telocviční
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Zavítajte do reštaurácie hotela Panoráma,
ktorá je prispôsobená na celoročné organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, svadieb, 

rodinných osláv, pracovných stretnutí a pod. Prijímame objednávky aj na studené misy.
Hotelový bar s celodennou obsluhou ponúka široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov. 

V letných mesiacoch si určite vychutnáte posedenie na hotelovej terase.

Ponúkame denne aj menu 
vo forme švédskych stolov 

a samozrejme vám ponúkame 
chutné jedlá 

aj počas víkendu

Otvorená je denne: 8.00 – 20.00

Vážení priaznivci Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne!
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ľ. J. Šuleka oznamu-

je verejnosti, že aj tento rok je registrované v Notárskom cen-
trálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu 
školy a je poberateľom 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických 
a právnických osôb. Budeme radi, ak takýmto spôsobom pomô-
žete našej škole. Takto získané finančné prostriedky budú pou-
žité účelne, čo sa každoročne prejavuje v zlepšení podmienok 
výchovy a vzdelávania.

Údaje o prijímateľovi: IČO: 37862219, Právna forma: Ob-
čianske združenie, Obchodné meno:  SRRZ - RZ pri Gymnáziu 
Ľ.J. Šuleka, Sídlo: Ulica: Pohraničná, Číslo: 900/10, PSČ: 945 01, 
Obec: Komárno

Ďalšie informácie a tlačivá na: www.gljs.sk. Za Vaše klad-
né rozhodnutie a ochotu pomôcť Vám v mene všetkých žiakov 
školy ďakujem.

Mgr. Ondrej Gajdáč, riaditeľ

Jedno z najhlbších tajomstiev život spočíva v tom,
že len to, čo robíme pre druhých, má cenu.

Ak sa vám páči naša činnosť a radi by ste nás podporili, 
môžete tak spraviť venovaním 2% z vašich daní, ktoré pre 
nás veľmi veľa znamenajú.

Budeme vám nielen nesmierne vďační, ale možno vás 
bude hriať dobrý pocit vždy, keď o nás budete počuť. Možno 
to bude už práve na niektorom z našich predstavení, podujatí 
alebo projekte, ktoré budeme môcť realizovať aj vďaka vám. 
Vopred vám veľmi pekne ďakujeme!

Občianske združenie Dramaťák a Rebeli, IČO: 51 254 
182, Sídlo: Námestie sv. Rozálie 884/8, 945 01 Komárno

Občianske združenie vzniklo za účelom podpory činností 
záujmového krúžku Dramaťák a folklórom inšpirovaného 
súboru Slovenskí rebeli. Aktuálne pripravujeme rozprávko-
vý muzikál Popoluška a tučná myš (www.dramatak.eu).
Vopred vám všetkým ďakujeme!

Jozef Černek

Mimoriadne mestské za-
stupiteľstvo sa uskutočnilo 
11. februára. Jedným z bodov 
programu bola voľba členov 
dozorných rád mestských 
spoločností. Členovia dozor-
nej rady musia v prvom rade 
dbať na hospodárnosť čin-
nosti jednotlivých mestských 
ustanovizní, a následne in-
formovať zastupiteľstvo. 

V prípade spoločnosti 
Calor, s. r. o., výrobcu a dodá-
vateľa tepla, naďalej zostávajú 
dvaja pôvodní členovia rady: 
Imre Dubány a Anton Marek. 
Na základe rozhodnutia po-
slancov Bohumíra Kóňu na 
tomto poste vystrieda posla-
nec Károly Less.

V prípade spoločnosti 
COM-Média, ktorá vydáva 
Komárňanské listy a prevádz-
kuje mestskú televíziu, bolo 
potrebné obsadiť tri miesta 
v dozornej rade. Doterajší člen 
Péter Korpás novú kandidatú-
ru neprijal, a preto sa novými 
členmi dozornej rady stali 
Tímea Szénássy, Ildikó Bauer 
a Zsolt Sebő.

V prípade spoločnosti 
KOMVaK, a.s., volili dvoch 
nových členov dozornej rady, 
keďže jedno miesto v dozornej 
rade vodárenskej spoločnos-
ti si volia zamestnanci. Jedno 
zo zvyšných dvoch miest bolo 
ponúknuté poslancovi Mariá-
novi Molnárovi, avšak skupina 
Mostu-Híd jeho kandidatúru 
neprijala. A tak poslanci zvolili 
do dozornej rady KOMVaK-u 
poslancov Štefana Bendeho 
a Zoltána Bujnu.

Na základe návrhu poslan-
ca Dávida Kovácsa došlo aj 
k personálnej zmene v správ-
nej rade tejto spoločnosti. Pé-
tera Korpása nahradila Helena 
Molnárová. Jedným z argu-
mentov pre túto zmenu bolo, 
že je potrebné prihliadnuť na 
odborné hľadisko a  Helena 
Molnárová je v oblasti vodné-
ho hospodárstva vysoko uzná-
vanou odborníčkou. 

Spomedzi 22 prítomných 
členov zastupiteľstva zmenu 
v správnej rade podporilo 16 
poslancov. 
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Personálne zmeny 
v mestských spoločnostiach

V utorok 5. marca bola v 
Komárne otvorená kancelá-
ria Centra právnej pomoci. 
Nachádza sa na Župnej ulici 
14. Na otvorení bol prítomný 
minister spravodlivosti Gá-
bor Gaál, poslanec národnej 
rady, Tibor Bastrnák a pri-
mátor mesta Komárna Béla 
Keszegh a zástupcovia rôz-
nych inšitúcii v Komárne

Cieľom tejto kancelárie je 
zlepšovanie prístupu k spra-
vodlivosti pre ľudí v materiál-
nej núdzi. „Počas mojich strán-
kových hodín, kedy prijímam 
občanov nášho mesta, som si 
neraz uvedomil, že po takejto 
právnej pomoci je u nás skutoč-
ne veľký dopyt” – povedal Béla 
Keszegh, primator mesta vo 
svojom prihovore.

Centrum právnej pomoci 

je štátna rozpočtová organizá-
cia, ktorej cieľom je zlepšova-
nie prístupu k spravodlivosti 
pre ľudí v materiálnej núdzi, t. 
j. pre tých ľudí, ktorí pre nedos- 
tatok finančných prostriedkov 
nemôžu využívať existujúce 
právne služby.

Najčastejšie vyskytujúci-
mi sa právnymi problémami 
klientov sú napríklad: spory o 
nájom alebo vlastníctvo bytu, 
vyporiadanie bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov, 
nezaplatenie pôžičky, náhra-
da škody na zdraví a majetku, 
ochrana spotrebiteľa, platenie 
výživného, zverenie dieťaťa do 
výchovy, rozvod, neplatnosť 
výpovede zo strany zamestná-
vateľa, pracovné podmienky, 
diskriminácia na pracovis-
ku, spor z úverovej zmluvy s 

bankou a konania o oddlžení 
fyzických osôb - tzv. "osobný 
bankrot".

Centrum právnej pomoci 
však poskytuje právne služ-
by najmä formou predbež-
ných konzultácií, na ktoré sa 
môže objednať ktorákoľvek 
fyzická osoba, bez ohľadu 
na príjem. Poskytuje právne 
rady a právnu pomoc v ob-
čianskoprávnych, obchodno-
právnych, pracovnoprávnych 
a rodinnoprávnych veciach, v 
konaniach o oddlžení podľa 
osobitného predpisu (osobný 
bankrot), v konaní pred sú-
dom v správnom súdnictve a 
v týchto veciach aj v konaní 
pred Ústavným súdom Sloven-
skej republiky. V trestných ve-
ciach a trestnom konaní Cen-
trum právnej pomoci rady ani 

právnu pomoc neposkytuje. V 
jednej právnej veci sa klient 
môže prísť poradiť jedenkrát, 
konzultácia je poskytovaná v 
trvaní maximálne 60 minút. 
Zo zákona je pevne stanovený 
poplatok za jednu poskytnu-
tú konzultáciu vo výške 4,50 
eura.

Ak má občan akýkoľvek 
právny problém, alebo je pred 
podpisom dôležitej zmluvy 
či iného dokumentu, prípad-
ne, ak chce riešiť svoj právny 
problém súdnou cestou, môže 
sa objednať na konzultáciu 
a prísť sa osobne poradiť do 
Centra právnej pomoci.

Kontakty Centra právnej 
pomoci pre verejnosť: 0650 
105 100, www.centrumprav-
nejpomoci.sk, FB: Centrum 
právnej pomoci.

Máte problém?
Už aj v Komárne vám pomôžu v Centre právnej pomoci

Plavci Delta klubu Komárno sa na 
začiatku marca zúčastnili jedných z 
najvýznamnejších plaveckých pretekov 
na Slovensku - Veľkej ceny SR, ktorej 57. 
ročník prilákal na bratislavské Pasien-
ky plavcov z 52 klubov. Náš klub repre-
zentovali pod vedením trénera Micha-
la Knihára plavci Alex Kušík (junior) 
a Ema Szászová a Miriama Szászová 
(staršie žiačky).

Alex Kušík sa predstavil na všetkých 
prsiarskych a polohovkárskych tratiach a 
tiež aj na 50 m a 200 m znak. Z rozplavieb 
prebojoval do „A“ finále na 200 m znak 
a 100m prsia. 

 bojoch sa sústredil na 100 m prsia, 
v ktorých časom 1:05,27 zaplával svoj 
osobný rekord, čím Alex vybojoval pre 
náš klub prvé striebro. V sobotu sa vý-
bornými výkonmi opäť prebojoval do 

„A“ finále na 200 m prsia a 50 m znak. 
Vo finále najprv obsadil pekné 5. miesto 
na 50 m prsia a následne zaplával skvelý 
osobný rekord na 200 m polohové prete-
ky časom 2:09,16, čo stačilo na výborné 2. 
miesto. Čo je však dôležitejšie, týmto ča-
som splnil limit na Majstrovstvá Európy 
juniorov!

Miriama Szászová v krauliarskej 
osemstovke dokázala zúročiť tréningovú 
prípravu a rady trénera Michala Knihára 
a podaril sa jej husársky kúsok, keď ča-
som 9:45,04 prekonala rekord SR 12-roč-
ných žiačok na 800 m voľným spôsobom, 
ale zároveň prekonala aj rekord na 400 m 
časom 4:48.38! V disciplíne 400 m voľný 
spôsob prekonala svoj jeden deň starý 
slovenský rekord v kategórii 12-ročných 
časom 4:43.57.

Celkovo hrdo môžeme zhodnotiť, že 
naši plavci výborne reprezentovali náš 
klub i Komárno na takomto významnom 
podujatí. Celkovo sa vraciame s medailo-
vou bilanciou 0-2-1, splneným limitom 
na Majstrovstvá Európy juniorov a s 3 
slovenskými rekordmi v kategórii 12-roč-
ných žiačok – výborný úvod sezóny!

Našim športovcom a trénerovi k do-
siahnutým výsledkom gratulujeme.
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Plavci Delta klubu Komárno na VC Slovenska

Komárno obhájilo svoje 
víťazstvo v rámci projektu 
spoločnosti LIDL Sloven-
sko, v súťaži o nové ihrisko 
Žihadielko, aj tento rok. 
Hlasovanie prebiehalo od 
14. januára do 28. februára. 
Do hlasovania sa zapojilo 
veľký počet ľudí, odovzdali 
157 542 hlasov, čo jedno-
značne svedčí o sile spo-
lupatričnosti obyvateľov 
mesta. Vďaka tomu komár-
ňanské deti môžu byť bo-
hatšie o ďalšie prekrásne ihrisko Žihadielko, ktoré má ozdobné motívy postavičiek 
z rozprávky „Včielka Maja“.  Za všetky hlasy v mene detí ďakujeme!

Ďalšie Žihadielko ihrisko vyhralo Komárno



12. marca 2019 3
Drobná inzercia

VOlíMe preziDenta
JUDr. Štefan Harabin, ktorý sa uchádza o najvyšší úrad 

v našom štáte, nie je neznámym človekom, o ktorom by ešte 
pred rokom takmer nikto nič nevedel. Od roku 1983 vyko-
náva sudcovskú prax, bol sudcom i predsedom Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky, ministrom spravodlivosti a je 
považovaný za jedného z najväčších odborníkov na právo 
v Slovenskej republike.  JUDr. Štefan Harabin sa rozhodol 
kandidovať na post prezidenta  Slovenskej republiky z pre-
svedčenia, že súčasná situácia si vyžaduje človeka, pre ktoré-
ho sú vlasť a národ na prvom mieste, je právne zorientovaný 
a rozumie paktom, deklaráciám a iným dokumentom, ktoré 
Slovensko v medzinárodnom kontexte uzatvára.  V rozhovo-
re vysvetľuje svoj pohľad na smerovanie Slovenska.

Ako vnímate súčasné postavenie Slovenskej republiky? 
V ostatných rokoch sa v celom západnom svete postupne 

likvidujú tradičné hodnoty a kresťanské zásady života sú vy-
tláčané liberálnou ideológiou.  Na druhej strane sme svedka-
mi masovej migrácie a postupujúcej  islamizácie Európy, no 
politická korektnosť nám zväzuje ruky.  Európania sa stávajú 
cudzincami na vlastnom území a to je neprijateľné.  Slovensko 
potrebuje odvážne osobnosti, ktoré sa postavia týmto tlakom 
a budú aktívne presadzovať naše národné a štátne záujmy.  Aj 
z pozície prezidenta republiky, z tej predovšetkým. Ilegálnu ma-
sovú migráciu do Európy považujem za veľmi dôležitý problém, 
ktorý môže rozhodnúť  o bytí či nebytí európskych národov. Bu-
dem iniciovať všetky aktivity vedúce k presadeniu antimigrač-
nych opatrení v rámci V4, ale aj v celej Európe. Podľa medziná-
rodného práva, konkrétne Viedenského dohovoru o zmluvnom 
práve, všetky dohody, ktoré vzniknú pod tlakom, sú neplatné.  
A taký tlak zo strany Bruselu a niektorých štátov EÚ je faktami 
preukázateľný.  

Vaše prezidentské priority?
Mojou absolútnou prioritou je chrániť  štát a tradičnú ro-

dinu.  Ak budem prezidentom ja, Slovenská republika nebude 
figurovať na žiadnych dokumentoch,  ktoré presadzujú LGBT 
agendu a zavádzajú škodlivú tzv. gender ideológiu, zameranú 
na rozklad rodiny.  Veľakrát som avizoval, že ako prvé vypoviem 

Istanbulský dohovor,  do troch dní a bez diskusie, lebo bez dis-
kusie bol aj podpísaný.  Budem striktne dodržiavať  Ústavu Slo-
venskej republiky a budem dohliadať na to, aby sa po nej nešlia-
palo.  V právnom štáte nie je možné zavedenie prezumpcie viny 
v niektorých otázkach či útočiť na nezávislosť súdnictva.  Preto 
ďalšou z vecí, ktoré budem prioritne riešiť, je zriadenie právnej 
kancelárie v úrade prezidenta na okamžitú účinnú pomoc vo 
veciach svojvoľného porušovania povinností akéhokoľvek štát-
neho úradníka na úkor práv bežných občanov.

Nie som kandidátom žiadnej politickej strany, nemám za 
sebou žiadnych oligarchov ani záujmové skupiny, budem slúžiť 
iba ľudu a štátu, preto s plnou vážnosťou môžem vyhlásiť, že 
ako prezident nepodpíšem také programové vyhlásenie vlády,  
v ktorom nebudú zakotvené zmeny,  ktoré sú pre ľudí podstatné 
‒ či už v ekonomickej, sociálnej, zdravotníckej kultúrnej  či inej 
oblasti.  Občania Slovenska  si zaslúžia  žiť v pokojnom prostre-
dí a prosperujúcej spoločnosti humánnych hodnôt a práva. 

Vaše volebné heslo znie  Za Slovensko, tradície a právny 
štát.  Má to vplyv aj mladých voličov?

Postaviť sa za tradičné hodnoty je povinnosťou každého 
kresťana, najmä ak sú tieto hodnoty postupne likvidované, vy-
tláčané a ustupujú liberálnemu mysleniu.  Zatiaľ väčšina mla-
dých Slovákov vie, že rodinu tvoria muž – otec, žena – matka 
a deti ‒ dievčatá alebo chlapci.  A väčšina z nich aj chce, aby to 
tak zostalo.

Budete kritizovať Európsku úniu aj ako prezident? Ste za 
zotrvanie Slovenska v únii?

Som za to, aby Slovenská republika zostala v Európskej únii, 
ale ako rovnoprávny člen. Európska únia je projekt, ktorý má 
slúžiť členským štátom. No postupne sa mení na diktatúru je-
diného dovoleného názoru z Bruselu, na diktatúru zákazov, prí-
kazov a nariadení, a to aj v otázkach, ktoré sú výlučne v kompe-
tencii členských štátov. Európska únia sa musí vrátiť k svojmu 
pôvodnému cieľu, čo je hospodárska spolupráca. Ak sa nezmení 
politika Európskej únie, tak sa nezmení ani môj názor, hoci bu-
dem vo funkcii prezidenta.

Potrebuje slovenská zahraničná politika korekcie? Ste za 
bližšiu spoluprácu s Ruskom?

Slovenská zahraničná politika sa má orientovať na všetky 
svetové strany a to tak, aby sme v rámci rokovaní boli vždy 
vnímaní ako rovnocenní partneri. Vo funkcii prezidenta Slo-
venskej republiky sa budem zasadzovať o zmierenie Západu a 
Ruska. Slovensko bude bezpečné len vtedy, keď vzťahy medzi 
veľmocami budú dobré. Áno, som za dobré slovensko-ruské 
vzťahy, tie však nesmú zaťažovať dobré slovensko-americké 
vzťahy ani dobré slovensko-nemecké vzťahy, dobré  slovensko-
francúzske vzťahy... Som tiež za jednotnú zahraničnú politiku 
krajín V4, aby sme boli silným článkom v rámci EÚ napríklad v 
otázke migračnej politiky a ochrany hraníc.  Slovensko je v srdci 
Európy a Európa je v ťažkej situácii.  Je najvyšší čas otvoriť oči 
a začať niečo robiť!

(Platená politická reklama)

JUDr. Štefan Harabin občiansky kandidát na prezidenta SR

novorodenci
Roland Szabó z Komárna, Elisa Sofia Palasová z Komárna, Mia 

Horján z Imeľa, Sebastian Babiš zo Šrobárovej, Sofia Leczková zo Zala-
by, Oliver Sabo z Komárna, Dávid Molnár z Komárna, Patrik Radošicky 
z Kližskej Nemej, Denis Kotroczó z Kamenice nad Hronom, Tamara 
Danczi z Komárna, Ján Brúder z Kavy, Jana Daňková z Hornej Zlatnej, 
Krisztián Veszprémi zo Zemianskej Olče, Lara Szabóová z Kolárova, 
Sofia Szudárová z Hurbanova, Liza Solčanová z Trávnika, Vica Saláth 
z Komárna, Katarína Rigóová z Duloviec, Adam Varga z Malých Dvor-
níkov, Amina Horváthová z Čalovca, Valentína Opálková z Marcelovej, 
Márk Mikle z Nesvád, Alia Géčová z Komárna, Bálint Jassa z Veľkých 
Kosíh, Olívia Pavliková z Bátorových Kosíh, Réka Méry z Hurbanova, 
Benjamin Tücsök z Búču

Opustili nás
93-ročný Vojtech Jezsó z Kolárova, 59-ročná Iveta Stirberová z Ko-

márna, 84-ročná Szolik Margit z Komárna, 72-ročná Julianna Nagy z 
Martoviec, 79-ročná Erzsébet Lovász z Kavy, 53-ročný Braško László z 
Radvane nad Dunajom, 83-ročný Németh Albert z Komárna, 90-ročný 
Hatala Bernard z Komárna, 72-ročný Janko Blažej z Imeľa, 62-ročný 
Pavel Cselovszky z Kolárova, 92-ročná Erzsébet Bartal z Komárna, 54-
ročný Elemír Farkas z Komárna, 79-ročný Ladislav Geleta z Pribety, 84-
ročný Gyula Kamocsai z Komárna, 62-ročná Viola Seemanová z Ko-
márna, 82-ročná Mária Štefániková z Iže, 71-ročná Jarmila Selmecziová 
z Komárna, 86-ročná Irena Sebőková z Chotína, 81-ročná Anna Krásna 
zo Svätého Petra, 89-ročná Helena Mujzerová z Kameničnej, 86-ročná 
Mária Simonová z Okoličnej na Ostrove, 70-ročná Miroslava Kováčová 
zo Záhorskej Vsi, 73-ročná Ing. Anna Jankovičová z Komárna, 77-roč-
ný Michal Antal z Moče, 79-ročná Lipkovics Irén, Komárom; 33-ročný 
Siffel Marián, Komárom

l Hľadáme vedúceho tlače (tlač 
textilu, darčekových predmetov). 
Anglický jazyk – pokročilá úroveň, 
technická zdatnosť. Plat brutto 900 
eur. Tel.: 0904/920 980, info@kreati-
vator.sk
l Čistenie hrobov od 50 eur, pre-
zlátenie od 0,70 eur/písmeno. Tel.: 
0904/374 273.
l Predám ZÁHRADU na Ostrove 
sv. Alžbety v Komárne vo výmere 

16,60 árov v blízkosti zimného šta-
dióna. Voda, elektrina, plyn. Tel.: 
035/7731 026, 0949/073 405.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.
l REKOM - rekonštrukcia bytov. 
Tel.: 0948/622 051.
l Pedikúra aj v pohodlí domova. 
Tel.: 0908/761 373.
l Dám do prenájmu garzónku na 
Vodnej ulici. Tel.: 0908/761 373.

SpOMienKa
„V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my sme ostali v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa miloval.“

Dňa 19.3.2019 uplynie smutných 10 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý a milovaný

Miroslav ŠaFÁr.
S láskou na teba spomínajú manželka, synovia, 

blízka rodina a priatelia

SpOMienKa
„Dobrí ľudia odchádzajú tak, že zostávajú.“

Dňa 14. marca uplynie 50 rokov, čo ma 
navždy opustil môj milovaný otec 

aladár BOČKaY
a dňa 23. marca uplynie 
5 rokov, čo ma navždy 
opustila moja milovaná mamička

Margita BOČKaYOVÁ
rod. Baráthová

Ich pamiatka ostane navždy vrytá v srdci 
najbližšej rodiny a ich jedinej dcéry Katky

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom,
že sa uskutoční 

jarné čistenie mesta
Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kon-
tajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestran-
stvách a v blízkosti záhradkárskych osád. Na vytipovaných 
miestach budú umiestnené aj kontajnery výlučne na zelený 
odpad. Čistenie mesta sa uskutoční v dvoch etapách:

od 22. do 25. marca 2019
Zastavaná časť mesta - ulice: Selyeho, Ul. gen. Klapku, Ná-
mestie Rozálie, Damjanichova, Vnútorná okružná, Stavbá-
rov, Jazerná ul., Veľká jarková ul., Robotnícka ul., M. Čáka, 
Hlboká ul., Ul. mládeže, Gazdovská, Ul. 29. augusta, Košická., 
Mederčská, Okružná, Staničná, Mieru, Odborárov, Budo-
vateľská, Priemyselná, Slobody, Handlovská, Prowazekova, 
Zlatého muža, R. Seressa, Eötvösova, Pohraničná, Dunajské 
nábrežie, Hradná, Potočná, G .Czuczora, Nová Stráž, Kava, 
Ďulov Dvor, Hadovce

od 5. do 8. apríla 2019
Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, 
Čerhát, Vadaš, Nová Osada, Harčáš, Šištag, Tehelňa, Ižian-
ska 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 
ceste. Prevádzková doba zberového dvora: pracovné dni 
okrem pondelka 10.00 - 18.00, v sobotu 8.00 – 12.00.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných 
kontajnerov je zakázané a trestné!

Do kontajnerov na zelený odpad 
je umiestnenie iného odpadu 

ako zeleného odpadu prísne zakázané!

Kontakty: MsÚ Komárno, tel. 035/2851 362, Clean City, s. 
r.o., tel. 035/771 30 91.

Hľadáme nasledujúce pracovné sily
na trvalý pracovný pomer

do Zariadenia sociálnych služieb OAZIS v Komárne
l vyučeného kuchára – nástupný plat – 650 eur

l opatrovateľa (s platným kurzom) – nástupný plat – 690 eur

l sociálneho pracovníka 
 (II. Stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore) – nástupný plat – 850 eur

l ekonóma  (I. stupeň vysokoškolského vzdelania) – nástupný plat – 850 eur

Hlásiť sa na tel: 035/7731 353, mailom: oazis.dss@gmail.com 
alebo osobne v kancelárii na adrese: ul. Slobody 19 b, Komárno. 


