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Organizácia Spojených 
národov v roku 2007 vyhlá-
sila 2. apríl za Svetový deň 
autizmu s cieľom, aby sa au-
tizmus čo najviac dostal do 
povedomia verejnosti.

Celosvetová kampaň 
„Rozsvieť sa v modrom!“ 
sprostredkuje empatiu a to-
leranciu a vyjadruje spolu-
patričnosť s osobami postih-
nutými autizmom a taktiež s 
osobami, ktoré s nimi žijú a 
starajú sa o nich. Odkazuje, 
aby sme neostali ľahostajní 
a venovali autizmu aspoň 
myšlienku. Odhaduje sa, že 
na Slovensku žije okolo 60 
000 ľudí s nejakou formou 
tohto hendikepu.

V tomto roku sa prvýkrát 
pripojilo k tejto svetovej 

kampani „Rozsvieť sa v mod-
rom!“ aj mesto Komárno. 
V utorok 2. apríla vo večer-
ných hodinách bola rozsvie-
tená budova Dôstojníckeho 
pavilónu, kde sa v tento deň 
o 18. hodine konal benefič-
ný koncert mladej a talento-
vanej 16-ročnej modrej diev-
činy Sáry Barkó. Na klavíri a 
na husliach zahrala niekoľ-
ko známych a populárnych 
skladieb klasickej hudby.

Hudobná udalosť mala 
obrovský úspech, na konci 
koncertu v stoji tlieskalo celé 
publikum. Hosťom podujatia 
bol známy klavirista Gergő 
Teleki. Ďakujeme všetkým, 
ktorí svojou účasťou podpo-
rili toto podujatie.           dm

Foto: Dávid Fóti

Budova Dôstojníckeho pavilónu 
sa rozsvietila v modrom

Začala sa tretia fáza reno-
vácie Župného domu, vďaka 
čomu fasáda s pohľadom na 
ulicu dostane nový vzhľad. 
V tomto roku mesto vynalo-
ží 156 tisíc eur z vlastného 
rozpočtu na renováciu tejto 

historickej budovy.
Externá renovácia začala 

v roku 2017 a pokračovala 
v minulom roku v hodnote 
104 až 142 tisíc eur. V tomto 
roku mesto vyčlení ďalších 
156 tisíc eur na reštauro-

vanie. V predchádzajúcich 
rokoch bola paralelne reali-
zovaná aj obnova interiéru a 
na tieto vnútorné práce bolo 
vyčlenených 209 tisíc eur 
z mestského rozpočtu. Reali-
zátorom vonkajšej renovácie 

takisto ako vlani, aj v tomto 
roku sa stala firma Renon, 
s. r. o. Vzhľadom na to, že 
ide o historickú pamiatku, 
obnovy sa uskutočňujú pod 
dohľadom skúseného reštau-
rátora Andrása Csütörtökiho.

„Budovu prenajímame 
okresným úradom, takže nie 
je len čoraz krajšou, ale aj vy-
užívanou časťou centra mes-
ta. Pred dvoma rokmi sme 
dali do poriadku cestu pred 
budovou a minulý rok bol 
obnovený aj chodník, takto 
je to oveľa atraktívnejším 
miestom mesta“- dodal pri-
mátor mesta Béla Keszegh.

Komárňanský Župný dom 
vo svojej pôvodnej podobe 
bol vybudovaný v roku 1798 
v neskorobarokovom slohu. 
V roku 1813 bol klasicisticky 
prestavaný. V 80-tych rokoch 
19. storočia budovu nadsta-
vali a prefasádovali. Teraz 
je budova majetkom mesta, 
ktoré ju prenajíma.

dm

Obnova Župného domu pokračuje

V stredu 3. apríla zavíta-
la s doprovodom do Komár-
na konzulka Veľvyslanectva 
Izraelu Naomi Eldar. Na rad-
nici ju privítali primátor Ko-
márna Béla Keszegh a pred-
nostka Mestského úradu v 
Komárne Denisa Kováčová.

Stretnutie malo príjem-
nú atmosféru a obe strany 
diskutovali o témach, v kto-
rých by mesto mohlo spolu-
pracovať s veľvyslanectvom. 
Izrael napreduje v riešení in-
teligentných mestských rie-
šení smart-city a je jedným 
z najväčších centier špičko-
vých technológií high-tech. 

Táto jeho vedomostná báza 
môže byť smerodajná pri prí-
prave tunajších vývojov a je 
obrovskou príležitosťou na 
rozšírenie našich vedomostí. 
Potom si hostia v spoločnosti 
primátora prezreli centrum 
mesta, komárňanskú pevnosť 
a ochutnali miestne výrobky 
v prítomnosti tunajšieho vi-
nára Frigyesa Botta a maji-
teľky čokoládovne CHOCO-
MAZE Katalin Varga Papp. 

Počas návštevy nášho 
mesta sa konzulka Izraelu 
stretla aj s predstaviteľmi 
komárňanskej židovskej ko-
munity.

Komárno navštívila konzulka Izraelu

Opäť prešiel jeden rok a 
ako to už býva zvykom, je tu 
znova fotografická súťaž Ko-
márňanské FOTO Spektrum 
2019. Nadšení fotografi z 
nášho okresu poslali v tom-
to roku viac fotografií ako v 
tých predchádzajúcich. 

Dalo by sa povedať, že 
všetko je vždy rovnaké, ale 
predsa je to vždy iné.  A čo 
robí každoročne súťaž Ko-
márňanské FOTO Spektrum 
výnimočnou? Predsa samot-
né fotografie. Koniec koncov, 
cez fotografie spoznávame 
tvorcov, ich nové a nové po-
hľady na okolitý svet. Foto-
grafie a ich počet poukazujú 

na to, že v našom okrese žije 
veľká a hodnotná komunita 
fotografov, ktorej členovia si 
vážia a zachovávajú tradície 
a už existujúce poklady chcú 
odovzdať ďalšej generácii.

Regionálne osvetové 
stredisko v Komárne, ako 
hlavný organizátor, pripravi-
lo slávnostné vyhodnotenie 
súťaže 5. apríla 2019 o 17. 
hodine v Mestskom kultúr-
nom stredisku v Komárne. 
Finančne ho podporilo aj 
Mesto Komárno. Vernisáži 
predchádzal rozborový se-
minár zameraný na analýzu 
prihlásených fotografií jed-
notlivých autorov. Odborná 

porota v zložení František 
Holop – predseda poroty, 
Ivan Kelement a Ján Blaško, 
ocenila rôznorodosť prihlá-
sených fotografií, vyzdvihla 
ich počet a kvalitu. Po šies-
tich hodinách ťažkej práce 
porota udelila 7 prvých, 7 
druhých a 7 tretích miest. 
Ďalej 14 čestných uznaní, 
jednu cenu udelili aj riadi-
teľka Regionálneho osveto-
vého strediska v Komárne 
Mgr. Viera Vlčková a riadi-
teľka Mestského kultúrneho 
strediska v Komárne Anna 
Vargová.

V sále MsKS je vystave-
ných 140 fotografií, ktoré si 

môžete pozrieť aj počas Ko-
márňanských dní do 2. mája 
2019. Porota tento rok oce-
nila 70 najlepších fotografií, 
ktoré postupujú do krajskej 
súťaže.

Súčasťou výstavy je aj 
malý fotoprojekt Milana 
Kmeťa Východ slnka. Na-
rodil sa 17. júna 1950 v 
Komárne, ako najstarší zo 
štyroch súrodencov. Vo svo-
jom voľnom čase trávil veľa 
času v prírode, rád cestoval, 
mal rád najmä hory. Ešte aj 
ako vážne chorý, kým mu to 
zdravotný stav dovolil, ces-
toval a rád spoznával nové 

Komárňanské FOTO Spektrum je tu po roku opäť!

(Pokračovanie na 3. strane)
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miesta, krajiny a nových ľudí 
okolo seba. Bol veľmi zručný 
a mal silné estetické cítenie, 
čo sa prejavilo aj v jeho sú-
bore fotografií, ktoré vytvoril 
ešte v roku 2015. Keďže mal 
to šťastie, že mohol každé 
ráno sledovať východ slnka 
nad ostrihomskou Bazilikou, 
nenechal si tento krásny po-
hľad len pre seba.

Veľmi si prial, aby raz 
jeho fotografie boli vystave-
né v rámci výstavy pre verej-
nosť. Túto možnosť ponúklo 

jeho dcére Mácza Alžbete 
Regionálne osvetové stredis-
ko v rámci výstavy amatér-
skych fotografov Komárňan-
ské FOTO Spektrum 2019, 
ako sprievodné podujatie. 
Veríme, že sme mu aspoň 
takto pomohli splniť tento 
sen. Škoda len, že sa toho 
nedožil, zomrel vlani, 9. au-
gusta 2018. Veríme, že keby 
bol dnes medzi nami, mal by 
veľkú radosť!

František Holop 
Jana Mačicová

Komárňanské FOTO Spektrum 
je tu po roku opäť!
(Pokračovanie z 1. strany)

V piatok 29. marca boli ocenení  najúspešnejší pedagó-
govia mesta Komárno v rámci slávnostného podujatia v Dôs-
tojníckom pavilóne. Pri tejto príležitosti primátor mesta Ko-
márno Béla Keszegh poďakoval pedagógom za ich náročnú, 
zodpovednú prácu, za dosiahnuté úspechy a potom ocene-
ným odovzdal pamätné plakety a diplomy.

Na podujatí sa zúčastnilo aj vedenie mesta Komárno, vi-
ceprimátori Tamás Varga a Ondrej Gajdáč, predsedníčka Ko-
misie školstva a kultúry Tímea Szénássy a ďalší hostia.

Na návrh riaditeľov škôl boli v tomto roku ocenení:
Mgr. Magyar Tímea, zástupkyňa riaditeľa (MŠ s VJM Ulica 

Eötvösa), Ema Jančová, učiteľka (MŠ Ulica Eötvösa 64), Pinke 
Elvíra, učiteľka (MŠ s VJM, Ulica františkánov), Zlatica Liba-
iová, riaditeľka (MŠ Kapitánova ulica), Mária Belobradová, 
riaditeľka (MŠ Lodná ulica 1), Bc. Major Erzsébet, pedagogič-
ka (MŠ s VJM Komárno - Nová Stráž), Danica Szilasiová, pe-
dagogička (MŠ Ulica mieru 16), Kulcsár Anikó, pedagogička 
(MŠ s VJM Vodná ulica), Mgr. Rózsár Mária, pedagogička (ZŠ 

s VJM Ulica Eötvösa č. 39), Mgr. Németh Lajos, pedagóg (ZŠ 
s VJM Móra Jókaiho), Mgr. Győri Monika, pedagogička (ZŠ 
s VJM Ulica práce 24), Mgr. Lucia Králiková, pedagogička (ZŠ 
Pohraničná ulica 9), Mgr. Ľubica Mrázová, pedagogička (ZŠ J. 
A. Komenského), Szabóová Szilvia, zástupkyňa riaditeľa (ZŠ 
Rozmarínová ulica 1), Szakál Attila, pedagóg (Spojená cir-
kevná škola Mariánum), Vargová Veronika, Dis.Art, učiteľka 
tanca (Základná umelecká škola Komárno), Bc. Bajkai Eszter, 
vychovávateľka (Centrum voľného času Komárno).         dm

Ocenili najlepších pedagógov mesta

Tento rok už po piatykrát 
sa dostal do tlače kalendár 
Podunajských cyklistických 
podujatí. Publikácia sumari-
zuje cyklovýlety a preteky na 
obidvoch brehoch Dunaja. 
Tento rok si cyklisti môžu 
vybrať z 13 podujatí od Du-
najskej Stredy po Lábatlan 
v Maďarsku. Väčšinu podu-
jatí opäť organizuje mesto 
Komárno, takže aj preto je 
samospráva Komárna hlav-
ným podporovateľom tlače 
publikácií.

„Prvýkrát bude možné 
zbierať pečiatky do kalen-
dára. Každý, kto sa zúčastní 
aspoň na siedmich podu-
jatiach, bude zaradený do 
zlosovania, kde bude mať 

možnosť vyhrať hodnotné 
ceny. Medzi účastníkmi na 
majstrovstvách časových 
pretekov bude vylosovaný 
pretekársky bicykel v hodno-
te1400 eur”- povedal Zoltán 
Bujna, predseda cyklotu-
ristického klubu Slobodní 
pútnici, ktorý spoločne so 

svojím tímom editoval publi-
káciu kalendára.

S činnosťou klubu súvisí 
aj organizovanie už tradičnej 
Čárda túry počas podujatia 
Komárňanských dní, ktorá sa 
tento rok bude konať v sobo-
tu 27. apríla. Kalendár bude 
dostupný pre záujemcov v 

cyklistických predajniach 
v oblasti Komárna, v infor-
mačných kanceláriách a sa-
mozrejme bude k dispozícii 
na všetkých cyklistických 
podujatiach. Tu sa dá stiah-
nuť: goo.gl/GY8hS6.

dm

Cyklistický kalendár s výzvouV stredu 27. marca sa 
uskutočnilo slávnostné odo-
vzdanie Materskej školy Tu-
lipán s vyučovacím jazykom 
maďarským. Samospráva 
mesta Komárno pripravila 
a podala projekt začiatkom 
mája 2018 a získala dotáciu 
od maďarského štátu v hod-
note 225 tisíc eur.

Vďaka poskytnutej dotá-
cii v septembri 2018 sa rea-
lizácia projektu mohla začať. 
Hlavným cieľom bolo zlep-
šenie tepelno-technických 
vlastností budovy. Súčasťou 
stavebných úprav bola kom-
pletná výmena okien, vcho-

dových dverí, zateplenie fa-
sády budovy, vrátane terás, a 
uskutočnil sa aj nákup samo-
statných hnuteľných vecí na 
podporu výučby detí.

Na slávnostnom odo-
vzdaní pedagógovia spolu s 
deťmi srdečne vítali hostí a 
prekvapili milým kultúrnym 
programom. Primátor mes-
ta Béla Keszegh poďakoval 
všetkým, ktorí akokoľvek 
prispeli k obnove škôlky. Pe-
dagógovia spolu s deťmi na 
záver prekvapili milým kul-
túrnym programom a nasle-
dovalo slávnostné prestrih-
nutie pásky.                    dm

Obsah Komárňanských listov a relácie Mestskej televízie 
nájdete na stránke www.tvkomarno.sk

Obnovili Materskú školu Tulipán



Vážení občania, Slovenky, Slováci,
dovoľte mi poďakovať 
sa všetkým, ktorí ste ma 
podporovali počas volebnej 
kampane a ktorí ste v 
1. kole prezidentských 
volieb vložili do volebnej 
urny lístok s mojím menom. 
Vážim si každý jeden z 307 
823 získaných hlasov, vážim 
si túto obrovskú podporu a 
vnímam ju ako silnú výzvu 
pre Slovensko.
Možno mnohí cítite rozčarovanie z výsledkov volieb, 
mnohí sme si to predstavovali inak. No tieto voľby ukázali, 
že čoraz viac ľudí prestáva veriť mediálnym lžiam a že 
národné sily sú čoraz silnejšie. To vnímam ako pozitívnu 
správu a verím, že Slovensko sa prebúdza. 
To, že som nepostúpil do 2. kola, neznamená, že náš boj 
za Slovensko, tradície a právny štát končí. Budem naďalej 
vystupovať proti liberálnej, protirodinnej agende, budem 
brániť naše kresťanské tradície a dohliadať na dodržiavanie 
práva a Ústavy SR. 

Vážení občania, Slovenky, Slováci,
každému z vás želám veľa optimizmu a viery,  každý 
z vás má totiž moc meniť veci okolo seba už tým, že si 
všíma nespravodlivosť, klamstvo a účelovú propagandu 
zvrátených ideológií.  Viem, že vám rovnako ako mne 
záleží na tom, aby Slovensko ostalo také, aké ho poznáme 
a aké ho milujeme.  Sme opäť na začiatku, ale silnejší 
o skúsenosti. Slovensko vstáva, putá si strháva!

JUDr. Štefan Harabin
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Az ALL BIZ EU munkáltató cég takarítónőket
alkalmaz pozsonyi szállodák takarítására.

Előnyös kereseti lehetőség.
Magyarul is beszélünk.

ALL BIZ EU sprostredkovateľská firma príjme 
upratovačky do bratislavských hotelov.

Výhodné platové podmienky.
Hovoríme aj po maďarský.

Bővebb tájékoztatás a következő tel. számon
Viac info na tel. čísle

0948 955 548

Novorodenci
Lilien Molnárová z Kamenína, Ákos Piroska z Bajču, Oliver 

Mihalik z Kameničnej, Oliver Čacho z Komárna, Zara Szabóová 
z Kolárova, Gabriel Schvarcz z Dolného Ohaja, Bence Erdei 
z Okoličnej na Ostrove, Kamila Mária Mériová zo Štúrova, 
Kemal Lakatoš z Hurbanova, Liza Žigová z Nesvád, Líza Borka z 
Komárna, Erzsébet Csóka z Marcelovej, Juraj Boráros z Komárna, 
Lana Borbélyová z Kamenice nad Hronom, Katalin Ivolá Bá-
lint z Komárna, Dominika Tóthová z Kolárova, Igor Bertók zo 
Zemianskej Olče, Dániel Lakatos z Marcelovej, Hugó Markó z 
Kamenného Mosta, Jázmin Plauter z Čilizskej Radvane, Balázs 
Szakszon z Komárna, Larisa Slezová z Úľan nad Žitavou, Emma 
Horváthová z Marcelovej, Eszter Vicencz z Novej Stráže, Roberta 
Fígová z Pribety, Lilien Rafaelová z Komárna, Sofia Kanička z 
Kamenína, Máté Seres z Kameničnej, Diégo Stojka z Kolárova, 
Noémi Gubienová z Okoličnej na Ostrove, Emily Jezso z Radvane 
nad Dunajom

Sľúbili si vernosť
Péter Tóth a Patrícia Bekeová

Opustili nás
76-ročný Marci Pintér z Komárna, 89-ročný Lajos Bozsaky 

z Trávnika, 53-ročný László Horváth z Komárna, 51-ročná Mgr. 
Szalay Cecília z Komárna, 95-ročný Imrich Kukel z Komárna, 
87-ročný Anton Nagy z Kameničnej, 81-ročný Štefan Zemánek 
z Komárna, 52-ročná Mária Lakatosová z Marcelovej, 69-ročný 
Ľudovít Csépe z Komárna

l EL-ZA mont a INTEL HOME 
Vám ponúka elektroinštalačné 
práce vrátane silnoprúdových 
vedení (základné elektroinšta-
lácie domov, priemyselných a 
obchodných priestorov) a sla-
boprúdových vedení (video a 
audio vrátniky, internetové roz-
vody, TV rozvody). Spoločnosť 
sprostredkuje revízie, plány 
rozvádzačov, domové plány. 
Navrhuje a realizuje inteligent-
né domy (systém Loxone). Tel.č. 
0918/363 929.
l	Čistenie hrobov od 50 eur, 
prezlátenie od 0,70 eur/písme-
no. Tel.: 0904/374 273.

l	Predám 1-izbový byt v Ko-
márne. Byt je momentálne v náj-
me – možnosť výhodnej investí-
cie. Cena: 29 600 eur poprípade 
dohodou. Tel.: 0908/729 612.
l	Dám do prenájmu neza-
riadenú garzónku v Komárne. 
Cena: 150 eur+réžia/mesiac. 
Tel.: 0908/729 612.
l	Vŕtanie studní. Tel.: 0948/424 
805.
l	Elektrikár. Tel.: 0908/415 
657.
l	REKOM - rekonštrukcia by-
tov. Tel.: 0948/622 051.
l	Pedikúra aj v pohodlí domo-
va. Tel.: 0908/761 373.

Drobná inzercia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Komárno

Vás srdečne pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
26.-27. apríla 2019 (piatok – sobota) 9.00 – 17.00 hod.

Prehliadka budovy archívu (bádateľňa, knižnica, depoty). 
Stála expozícia: - „História mesta Komárno v archívnych 
dokumentoch“. Tematické výstavy: - „Udalosti rokov 1918, 
1968, 1993 v Komárne“, „Sociálna a zdravotná starostlivosť v 
dejinách Komárna“, „Každodennosť vo víre vojnových rokov“, 
„Historické podoby erbu mesta Komárno“, „Zemetrasenie v 
Komárne 1763“. Ukážka originálov historických dokumentov, 
poradenstvo, prístup k archívnym dokumentom, správa 
registratúry, pátranie po predkoch – genealógia. 

Vstup do archívu každú celú hodinu.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Adresa: Hradná 2, 945 05 Komárno, 
tel.: 035/790 39 30-34, e-mail: archiv.nr.kn@minv.sk Benefičný spomienkový večer 

na podporu liečby detí
FOND DOROTY KANTHOVEJ, n. f., vás srdečne pozý-

va na Benefičný spomienkový večer Doroty Kanthovej, kto-
rý sa uskutoční v pondelok 15. apríla 2019 od 17. hodiny 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne. Organizátori 
večera srdečne očakávajú aj vašich blízkych, príbuzných, 
známych, priateľov s kvalitným kultúrnym programom.

V programe vystúpia členovia Tria Vadkerti - Zsapka - 
Sipos, Athina Papadimitriu, Tibor Bertók, Zsuzsa Kalmár, 
Peter Procházka, žiaci Súkromnej základnej umeleckej 
školy Sylvie Czafrangóovej a žiaci hudobného a tanečné-
ho odboru Základnej umeleckej školy v Komárne. Vstupné 
je dobrovoľné.

Výťažok z benefičného spomienkového večera bude 
použitý na liečenie ťažko chorých detí, na pomoc ich rodi-
nám a na podporu inštitúcií, ktoré sa s nimi zaoberajú.

Ďalej máte možnosť podporiť túto organizáciu aj na 
účte: IBAN: SK44 1100 0000 0026 2884 6182, BIC(SWIFT): 
TATRSKBX.

Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OZNÁMENIE
o zámere prenájmu a predaja 

nehnuteľností 
formou obchodnej verejnej súťaže

1. Mesto Komárno , ako vlastník nehnuteľnosti vyhlasuje OVS  
na predaj nehnuteľnosti, parc. reg. „C“ č. 8090/10 o výmere 20 
m², ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno. Vy-
volávacia cena: Minimálna kúpna cena nehnuteľností (vyvo-
lávacia cena): 770,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním. 
Termín, lehota a adresa na predkladanie ponúk: 30.4.2019 do 
12,00 hod., alebo zaslaný v dňoch do 30.4.2019 na adresu 
Mestského úradu Komárno. Všeobecné informácie: OESMM 
MsÚ Komárno, tel. č.: 035/2851 377, 035/2851 379. 
2. Mesto Komárno, ako vlastník nehnuteľnosti vyhlasuje OVS 
na prenájom nebytového priestoru s podlahovou plochou 85 
m2 v budove Zichyho paláca, so súp.č.1044 na parc. regis-
tra „C“ č. 29/1, vedený  na  LV 6434 v  k. ú.  Komárno, na 
dobu určitú 5 rokov. Vyvolávacia cena: Minimálna cena náj-
mu nehnuteľnosti (vyvolávacia cena): 40,- eur/m2/rok, ktorá  
je  zároveň  najnižším podaním. Termín, lehota a adresa na 
predkladanie ponúk: 30.4.2019 do 12,00 hod., alebo zasla-
ný v dňoch do 30.4.2019 na adresu Mestského úradu Komár-
no. Všeobecné informácie: OESMM MsÚ Komárno, tel. č. 
035/2851 363. 
3. Mesto Komárno, ako vlastník nehnuteľnosti vyhlasuje OVS 
na prenájom nebytového priestoru s podlahovou plochou 39 
m2 v budove Zichyho paláca, so súp.č.1044 na parc. registra 
„C“ č. 29/1, vedený na LV 6434 v  k. ú.  Komárno, na dobu ur-
čitú 5 rokov. Vyvolávacia cena: Minimálna cena nájmu nehnu-
teľnosti (vyvolávacia cena): 40,- eur/m2/rok, ktorá je zároveň 
najnižším  podaním. Termín, lehota a adresa na predkladanie 
ponúk: 30.4.2019 do 12,00 hod., alebo zaslaný v dňoch do 
30.4.2019 na adresu Mestského úradu Komárno. Všeobecné 
informácie: OESMM MsÚ Komárno,  tel. č. 035/2851 363. 
4. Mesto Komárno, ako vlastník nehnuteľnosti vyhlasuje OVS 
na  predaj parciel reg.  „C“ č.10817/2 o výmere 425 m2, za-
stavané plochy a nádvoria a reg. „C“ č. 10817/3 o výmere 
216 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV č.6434 
v k. ú. Komárno a stavby  - garáže a nebytový priestor - so 
súp. číslom 136, ktoré sa nachádzajú na parcelách reg.  „C“ 
č.10817/2, zastavané plochy a nádvoria a reg. „C“ č. 10817/3, 
zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č. 6434 v  k. ú. 
Komárno. Vyvolávacia cena: Minimálna kúpna cena nehnu-
teľností (vyvolávacia cena): 16 600,- eur, ktorá je zároveň 
najnižším podaním. Termín, lehota a adresa na predkladanie 
ponúk: 30.4.2019 do 12,00 hod., alebo zaslaný v dňoch do 
30.4.2019 na adresu Mestského úradu Komárno. Všeobecné 
informácie: OESMM MsÚ Komárno, tel. číslo: 035/2851 371. 
5. Mesto Komárno, ako vlastník nehnuteľnosti vyhlasuje OVS 
na predaj nehnuteľností v Komárne - budovy so súp. č. 1166 
na parcele registra „C“ č. 2035, a pozemku parcely reg. „C“ č. 
2035 o výmere 770 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. 
Komárno, zapísané na LV č. 6434 - vo výlučnom vlastníctve 
Mesta Komárno. Historická budova v centre mesta, bývalá ka-
viareň Grand bola postavená v rokoch 1889-1901. V meste je 
len málo porovnateľných stavieb. Budova má veľa zachova-
lých historických architektonických prvkov. Vyvolávacia cena: 
Minimálna kúpna cena nehnuteľností (vyvolávacia cena): 
559.000,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním. Termín, 
lehota a adresa na predkladanie ponúk: 30.4.2019 do 12,00 
hod., alebo zaslaný v dňoch do 30.4.2019 na adresu Mest-
ského úradu Komárno. Všeobecné informácie: OESMM MsÚ 
Komárno, tel. č.: 035/2851 320.

Vyhlásenie obchodných verejných súťaží, podrobné špe-
cifikácie nehnuteľností, spôsob predloženia ponuky, povinný 
obsah ponuky, podmienky a postup obchodnej verejnej súťa-
že budú zverejnené na webovej stránke www.komarno.sk a 
na úradných tabuliach mesta Komárno.

Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta

Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu staveb-

ného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok 

za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben
(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,

de a legális hulladéklarakó díját is)

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V 
OKRESE KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

EVYTOM
Lakásfelújítás

A-tól Z-ig

Rekonštrukcia bytov
od A po Z

0905 450 570

Naši plavci sa v marci 
2019 zúčastnili Jarnej ceny 
Žiliny, ktorá je kvalifikač-
ným pretekom majstrovstiev 
sveta a majstrovstiev Európy. 
Pod vedením trénera Micha-
la Knihára sa pretekov zú-
častnili Alex Kušík, Ema Szá-
szová a Miriama Szászová. 

Alex Kušík (kategória 
open) mal veľmi ťažkú úlo-
hu, nakoľko ako junior súťa-
žil spolu s dospelými plavca-
mi. V prvý deň sa predstavil 
na 400 m polohové preteky, 
kde po skvelom výkone zís-
kal bronz. V ďalšom progra-
me sa Alexovi podarilo 
vyplávať striebro na 200 m 
prsia, striebro na 100 m pr-
sia a bronz na 50 m prsia, 
čím potvrdil, že už natrvalo 
patrí medzi slovenskú prsiar-

sku elitu, a to nielen v junior-
ských kategóriách. Poslednou 
disciplínou, ktorú plával, boli 
polohové preteky na 200 m. 
V nádhernom súboji obsadil 
napokon skvelé druhé miesto 
a časom 2:08,80 zaplával li-
mit na Majstrovstvá Európy 
juniorov!

Ema Szászová (kategória 
staršie žiačky) sa predsta-
vila v najlepšie obsadenej 
kategórii celých pretekov. 
Dokázala vo viecerých dis-
ciplínach prekonať svoje do-
terajšie osobné rekordy.

Miriama Szászová (ka-
tegória staršie žiačky) mala 
ťažkú úlohu, nakoľko plávala 
s plavkyňami staršími o rok. 
Silnú konkurenciu vytvorili 
aj maďarské plavkyne a kom-
pletná slovenská špička. Aj 
napriek tomu Miriam doká-
zala získať striebro na 100 m 
a 200 m voľným spôsobom, 
k čomu pridala bronz na 50 
m voľným spôsobom.

Náš klub na týchto pre-
tekoch získal 8 medailí 
(0-5-3). K dosiahnutým vý-
sledkom blahoželáme. Viac 
informácií o našom klube 
a jeho aktivitách nájdete na 
našej webovej stránke www.
delkokn.sk

dm

Plavci Delta klubu nesklamali

Pripomenuli 74. výročie ukončenia II. svetovej vojny
Predstaviteľia mesta, zástupcovia miestnej organizácie 

Protifašistických bojovníkov a iné organizácie si pri pamät-
níku, venovanom vojakom Dunajskej flotily, pripomenuli 
74. výročie ukončenia II. svetovej vojny.

„Pre súčasného človeka je predstava jari z roku 1945 
naozaj náročná: roztrúsené rodiny, mnoho mŕtvych, ne-
zvestných, zavlečených, bombardovanie, letecké popla-
chy, beznádej.  Popri pripomínaní je však potrebné, aby 
súčasná generácia poznala fakty z minulosti,“ – odznelo 
na spomienkovom stretnutí.


