
XXXI. ročník, 12. číslo                                     Bezplatný dvojtýždenník mesta Komárna                                     17. júna 2022

www.tvkomarno.sk

Problém s pitnou vodou 
nastal na Okružnej ceste.
Pracovníci KOMVaK-u zis-
ťovali príčinu a pracovali na 
jej odstránení.

„Koncom apríla nám ľu-
dia nahlásili problém s vo-
dou, naši zamestnanci vyšli 
ba to miesto na Okružnej uli-
ci, kde sme odobrali vzorky. 
Naozaj tá voda bola niečím 
kontaminovaná. Na druhý 
deň sme pristavili cisternu a 
okamžite sme začali vyšetro-
vanie spoločne so správcom 
bytového domu na Okružnej 
ulici. Voda bola sfarbená, 
smrdela a mala slanú chuť. 
To nám určilo, že pravdepo-
dobne ide o studňovú vodu a 
možno i o bazénovú vodu,“ 
- povedal Patrik Ruman, ge-
nerálny riaditeľ KOMVaK-u.

Bolo potrebné zistiť, od-
kiaľ sa voda zo studní pri do-
moch dostala do potrubia s 
pitnou vodou a znečistila ju.

„Celý ten čas, teda od 
konca apríla sme pátrali 
na desiatich uliciach, kde 
odobraté vzorky vody mali 
zlé výsledky. Nakoniec sa 
nám podarilo preukázať, že 
problém je na Okružnej uli-
ci. Urobili sme prepláchnu-
tie vodovodnej siete a dezin-
fekciu chlórom. Okrem toho 
sme vykonali fyzickú kon-
trolu tam, kde nás majitelia 
nehnuteľností pustili. Podo-
týkam, že nie všetci majite-
lia s nami spolupracovali,“ 
- dodal Patrik Ruman.

Okrem zisťovania príčin 
pracovníci KOMVaK-u zača-
li robiť konkrétne opatrenia, 
aby sa tento jav neopakoval. 
Teda aby sa voda zo studní 
pri domoch nedostala do po-
trubia s pitnou vodou.

„Rozhodli sme sa, že za-
čneme montáž spätných kla-
piek. Toto zariadenie zabrá-
ni, aby sa z rodinného domu 
pretláčala voda zo studne do 
vodovodnej siete. Táto voda 
môže mať vyšší tlak ako tlak 
vo vedení pitnej vody. Tam, 
kde nám ľudia sprístupnili 
svoje šachty pri domoch, sme 
všade namontovali spätnú 
klapku. Ale v štyroch prípa-
doch nám majitelia neumož-
nili vstúpiť na ich pozemok, 
tak tam montujeme spätnú 
klapku na hlavnej sieti. Tým 
zabránime, aby sa voda zo 
studne na súkromnom ma-
jetku dostala do vodovodné-
ho potrubia a znečistila pitnú 
vodu. Treba dodať, že vodu 
sme priebežne preplachovali 
a bola vyhovujúca, čo nám 
potvrdili aj pracovníci hygie-
ny, ktorí priebežne odoberali 
vzorky. Bohužiaľ, v ponde-
lok 13. júna nám z hygieny 
zavolali, že na troch uliciach 
je zase problém s pitnou vo-
dou. Samozrejme znova sme 
prijali opatrenia, teda pre-
pláchli sme sieť a pristavili 
sme cisternu s vodou. Úplne 
čerstvou informáciou je sprá-
va zo 16. júna, že voda na 
uliciach Zlievarenská a Krivá 

je v poriadku. Malé nedo-
statky sú ešte na Okružnej 
ceste, ale keď namontujeme 
poslednú spätnú klapku a 
dodezinfikujeme potrubie, 
tak by sa tento nedostatok 
mal odstrániť. Predpokladá-
me, že v budúcnosti sa na 
Okružnej ceste tento prob-
lém nevyskytne,“ - vysvetlil 
Patrik Ruman.

O vyjadrenie sme po-
žiadali aj bývalého riaditeľ 
KOMVaK-u Istvána Fekete-
ho:

„To, čo sa na tomto úseku 
stalo, nie je nič nové. Pokiaľ 
ide o mňa, ktorý som spra-
voval tento vodovod počas 
42 rokov, mali sme takýto 
prípad v Kave, kde vtedaj-
šie družstvo vtlačilo vlastnú 
vodu späť do potrubia, mali 
sme takýto prípad v Hadov-
ciach, kde sa do potrubia do-
stala voda zo školskej studne, 
mali sme takýto prípad v Ro-
botníckej štvrti a na iných 
miestach sa, keď sa do vo-
dovodu dostala voda zo súk-
romných studní a mali sme aj 
taký prípad, keď napríklad, 
že zlý elektrický kotol nemal 
poistný ventil a vtláčal horú-
cu 100-stupňovú vodu späť 
do siete. Tieto prípady, žiaľ, 
spôsobujú veľké problémy, 
pretože nie je ľahké nájsť 
chybu, nie je ľahké zistiť, od-
kiaľ pochádza, a nie je ľahké 
ju vyriešiť. To, čo KOMVaK 
v tomto prípade urobil, je 
maximum, čo urobiť mohol, 

lokalizoval oblasť, kde sa vy-
skytli zlé vzorky vody, teda 
závadná voda, snažil sa kon-
taktovať majiteľov prípojok, 
snažil sa získať informácie a 
nakoniec, okrem premýva-
nia a chlórovania, odobrali 
vzorky, varovali obyvateľov.“

Prečo sa to teraz deje? 
Buď je ten človek taký laik, 
že to ignoruje, pretože sa to 
stalo už druhýkrát, niekto, 
kto takéto zariadenie má, by 
sa mal zamyslieť, či to ne-
spôsobuje práve on. Ďalšia 
vec je, že nemyslí na to, že v 
jeho systéme môže byť chy-
ba. A je ťažké ho nájsť. Teraz 
sa na niektorých miestach 
inštalujú spätné ventily, ktoré 
zabraňujú prenikaniu vody 
zo studní do siete. Každému, 
kto to robí, môžem povedať, 
aby sa zamyslel nad tým, čo 
robí. Pretože pre tých pár 
eur, ktoré ušetríte, môžete na 
druhej strane spôsobiť veľké 
škody a postup proti danej 
osobe môže mať dosť vážne 
následky.“

V čase uzávierky tohto 
čísla Komárňanských listov 
sme vo štvrtok 16. júna do-
stali správu od generálneho 
riaditeľa KOMVaK-u Patrika 
Rumana - výsledky akredito-
vaného laboratória Eurofins 
Enviroment Testing Slovakia 
potvrdili, že voda je úplne v 
poriadku na uliciach Okruž-
ná cesta, Zlievarenská, Krivá 
a Baštová.
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Nezodpovednosť ohrozila čistotu vo vodovodnej sieti, problém riešil KOMVaK

Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR schválilo žia-
dosť o dotáciu mesta Ko-
márno na podporu rozvoja 
cyklistickej dopravy a cyk-
loturistiky. Dotácia je pre 
mesto schválená vo výške 
29 611,50 eura, povinné 
5-percentné spolufinanco-
vanie mesta je určené v hod-
note 1 558,50 eura.

Cieľom projektu je vý-
stavba cyklistickej infraštruk-
túry - zariadení v podobe 
cykloprístreškov a cyklosto-
janov v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Novými prvkami cyk-
listickej infraštruktúry – vy-
budovaním nových cyklo-
prístreškov a cyklostojanov 
v základných školách - sa 
zvýši motivácia detí pre vyu-
žívanie bicyklov ako zdravé-
ho a ekologického prostried-
ku dopravy.

Aktivity v rámci úspešné-
ho projektu boli vypracova-
né na základe požiadaviek 
základných škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta 
Komárno. Počas júna a júla 
sa nachystajú podklady k vy-
pracovaniu zmluvy o poskyt-

nutí nenávratného finančné-
ho príspevku v spolupráci 
mesta Komárno a Minister-
stva dopravy a výstavby SR, 
následne môže mesto pristú-
piť k  stavebným prácam.

K plánovanej výstavba 
cyklistickej infraštruktúry 
primátor mesta Béla Keszegh 
uviedol: „V poslednom ob-
dobí viac investícií pomáha k 

tomu, aby v Komárne viacerí 
jazdili na bicykloch. Na via-
cerých miestach mesta už je 
možné využiť cyklostojany, z 
ktorých dva sú uzamykateľné 
prístrešky. Čoskoro začína 
vybudovanie cyklotrasy na 
Rákocziho ulici a projekt na 
vybudovanie a pokračovanie 
ďalšej časti tejto cyklotrasy 
už je pred odovzdaním. Dô-

ležitým krokom bude vyho-
tovenie rozvoja cyklistickej 
dopravy a cykloturistiky na 
celom území mesta Komár-
na, ktoré presne vyznačí 
smer budúcich investícií, aby 
v Komárne bolo vybudovaná 
sieť, ktorá prispeje k udrža-
teľnosti dopravy v meste.
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Nové cykloprístrešky a cyklostojany v základných školách
Do pozornosti politickým strán 

a nezávislých kandidátov 
kandidujúcim v spojených voľbách

Vyhláška o dátume konania spojených komunálnych 
volieb bola uverejnená vo vestníku 10. júna, tým pádom 
sa oficiálne začala aj volebná kampaň. Redakcia Komár-
ňanských listov ponúka kandidátom vo voľbách do samo-
správy obcí a samosprávy krajov platenú politickú rekla-
mu, aby mohli širokej verejnosti predstaviť svoj program 
a predstavy.

Komárňanské listy vyjdú do volieb päťkrát: 15. júla, 19. 
augusta, 9. septembra, 23. septembra, 7. októbra a 21. ok-
tóbra. Reklamný priestor bude k dispozícii podľa poradia, 
preto prosíme všetkých záujemcov, aby svoje reklamné zá-
mery zaslali včas na adresu kl@komarno.sk. V novinách 
je možné uverejniť klasickú politickú reklamu alebo PR 
článok. Ďalšie informácie o podmienkach uverejňovania 
politickej reklamy a platbách získate na telefónnom čísle 
0908 787 173.

Cenník politickej reklamy
1/1 strana rozmer: 273x365 mm cena 520 €
1/2 strana rozmer: 273x180 mm cena 260 €
1/4 strana rozmer: 134x180 mm cena 130 €
1/8 strana rozmer: 134x88 mm cena 70 €
Ostatné plochy
41x88 mm alebo 88x41 mm cena 30 €
41x180 mm alebo 180x41 mm cena 60 €
88x88 mm cena 60 €
88x180 mm alebo 180x88 mm cena 120 €
88x365 mm alebo 365x88 mm cena 240 €

Uvedené ceny sú spolu s DPH. Podrobnejšie informácie 
vám poskytneme na tel. čísle 0908 787 173.

Spojené komunálne voľby 
sa budú konať 29. októbra
Prvýkrát v histórii krajiny sa budú konať voľby do orgá-

nov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych 
krajov v rovnakom čase. Predseda slovenského parlamen-
tu Boris Kollár 6. júna oznámil, že termín spojených volieb 
je 29. októbra 2022. V praxi to znamená, že v tento deň 
budeme voliť nielen primátorov a poslancov samosprávy 
obcí, ale aj predsedov samosprávnych krajov a poslancov 
zastupiteľstiev samosprávnych krajov.

Doteraz sa voľby do samosprávy obcí a do samosprávy 
krajov konali vždy oddelene. Vláda očakáva, že toto opat-
renie výrazne zníži náklady spojené s voľbami. Politické 
strany a nezávislí kandidáti musia predložiť volebným ko-
misiám svoje kandidátne listiny najneskôr 60 dní pred voľ-
bami, t. j. do 30. augusta, a komisie musia absolvovať svoje 
prvé zasadnutie najneskôr 7. septembra.

V prípade kandidátnych listín politických strán nie sú 
potrebné podporné podpisy, avšak nezávislí kandidáti 
na predsedu samosprávneho kraja, primátora či starostu, 
poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja a poslanca 
obecného zastupiteľstva musia zbierať podporné podpisy 
v závislosti od počtu obyvateľov obce. V Komárne to zna-
mená 500 podpisov v Nitrianskom samosprávnom kraji 
je to 1000 podpisov. Súčasný primátor Béla Keszegh pred 
niekoľkými mesiacmi v rozhovore pre noviny oznámil, že 
bude opäť kandidovať na post primátora ako nezávislý kan-
didát.

Aliancia, najvplyvnejšia politická strana v meste, za-
čiatkom tohto mesiaca oznámila, že na členskej schôdzi 
zvolila za svoju kandidátku na post primátorky v októb-
rových voľbách do orgánov samospráv poslankyňu mest-
ského zastupiteľstva Ildikó Bauer. Zoznam kandidátov za 
poslancov mestského zastupiteľstva prisľúbila komárňan-
ská organizácia Aliancie zverejniť neskôr. Ostatné politic-
ké strany a nezávislí kandidáti zatiaľ oficiálne nepotvrdili 
svoju kandidatúru v októbrových komunálnych voľbách. 
V prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov zatiaľ 
nie sú známe mená kandidátov na post predsedu samo-
správneho kraja či poslancov zastupiteľstva samosprávne-
ho kraja.
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Oznámenie o zbraniach
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne oznamuje 

občanom komárňanského okresu, že podľa § 72j ods. 6 zákona 
č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o strelných zbraniach a strelive“), je ten, kto mal k 1. 
februáru 2022 v držbe zbraň zaradenú od 01. februára 2022 me-
dzi zbrane kategórie A (zakázané) uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) 
až q), povinný oznámiť do 30. júna 2022 oddeleniu dokladov 
odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru v Komárne držbu takejto zbrane;

§ 4 ods. 2 písm:
l) samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej 
zbrane,
m) krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým 
zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez 
dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do 
nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 
nábojov, 
n) dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zá-
palom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez do-
bíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do 
nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 
nábojov, 
o) krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápa-
lom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobí-
jania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou 
väčšou ako 20 nábojov, 
p) dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápa-
lom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobí-
jania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou 
väčšou ako 10 nábojov,
q) dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty 
funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom 
sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú mož-
no odstrániť bez použitia technických prostriedkov. 

Ďalej oznamujeme občanom, že držiteľ zbrane kategórie D 
uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) a k) zákona o strelných zbra-
niach a strelive je povinný pri manipulácii s takouto zbraňou mať 
pri sebe doklad totožnosti a od 31.01.2023 aj preukaz zbrane; 

§ 7 ods. 1 písm.:
a) palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou 
strely na ústí hlavne najviac 7,5 J, 
d) expanzná zbraň (poplašná, akustická, salutná, /tzv. plynovka/) 
okrem zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) 
alebo § 6 ods. 1 písm. g), 
i) znehodnotená zbraň kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo 
kategórie D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu, 
k) palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného, kresad-
lového, kolieskového alebo tlejákového zámkového systému, 
okrem zbrane uvedenej v § 6 ods. 1 písm. f), 

Za týmto účelom vyzývame občanov komárňanského okre-
su, ktorí sú držitelia takýchto zbraní, aby sa dostavili na oddele-
nie dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Komárne a požiadali do 31.01.2023 o vy-
danie preukazu zbrane.

V súlade s tradíciou po-
sledných rokov bude od 1. 
júna mestské termálne kú-
palisko otvorené od 9.00 do 
20.00 hodiny sedem dní v 
týždni. Návštevníci si môžu 
vyberať zo siedmich bazé-
nov a medzi obvyklé služby 
patria fínska a infračervená 
sauna, masáže, manikúra, 
vodopády, plážový volejbal 
a pingpongový stôl.

Hoci cena lístkov v mi-
nimálnej miere vzrástla, 
komárňanské kúpalisko je 
naďalej najlacnejšou inštitú-
ciou svojho druhu v regióne, 
ba dokonca obyvatelia mes-
ta majú nárok na zľavnený 
lístok. Cena celodenného 
lístka pre dospelých je 9 eur, 
avšak pre Komárňanov len 
5,50 eur. Deti vo veku od 4 
do 15 rokov, dôchodcovia 
a zdravotne postihnutí pla-
tia 6 eur na deň, ale keď sú 
obyvateľmi nášho mesta, tak 
len 4 eurá. Troj- a štvorčlen-
né rodiny, majú na vstupen-
ku 20 %-nú zľavu, ako aj tí, 
ktorí navštívia kúpalisko po 
17. hodine. Viac informácií 
nájdete na stránke www.
thermalkn.sk.

Okrem mierne zvýšené-
ho vstupného je pre milov-
níkov kúpania pripravených 
viac noviniek. Zrekonštruo-
vané tobogany možno pou-
žívať bezplatne, pre deti je k 

dispozícii väčšia trampolína 
a návštevníci si môžu vybe-
rať z rozšírenej ponuky jedál 
a nápojov. Pokračovať budú 
obľúbené a hojne navšte-
vované zumba párty a po-
čas víkendov s predĺženou 
otváracou dobou plánujú 
zorganizovať viac menších 
koncertov. Parkovanie v oko-
lí kúpeľov je niekedy ťažké, 
preto návštevníkom, ktorí 
prichádzajú autom, odporú-
čame využiť hromadné par-
kovisko pri hrade, ktoré sa 
nachádza najviac 200 met-
rov od vchodu.

Mnohí vyhľadávajú aj prí-
rodné kúpaliská, kde sa síce 
môžu kúpať zadarmo, ale len 

na vlastnú zodpovednosť a ri-
ziko. Okrem brehov Dunaja 
a Váhu patrí k najnavštevo-
vanejším miestom Mŕtve ra-
meno Váhu, kde už viac ako 
rok funguje požičovňa lodí. 
V júni je k dispozícii najmä 
cez víkendy, ale od júla bude 
otvorená každý deň. Samo-
zrejme, len ak poveternostné 
podmienky umožňujú čln-
kovanie či vodné bicyklova-
nie. V požičovni otvorenej 
od pol desiatej ráno do pol 
siedmej večer stojí prenájom 
člna alebo paddleboardu 6 
eur na hodinu a vodný bi-
cykel si môžete na rovnakú 
dobu prenajať za 7 eur. Po-
žičovňa ponúka pomôcky za 

rozumnú cenu aj pre prívr-
žencov pešej turistiky, ktorí 
radšej spoznávajú okolie na 
súši. Bicykle a kolobežky sú 
k dispozícii za 4 € na hodinu 
a kauciu 30 €, resp. 20 €. Pre 
páry odporúčajú tandemové 
bicykle s poplatkom za pre-
nájom 8 € na hodinu a zálo-
hou 50 €. Bicykle si môžete 
prenajať na celý deň, od pol 
jedenástej ráno do pol ôsmej 
večer. V takomto prípade je 
poplatok za prenájom 20 € a 
kaucia činí 50 €. Viac infor-
mácií získate na telefónnom 
čísle 0944 423 828 alebo na 
webovej stránke www.co-
morraservis.sk.
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Plážová sezóna sa začína!Výsledky výberové konania 
na pozíciu riaditeľov škôl

Počas júna sa uskutočnili výberové konania na pozíciu 
riaditeľa vo viacerých školách, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. Dôvodom výberového konania na po-
zíciu riaditeľa bol v štyroch základných školách fakt, že 
riaditeľom skončilo funkčné obdobie.

V Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským 
na Eötvösovej ulici ostáva riaditeľom Ing. Peter Majer 
a v Základnej škole J. A. Komenského PaedDr. Zuzana 
Langschadlová. Zmeny nastali v Základnej škole s vyučo-
vacím jazykom maďarským na Ulici práce, kde sa riaditeľ-
kou stala PaedDr. Mária Pálinkáš, ktorá ako jediná kandi-
dovala na pozíciu riaditeľky. V prípade Základnej školy na 
Rozmarínovej ulici z dvoch uchádzačov rada školy vybrala 
Mgr. Stanislava Jiríčka. K personálnym zmenám v prípade 
obidvoch škôl dôjde od 1. augusta. 

V nasledujúcich mesiacoch sa budú konať voľby ria-
diteľov aj v niektorých materských školách. V materskej 
škole v Novej Stráži PaedDr. Beáta Bagita ako jediná kan-
didátka môže obhájiť svoj post riaditeľky, kým v materskej 
škole na Mederčskej ulici nastane zmena po odchode do 
dôchodku pani Beáty Riszdorferovej. 

Mgr. Ferdinand Pastorek požiadal primátora, aby ho 
uvoľnil z pozície riaditeľa základnej umeleckej školy, pre-
to zriaďovateľ hľadá nového riaditeľa. Záujemcovia môžu 
odovzdávať svoje prihlášky do 27. júna, ucelený text výzvy 
je dostupné na webstránke mesta.

V tomto roku začne re-
konštrukcia budovy Lehár 
- bývalého Zlatého suda. 
Nový majiteľ vytvorí z his-
torickej budovy hotel. Pred 
niekoľkými týždňami samo-
správa schválila žiadosť ma-
jiteľa o prenájom mestského 
pozemku vedľa budovy.

Príbeh okolo budovy Le-
hár sa začal odvíjať v roku 
2017, keď na základe vzá-

jomne výhodnej výmeny 
nehnuteľností medzi mes-
tom a Univerzitou Jánosa 
Selyeho prešla do vlastníctva 
samosprávy. Mesto výmenou 
poskytlo tri mestské nehnu-
teľnosti, resp. ich časti, ktoré 
univerzita už od roku 2005 
využívala.

Otázka, čo s budovou, 
bola v tom čase predmetom 
búrlivej diskusie medzi po-

slancami mestského zastu-
piteľstva - niektorí zastávali 
názor, že krásna budova by 
nemala byť "premárnená", 
ale väčšina podporovala jej 
predaj, argumentujúc najmä 
tým, že len jej uvedenie do 
stavu, v ktorom by sa dala 
prenajímať, by si od mesta 
vyžadovalo investíciu najme-
nej milión eur. Mesto potom 
trikrát ponúklo budovu býva-
lého Zlatého suda na predaj, 
ale až na tretí pokus prišla 
ponuka: dunajskostredská 
spoločnosť DS Property na-
pokon v lete 2019 získala 
nehnuteľnosť do vlastníctva 
za 564 000 eur, čo je o 5 
000 eur viac, ako bola cena 
podľa znaleckého posudku. 
Sumu z predaja použila sa-
mospráva na obnovu budov 
v centre mesta, na čiastočnú 
rekonštrukciu Dôstojníckeho 
pavilónu a Zichyho palác.

Keďže investori potrebu-
jú na získanie stavebného 

povolenia určitý počet par-
kovacích miest, požiadali 
mesto o bezplatný prenájom 
14 parkovacích miest na Du-
najskom nábreží na dobu 
20 rokov. Na oplátku ich na 
vlastné náklady zrekonštruu-
jú a zrekonštruujú aj plochu 
pri Lehárovmu parku, kde vy-
tvoria terasu, ktorá bude slú-
žiť nielen pre účely budovy, 
ale aj na mestské podujatia, 
ktoré sa budú v parku konať. 
Okrem toho si počas doby 
prestavby prenajmú aj mest-
ské chodníky vedľa budovy, 
ktoré tiež zrekonštruujú z 
vlastných zdrojov. Podobný 
princíp mesto uplatnilo aj v 
prípade zrekonštruovaného 
hotela Európa, kde majitelia 
zrekonštruovali aj mestské 
parkovacie miesta na druhej 
strane cesty po celej dĺžke 
Štefánikovho parku výme-
nou za prenájom parkova-
cích miest pred budovou.
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Zakrátko začne rekonštrukcia budovy Lehár

Deväť družstiev odohralo 
29 zápasov v komárňanskej 
Športovej hale. Bojovalo sa 
v nej o titul Majstrovstiev 
Slovenska v basketbale v ka-
tegórii U-11, teda hráčov 
narodených v roku 2011 
a mladších. Turnaj v organi-
zácíi komárňanského Bio-
saurus Basketball Academy 
Komárno s napätím sledo-
valo a malým športovcom 

fandilo množstvo domácich 
aj hosťujúcich divákov.

Našich 18 komárňan-
ských malých basketbalo-
vých talentov pod vedením 
trénera Mateja Ondrejoviča 
potvrdilo kvalitnú prípravu 
a obsadilo krásne 3. miesto. 
Je to prvá bronzová medaila 
Majstrovstiev Slovenska v 
mládežníckej kategórii pre 
Komárno po 20-ich rokoch.

Najlepším strelcom tur-
naja sa stal domáci Oliver 
Čóka, ktorý sa stal aj členom 
Old stars tímu. Za najlepšie-
ho hráča BBA Komárno bol 
vyhlásený Dominik Balla.

Až 3 klubové družstvá 
Biosaurus Basketball Aca-
demy Komárno zo štyroch 
postúpili v tejto sezóne na 
Majstrovstvá Slovenska, a to 
v kategóriách U-11, U-12 

a U-17. Klub , ktorý funguje 
od roku 2003 a poznali sme 
ho predtým pod názvom BK 
Klokani či BK Junior Komár-
no, už tretí rok hrá Európsku 
mládežnícku ligu EYBL a ich 
cieľom je mať kompletnú 
mládežnícku pyramídu a po-
stúpiť s odchovancami do 
Extraligy.
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Naši malí basketbalisti boli skvelí!
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Ponúkame
Vám kontajnerovú 

prepravu stavebného 
a priemyselného odpadu

v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 
kontajneroch

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék

3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 
konténerekben

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V 
OKRESE KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

Drobná inzercia

Hľadáte si prácu?
Skúste si vyhľadať 

voľné pracovné miesta 
nielen v našom okrese, 
ale aj v rámci celej Slo-

venskej republiky, 
na online portáli práce

 www.istp.sk. 

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno vám oznamuje, že 

triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu 
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokra-
čuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 27. júna - do 1. júla 2022 
(POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!) 1 vrece

od 11. júla - do 15. júla 2022 
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad) 4 vrecia
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou ná-

dobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) 
v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komu-
nálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zber-
ných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude 
vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City 
s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených 
intervaloch je zakázané!

Dôležité upozornenia:
Každá domácnosť má nárok na max. 4 + 1 vrecia me-

sačne  (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec). 
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno 
č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne 
kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je pou-
žiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.

l Pedikúra aj v pohod-
lí Vášho domova. Tel.: 
0908/761 373.
l REKOM rekonštrukcia by-
tov. Tel.: 0948/622 051.
l Dám do prenájmu ga-
ráž na Ulici odborárov. Tel.: 
0908 123 583.

l Predám auto Fabia Com-
bi rok 2012. Tel.: 0949/397 
708.
l Predám ročnú chladnič-
ku, vysokú 207 cm v záruke 
a 4-ročnú práčku za 80 eur. 
Tel.: 0949/397 708.

Západoslovenská distribučná
oznamuje prerušenie distribúcie elektriny

v pondelok 27. júna 2022
od 8.00 do 12.00: Nová Stráž Hlavná a Lokalita Vadaš.

Novorodenci
Marcell Liczki z Chotína, Samuel Juhász z Nových Zám-

kov, Alex Horňák z Komárna, Márk Erdei z Komárna, Thel 
Nagy z Komárna, Liliána Nagy z Tône, Zsolt Szabó z Veľkého 
Medera, Adam Laczó z Komárna, Ármin Szilárd Čákvári zo 
Svätého Petra, Ladislav Lelovics zo Žihárca, Sára Šuláková z 
Komárna, Zoé Gyűrösi z Hurbanova, Mathias Ortuta zo Šro-
bárovej, Ryan Štefan Jančišin z Bohatej, Noémi Kovács z Ko-
márna, Áron Nataniel Gőgh z Kolárova, Leonard Kollár z Vr-
bovej nad Váhom, Dávid Marikovec z Bátorových Kosíh, Alex 
Mikes z Komárna, Bence Varga z Krátkych Kesov, Zoé Hersits 
z Modrán, Zian Csóka zo Svätého Petra, Nikolett Gőgh z Ča-
lovca, Daniel Závodszki z Obidu, Daniel Csicsó z Veľkých 
Kosíh, Júlia Ramada z Komárna, Benedikt Kálázi zo Zemné-
ho, Alíz Káhn z Kameničnej, Emma Vavrovič zo Štúrova, Gré-
ta Balogh zo Zlatnej na Ostrove, Denis Lakatoš z Modrán.

Sľúbili si vernosť
Elemér Litomerický a Katalin Rita Mészáros, Marek Hor-

ňák a Lucia Smatanová, Attila Halász a Szilvia Veszelovszká, 
Tibor Döme a Erika Csehová.

Opustili nás
79-ročná Marta Köpcsényiová z Komárna, 70-ročná Má-

ria Spišiaková z Kolárova, 81-ročná Mária Štefka z Komárna, 
92-ročná Nagy Ilona rod. Király z Komárna, 74-ročný István 
Pőthe z Komárna, 86-ročná Katarína Liptáková z Iže, 49-roč-
ný Vojtech Csicsai z Okoličnej na Ostrove, 89-ročná Hele-
na Jobbágyová z Komárna, 97-ročný František Hips z Novej 
Stráže, 93-ročná Rozália Füsiová z Komárna, 67-ročná Marta 
Grešová z Komárna.

Veľká sála 
Dôstojníckeho pavilónu

Dokonalé miesto pre svad-
by, plesy a konferencie.Kom-
plexné zabezpečenie podujatí 
- prenájom priestorov, catering 
a dekorácia. Bližšie informácie: 
info@mskskomarno.sk

Mierový beh dorazil aj do Komárna
Do Komárna dorazil Mierový beh, ktorý má viac než 

30-ročnú tradíciu a v rámci ktorého sa v mnohých častiach 
sveta beží za mier. Jedným z tohtoročných predsavzatí je 
zabehnúť takmer 3-tisíc kilometrov pozdĺž Dunaja a s ho-
riacou pochodňou prejsť jednotlivými mestami. Dobrovoľ-
ní bežci prenášajú horiacu pochodeň cez viaceré krajiny 
až po Čierne more, prinášajúc do Ukrajiny posolstvo mie-
ru. Primátor mesta Béla Keszegh sa k bežcom pridal pri 
vstupe do mesta, odkiaľ spoločne bežali na Klapkovo ná-
mestie, kde na nich už čakali školáci. Na posledných pár 
sto metroch sa k nim priadli aj deti. Poslov mieru, v rámci 
krátkeho oddychu, prekvapili školáci niekoľkými piesňami 
a následne bežali ďalej.

Dobrovoľníci zo spo-
ločnosti ARRIVA Slovakia 
namaľovali plot a upravili 
zeleň v Stredisku rýchlost-
nej kanoistiky v Komárne. 
Zamestnanci a manažéri na 
čele s Lászlóom Ivanom, ge-
nerálnym riaditeľom spoloč-
ností ARRIVA na Slovensku, 
potvrdili, že im naozaj zá-
leží na prostredí, v ktorom 
žijú a pracujú.

Najväčšie dobrovoľnícke 
podujatie v strednej Európe 
pod názvom Naše Mesto 
podporilo počas dnešného 

dňa až 200 zamestnancov 
zo všetkých spoločností AR-
RIVA na Slovensku. 

ARRIVA pôsobí v Bra-
tislavskom, Košickom, Nit-
rianskom, Trnavskom a Žilin-
skom kraji, kde zabezpečuje 
mestskú, prímestskú, zmluv-
nú a komerčnú autobusovú 
dopravu. Vyše 200 zamest-
nancov zo spoločností AR-
RIVA sa aj tento rok pridalo 
k desiatkam ďalších orga-
nizácií a firiem, ktorým ich 
mesto či región nie sú ľaho-
stajné. Do dobrovoľníckych 

aktivít v rámci 16. ročníka 
podujatia sa ARRIVA zapo-
jila v spolupráci s Nadáciou 
Pontis, s ktorou ju spája via-
cero dobročinných aktivít 
nielen komunitného charak-
teru. Zamestnanci najväčšie-
ho autobusového dopravcu 
na Slovensku sa v tento deň 
rozhodli prispieť k vyčiste-
niu, skrášleniu a zlepšeniu 
miest v regiónoch, v ktorých 
zabezpečuje verejnú osobnú 
dopravu.

„Našim zamestnancom 
záleží na regiónoch a mes-

tách, v ktorých žijú a pracu-
jú. Práve preto je podujatie 
Naše Mesto jedinečnou 
príležitosťou, ako  priamou 
podporou aktívne pomôcť 
tam, kde je to potrebné. Som 
hrdý na každú jednu kolegy-
ňu a kolegu zo spoločnosti 
ARRIVA, ktorí sa rozhodli 
pomôcť a zapojili sa a ne-
pochybujem, že ich pomoc 
ocení aj celá komunita,“ - 
uviedol László Ivan, generál-
ny riaditeľ spoločností ARRI-
VA na Slovensku.
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Zamestnanci ARRIVA Slovakia skrášľovali prostredie v Komárne


