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Primátori a starostovia okresu sa stretli s ministrom pôdohospodárstva

Na stretnutí rezonovali viaceré témy

Na pozvanie primátora
Bélu Keszegha navštívil Komárno minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. Vedúci rezortu
rokoval s členmi Združenia
miest a obcí okresu Komárno, s farmármi a podnikateľmi v poľnohospodárstve.
Ceny a bezpečnosť potravín, obrovské farmy ošípaných, zmeny v poľnohospodárskej politike, rozdrobená
pôda, revitalizácia zavlažovacieho systému - to boli

témy, o ktorých minister Samuel Vlčan v Komárne diskutoval so starostami a podnikateľmi. Vyjadril sa, že z
hľadiska poľnohospodárstva
je náš región významnou a
cennou oblasťou.
„Budeme sa tento rok na
ministerstve zaoberať stratégiou rozširovania, revitalizácie závlah. Chcem, aby sa na
Žitný ostrov vrátilo vo väčšej
miere pestovanie ovocia,
zeleniny, lebo ten potenciál
tu je. Je treba využiť všetky

možné nástroje, ktoré máme
k dispozícii, ako je spoločná
poľnohospodárska politika,
naša intervenčná stratégia,
ako aj finančné nástroje,
ktoré chceme zaviesť tento
rok prvýkrát v rezorte, aby
sme viac podnikateľov – aj
mladých, menších – dostali
do agrosektoru“ - povedal
Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka.
Zástupcovia samospráv
upozornili na to, že aj voj-

na na Ukrajine poukázala
na nebezpečenstvo potravinovej závislosti a nízkej sebestačnosti Slovenska.
„Myslím si, že je dobrým
znamením, že pán minister
povedal, že aj on verí, že
v tunajšom poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle je veľký potenciál, ale
existujú nezmyselné nariadenia, zbytočná byrokracia
a, žiaľ, aj samotnú farmársku
profesiu si dnes vážime oveľa
menej, ako v minulosti“ - povedal Keszegh Béla, predseda Združenie miest a obcí
okresu Komárno.
Starostovia požiadali ministra o pomoc pri regulácii
prevádzky obrovských fariem ošípaných.
„Nech hoci slovenský
parlament prijme takýto
právny predpis alebo zákon,
ktorý bude regulovať počet
týchto obrovských megafariem - či už ide o znižovanie
počtu, či znižovanie plochy
- farmy tejto veľkosti sem
nepatria“ - povedal Horváth
Árpád, primátor Kolárova.
Počas stretnutia sa vyno(Pokračovanie na 2. strane)

Požičovňa malých plavidiel už Vás každý víkend srdečne
očakáva medzi 10.00-18.00 hod. na Mŕtvom ramene Váhu.
Vodné bicykle, člny, paddleboardy a aj tandem bicykle.

Dvadsať rokov
Nitrianskeho samosprávneho kraja
V Nitre sa 16. mája
v Koncertnej sále Župného
domu uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 20. výročia vzniku Nitrianskeho samosprávneho
kraja (NSK). Od jeho vzniku
je predsedom Nitrianskeho
samosprávneho kraja doc.
Ing. Milan Belica, PhD, ktorý
predniesol slávnostný príhovor. V ňom zhodnotil obdobie rozvoja kraja za posledné
dve desaťročia a vyzdvihol,

že NSK sa dynamicky rozvíja
a je jeden z najlepšie hospodáriacich samosprávnych
krajov na Slovensku.
Pri tejto príležitosti z rúk
predsedu NSK prevzali ocenenia viaceré osobnosti, ktoré sa výraznou mierou pričinili o rozvoj samosprávneho
kraja. Z nášho mesta si ocenenia prevzali traja riaditelia
komárňanských stredných
škôl za dlhoročný prínos
v oblasti školstva.

Nová kompostáreň s 1,3-miliónovou finančnou podporou
Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre
Operačný program Kvalita
životného prostredia, na
základe výsledkov konania
o žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného
príspevku Mesta Komárno
s názvom Kompostáreň Komárno, rozhodol schváliť nenávratný finančný príspevok
pre mesto vo výške 1 289
776,41 eura. Oprávnené
výdavky projektu boli schválené vo výške 1 357 659,38
eura. Povinné 5-percentné
spolufinancovanie mesta je
určené v hodnote 67 882,97
eura.
„V posledných rokoch,
ale aj za posledné 2 - 3 desaťročia, bolo jedným z najväčších nedostatkov v oblasti odpadového hospodárstva
to, že neboli vybudované
jednotky, ktoré by poskytovali moderné spôsoby a
zariadenia na zber a riadne
spracovanie odpadu“ - povedal primátor Béla Keszegh
na tlačovej konferencii, na
ktorej zástupcov médií informoval o podrobnostiach
investície.
Množstvo odpadu vyprodukovaného v meste z roka
na rok narastá a náklady
na jeho odvoz a likvidáciu
sa stávajú pre mesto čoraz

Stojaci zľava: Mgr. Imre Andruskó, riaditeľ Gymnázia H.
Selyeho, Mgr. Ondrej Gajdáč, riaditeľ Gymnázia Ľ. J. Šuleka,
a Ing. János Vetter, riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Komárne.

Súťaž v anglickom jazyku
Ak sa kompostáreň rozbehne, môže sa zvýšiť separovanie až na 40 percent a tým sa môžu
znížiť náklady na odpadové hospodárstvo.
väčšou finančnou záťažou. hromadil. Nemohli sme ani zhodnocovanie BRKO aeSeparácia môže výrazne zní- oficiálne preukázať, že tento róbnym spôsobom s kapacižiť náklady. V posledných ro- odpad separujeme“ - dodal tou 2 244 ton za rok, ako aj
koch sa zlepšila, ale v nakla- primátor.
nákupom strojového vybavedaní so zeleným odpadom je
Cieľom projektu Kom- nia potrebného na zhodnoznačné zaostávanie.
postáreň Komárno je zvý- covanie BRKO.
„V súčasnosti sme uro- šenie miery zhodnocovania
Výstavba mestskej kombili ďalší veľmi dôležitý krok biologicky
rozložiteľného postárne bude realizovaná
vpred v oblasti nakladania komunálneho odpadu v Ko- dodávateľsky odborne spôsoso zeleným odpadom. V Ko- márne za účelom znižova- bilou organizáciou KOREKT,
márne spracujeme približne nia množstva biologicky spol. s r. o., vybranou na zá2000 ton zeleného odpa- rozložiteľného komunálne- klade verejného obstarávadu ročne. Kedysi sme mali ho odpadu (BRKO) zneš- nia. Rozmiestnenie jednotliskládku, ktorú by som ani kodňovaného skládkovaním vých stavebných objektov v
nenazval kompostoviskom, na skládkach komunálneho areáli je navrhnuté v logickej
kde sa zelený odpad len odpadu, a to výstavbou za- nadväznosti na činnosti súvivysypával, vylieval a v pod- riadenia na zhodnocovanie siace s kompostovaním bio(Pokračovanie na 2. strane)
state sa tam nespracovaný BRKO – kompostárne na

Súťaž v anglickom jazyku
pre žiakov štvrtého ročníka
základných škôl sa konala na
Základnej škole Móra Jókaiho s cieľom založiť tradíciu.
Súťaže Smart Kids, do ktorej
sa zapojilo 21 účastníkov, sa
zúčastnili traja žiaci z každej základnej školy.
Organizátori sa netajili
svojím zámerom podporiť
výučbu a zlepšenie znalostí
anglického jazyka a rozvoj
talentovaných študentov. Súťaž pozostávala z dvoch častí, písomnej a ústnej, a porotu
tvorili učitelia angličtiny zo
základných škôl. Ceny boli
udelené najúspešnejším študentom, ale vďaka podpore
sponzorov nikto neodišiel zo
súťaže s prázdnymi rukami.

Výsledky súťaže Smart
Kids.Umiestnili sa v zlatom
pásme: Alexandra Simonová,
Mészáros Huba, Hodúr Tomáš, Arytom Yemelianchuk,
Nina Vidermanová, Michal Hudík, Adam Kuníček.
Umiestnili sa v striebornom
pásme: Attila Zolta Csjernyik,
Lili Valacsai, Alexander Žákovič, Kurcsík Máté, Marco
Le Nguyen, Hoppan Esther,
Lea Mulinková. Umiestnili
sa v striebornom pásme: Újj
Csaba, Pleva Amira, Esztergályos Emese, Ambrošová
Stela, Molnár Márton, Lelkes
Balázs, Regina Bukovičová.
Zoznam žiakov nie je zoznamom úspešnosti (nie je
to poradie podľa počtu získaných bodov.)
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Západoslovenská distribučná
oznamuje prerušenie distribúcie elektriny

Mestské kultúrne stredisko má nové okolie

v stredu 15. júna 2022
od 8.00 do 15.30: Vodná,
v piatok 17. júna 2022
od 8.00 do 15.30: E. B. Lukáča a Sústružnícka,
v pondelok 20. júna 2022
od 8.00 do 15.30: E. B. Lukáča a Sústružnícka,
v utorok 21. júna 2022
od 8.00 do 15.30: Javorová, Krymská,
Roľníckej školy, Slobody,
v stredu 22. júna 2022
od 8.00 do 15.30: Gen. Klapku a K. Nagya,
vo štvrtok 23. júna 2022
od 8.00 do 15.30: Družstevná,
piatok 24. júna 2022
od 8.00 do 15.30: Gen. Klapku a Lesná,
v pondelok 27. júna 2022
od 8.00 do 15.30: Gen. Klapku a Lesná.

Nová kompostáreň s 1,3-miliónovou
finančnou podporou
(Dokončenie z 1. strany)

logicky rozložiteľného odpadu, nasledovne:
Hroble - Prevádzková
budova - účelom je zabezpečenie prevádzkovej administratívy kompostárne, ako
aj sociálne zázemie pre zamestnancov. Predpokladaný
počet zamestnancov kompostárne sú dvaja pracovníci zabezpečujúci prevádzku
a zároveň administratívnu
agendu. Garáže pre stroje a
strojné vybavenia - prístrešok
pre iný vyseparovaný odpad.
Priestor pre ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu
a kompostu. Mostová váha.
Spevnené plochy a vjazd.
Oplotenie a brána. Prístupová komunikácia - vstup do
areálu bude cez novovybudovanú prístupovú komunikáciu. Ostatné stavebné objekty sú prípojky vodovodná,
kanalizačné a elektrické.
Pre prevádzku kompostárne bude zabezpečené jej
strojové vybavenie - traktor,
čelný nakladač, nesený prekopávač, štiepkovač drevnej hmoty, rezací a miešací
voz, triediace sito. Strojové
vybavenie zabezpečia podľa uskutočneného verejného obstarávania spoločnosti
AGROSERVIS, spol. s r. o., a
E.C.A, spol. s r. o.
„Počas mája sa nachystajú podklady pre vypracovanie zmluvy o poskytnutí
nenávratného
finančného
príspevku v spolupráci mesta Komárno a Ministerstva
životného prostredia, následne môže mesto pristúpiť k
stavebným prácam a k zakúpeniu strojového vybavenia.
Veríme, že aktuálne problémy na trhu nebudú mať negatívny vplyv na realizáciu
projektu“ - dodal primátor
Béla Keszegh.
Kompostáreň bude postavená vedľa priemyselnej
zóny v Hadovciach. Tým sa
môžu znížiť náklady na od-

padové hospodárstvo. Čím
vyššia je miera separácie,
tým nižšie sú náklady. Pred
dvoma rokmi bolo percento
vytriedeného odpadu len 13
%, vlani to bolo 27 %. Ak
sa kompostáreň rozbehne,
môže sa zvýšiť separovanie
až na 40 percent. Tento rok
je prvým, keď sa kuchynský
odpad zbiera oddelene. Ak
budú obyvatelia v tomto silnými partnermi, tak mesto
môže dosiahnuť aj 50-percentné zvýšenie, takže obyvatelia mesta budú separovať
polovicu celkového odpadu.
Separácia je samozrejme
veľmi dôležitá z hľadiska
ochrany životného prostredia, ale je to súčasne aj otázka ekonomickosti.
„Tak ako všade výrazne
rastú ceny, v odpadovom
hospodárstve je to ešte výraznejšie. Ak mesto chce, a
my na tom intenzívne pracujeme, aby sa tieto poplatky
nemuseli zvyšovať, hoci naše
výdavky výrazne rastú, existuje jediná cesta- vytriediť
čo najviac odpadu v silnej
spolupráci s obyvateľmi, pretože tak môžeme ušetriť peniaze. Netriedený odpad je
pre mesto šialene drahý, ale
ak ho vytriedime, môžeme
dosiahnuť obrovské úspory.
Preto žiadame obyvateľov,
aby tieto vytvorené jednotky
využívali už teraz. Zároveň
tento rok vynaložíme viac
ako 120 000 eur na ďalšie
kontajnery, pričom v posledných rokoch sme na to vynaložili rekordnú sumu. Máme
zberný dvor, budeme mať
kompostovisko. Spojme svoje sily a vďaka tomu budeme
mať nielen čistejšie životné
prostredie a civilizovanejšie
odpadové hospodárstvo, ale
budeme môcť mať aj určitú
kontrolu nad cenami, ktoré
čoraz viac ovplyvňujú každé
mesto a každú obec“ - povedal primátor Béla Keszegh.
rs
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Nedávno bolo slávnostne
otvorené zrekonštruované
námestie okolo Mestského
kultúrneho centra Béni Egressyho. Investíciu financovala samospráva z mestského rozpočtu, na práce sa
vynaložilo 107 000 eur.
„Vzniklo tu komunitné
námestie, ktoré je nielen
bezbariérové, nielen ze-

lenšie, nielen upravenejšie,
ale súčasne je aj vhodným
miestom na oddych okoloidúcich,“ - povedal primátor
Komárna Béla Keszegh.
Vymenila sa dlažba a vytvorili sa nové kvetinové záhony, na okrajoch ktorých sa
teraz nachádza aj pohodlné
sedenie. Služobné parkovisko bolo obnovené a vysade-

né priesady naznačujú, že
čoskoro tu už bude možné
obdivovať záplavu kvetín.
„Cesta pred mestským
kultúrnym strediskom bude
zrekonštruovaná až po bránu pevnosti, zmodernizované bude pouličné osvetlenie
a dôjde aj k ďalším úpravám,
ako napríklad v Dôstojníckom pavilóne, kde sa kompletne zrekonštruovalo nielen hľadisko so všetkými 400
sedadlami, ale aj celé javisko,“ - dodal primátor.
Ako uviedol riaditeľ
MsKS,
zrekonštruované
priestory rozšíria zázemie
tejto kultúrnej ustanovizne a
poskytnú príjemné miesto na
odpočinok pre okoloidúcich
aj hostí.
„Od mája do septembra
budeme využívať aj tento
priestor. Musíme sa nad tým
zamyslieť a nájsť prostriedky,
aby sme tento malý priestor
urobili živším, ľudskejším.
Máme plány a prvou lastovičkou bude akcia 29. mája, tu

budeme mať Deň detí, takže sa rozšíril aj pojem mestského kultúrneho strediska.
Dúfam tiež, že ľudia budú
myslieť nielen na budovu vo
vnútri, medzi jej múrmi, ale
aj na priestor okolo nás,“ povedal riaditeľ MsKS Béni
Egressyho Róbert Lakatos.
Zrekonštruované
priestranstvo zdobí nová
kovová socha, dielo sochára Gábora Čecha, ktoré nesie názov Kovové divadlo.
V umeleckom diele Gábora
Čecha zo železa a medi sa
stretávajú rôzne druhy umenia - divadlo v maske, tanec v súbežných telesách a
hudba v notách. Kontrabas je
symbolom tradičnej hudby, z
ktorého vyrastá nástroj modernej hudby - saxofón. Vďaka komárňanskej dizajnérke,
miestnemu zhotoviteľovi a
sochárovi súčasného umenia
s prepojením na Komárno,
sa zrodilo pravé komárňanské komunitné stredisko.
rs

Čo sa „varí“ v priemyslovke v júni 2022?
V septembri 2021 - 2022
sa otvorili brány Strednej
priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej do
jubilejného roku, kedy si
škola pripomína 70. výročie
svojho založenia. V tomto
znamení sa plánovali aj jednotlivé podujatia a súťaže,
ktoré nám však pandemické
opatrenia sčasti okresali.
Napriek tomu však máme
za sebou množstvo zaujímavých akcií, okrem iných aj
sériu rozhovorov s bývalými kolegami i študentami,
a to takými, ktorí pôsobia
vo svojom študijnom odbore, ale aj takými, ktorí svoju
budúcnosť objavili v diametrálne odlišných sférach. Tieto
rozhovory boli k dispozícii
záujemcom na facebookovej platforme spolu so 70
otázkami a odpoveďami
týkajúcimi sa histórie našej
vzdelávacej
ustanovizne.
Spomínané informácie sa
stanú základom pre veľkú
súťaž našich študentov na záver školského roku. Bola tiež
zostavená a vydaná jubilejná
ročenka školy, ako aj tablo
zamestnancov školy v tomto

jubilejnom školskom roku.
K tomuto jubileu sa viaže
aj návrh a realizácia kravát
a šatiek SPŠ SE v Komárne,
ako aj slogan školy: Priemyslovka – spoločný menovateľ
viacerých generácií.
Vrcholným
podujatím
však bude slávnostná akadémia venovaná 70. výročiu
založenia SPŠ SE v Komárne,
ktorá sa uskutoční 9. júna
2022 o 10. hodine v priestoroch Mestského kultúrneho
strediska Béniho Egressyho.
Popri pozvaných hosťoch,
študentoch a pedagogickom
zbore očakávame záujemcov, ktorí nás svojou účasťou
na slávnostnom programe
poctia, a práve preto je v našom v záujme upozorniť, že
je nutné registrovať sa na toto
podujatie. K dispozícii budú

dve alternatívy tejto registrácie, a to na telefónnom čísle:
035/7731 473, alebo mailom: office@spskn.sk. Registráciu by mali záujemcovia
stihnúť do 25. mája 2022.
Lákadlom môže byť aj pripravovaná výstava fotografií,
ktorá bude zdobiť priestory MsKS Béniho Egressyho
a neskôr výstavné priestory
v budove školy.
O dva dni na to sa brány
školy otvoria v netradičnom
čase, a to v sobotu 11. júna
2022 od 9. do 13. hodiny,
keď sa v jej priestoroch budú
mať šancu stretnúť časy dávno minulé a možno i budúce... V duchu spomínaného
sloganu školy sa súbežne
uskutoční pomaturitné stretnutie absolventov po 50, 60
a tentokrát aj po 65 rokoch

a širokej verejnosti – mladých perspektívnych záujemcov o štúdium na našej
škole, ale i bývalých študentov, ktorí si budú môcť nostalgicky zaspomínať na časy
dávno minulé a zároveň uvidieť svoju niekdajšiu alma
mater v jej novej podobe.
Záujemcom totiž budú sprístupnené odborné laboratóriá, dielne i ďalšie priestory,
v ktorých návštevníkov čaká
pestrý program v podobe súťažných úloh i ukážok práce
s novým vybavením odborných učební.
Veríme, že tieto dve naše
podujatia zaujmú čo najširšiu verejnosť, a tak si budeme môcť zaknihovať krásny
záver jubilejného školského
roku.
Mgr. Eva Kossárová

Primátori a starostovia okresu sa stretli s ministrom pôdohospodárstva

Na stretnutí rezonovali viaceré témy
(Pokračovanie z 1. strany)

rila aj otázka rozdrobenej
pôdy a nečinnosti Slovenského pozemkového fondu.
„Tá pôda je úrodná a ja
verím, že sa nám podarí vyriešiť rozdrobenosť vlastníkov,
že nájdeme tú správnu legislatívu, aby sme dosiahli, že
tí, ktorí hospodária na pôde,
sa stanú jej vlastníkmi, a naopak, vlastníci pôdy budú
môcť nerušene svoju pôdu
užívať“ - povedal Samuel Vl-

čan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka:
Na záver svojej návštevy Komárna sa šéf rezortu
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka stretol na pracovnom
obede s poprednými poľnohospodárskymi podnikateľmi regiónu.
„Veríme v súdržnosť na
úrovni vzájomnej spolupráce. Aj preto sme zorganizovali stretnutie s miestnymi
poľnohospodármi, ktorí veľmi

konkrétne a tvrdo hovorili o
problémoch, ktorým čelia. Je
dôležité, aby sme mali možnosť na takéto rozhovory,
aby si minister mohol z prvej
ruky vypočuť, čo ich trápi“ povedal Keszegh Béla, predseda Združenie miest a obcí
okresu Komárno:
Žitný ostrov kedysi nazývali komorou krajiny. Vynikajúca úrodná pôda a zásoby kvalitnej pitnej vody
regiónu sú dodnes neoceni-

teľné. Ich správne využívanie je však nemysliteľné bez
účinnej podpory miestnych
farmárov a poľnohospodárskych producentov. To sa dá
dosiahnuť prostredníctvom
dotácií z Európskej únie alebo štátnych fondov, ale aj my
spotrebitelia môžeme urobiť
veľa tým, že kupujeme kvalitné domáce výrobky.
pad
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Úspešný projekt Kajak-kanoe klubu

Po dvojročnej nútenej prestávke je opäť možné organizovať na školách športové súťaže. Organizátorom majstrovstiev
okresu v basketbale chlapcov tradične býva Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne.
Majstrovstvá okresu boli 4. až 6. mája 2022 v novej telocvični gymnázia za účasti siedmich stredných škôl. Z dvoch
kvalifikačných skupín postúpili do okresného finále po vynikajúcich výkonoch 4 družstvá. Konečné poradie majstrovstiev
okresu: 1. miesto Gymnázium Šuleka Komárno, 2. miesto
Gymnázium Selyeho Komárno, 3. miesto SPŠSaE Komárno,
4. miesto SPŠ stavebná Hurbanovo. Víťazné družstvo Gymnázia Ľ. J. Šuleka si vybojovalo účasť v krajskom kole, ktoré sa
uskutočnilo 11. mája v Leviciach a umiestnilo sa na bronzovej priečke v Nitrianskom kraji.

V rámci výzvy fondu na podporu športu, ktorý podporí 90
projektov, bol úspešný aj projekt Kajak-kanoe klubu. Celkový
rozpočet projektu 125-tisíc eur bude poskladaný zo štátnej
dotácie vo výške 75- tisíc eur, 25-tisíc eur doloží samospráva
a 25-tisíc eur klub. Vďaka tejto sume bude obnovený vonkajší
tenisový kurt a zriadi sa workout ihrisko. Do tréningových
bazénov pribudnú nové kajaky, a vo viacerých častiach klubu
môže byť inštalovaný nový vzduchotechnický systém. Okrem
toho samospráva poskytla 10-tisíc eur na obnovu dievčenských aj chlapčenských spŕch a sociálnych zariadení, čo znamená, že na rozvoj klubu pôjde tento rok dokopy 135-tisíc
eur. No a na dôvažok aj kajakári sa častokrát zapájajú do
skrášľovania prostredia klubu.

Mesto Komárno vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa nasledovných inštitúcií:

1. Materská škola, Mederčská ul. 38, Komárno
2. Materská škola, Dlhá ul. 1, Komárno, Nová stráž
Termín odovzdania žiadostí: 03. 06. 2022
Predpokladaný termín nástupu: 01. 08. 2022
Ucelený text výzvy je zverejnený na webstránke mesta,
na odkaze Transparentnosť – Voľné pracovné miesta.

Triedenie odpadu šetrí životné prostredie, aj vašu peňaženku
Priemerný obyvateľ Slovenska vyhodí podľa Eurostatu takmer pol tony
odpadu ročne. Množstvo
vyprodukovaného odpadu
sa navyše stále zvyšuje, za
uplynulú dekádu narástlo o
viac ako 35 %. Na Slovensku putuje, bohužiaľ, stále
viac ako polovica komunálneho odpadu do spaľovní
alebo na skládky. Budujeme
environmentálnu záťaž pre
ďalšie generácie a za odvoz
čoraz väčšieho množstva
odpadu si navyše priplácame. Zvrátiť túto nepriaznivú
štatistiku môže každý z nás.
Riešením je triedenie odpadu.
V roku 2019 sme na Slovensku vyprodukovali takmer
2,4 milióna ton komunálneho odpadu. V tomto množstve sa nachádzali aj kovy,
papier, sklo a plasty. Tieto
materiály sú pritom hodnotné a opätovne využiteľné
aj vtedy, keď sa u vás doma

Vážení občania, Mesto Komárno vám oznamuje, že
triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
od 30. mája - do 3. júna 2022
(POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!) 1 vrece
od 13. júna - do 17. júna 2022
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad) 4 vrecia
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad)
v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných 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 mesačne (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 použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie
štipendia z účelového fondu z rozpočtu
mesta Komárno na podporu talentov

Mesto Komárno podporuje mladé talenty poskytnutím
štipendia, ktoré sa prisudzuje každoročne najviac dvom
žiadateľom. Žiadosti o štipendium na školský rok 2022 2023 vrátane všetkých príloh, je potrebné doručiť najneskôr do 30. júna 2022 na adresu Mestského úradu Komárno. Ucelený text výzvy je zverejnený na webstránke mesta,
na odkaze Úradná tabuľa – Informácia pre verejnosť.

Hľadáte si prácu?
Skúste si vyhľadať voľné pracovné miesta nielen v našom okrese, ale aj v rámci celej Slovenskej republiky, na
online portáli práce www.istp.sk.

Drobná inzercia
za odvoz zmesového odpadu budú už len narastať.
Zákony v prospech
recyklácie sa sprísňujú
Recyklačné ciele Európskej únie stanovujú, že do
roku 2025 by sme mali recyklovať minimálne 55 % odpadu, v roku 2035 by to malo

Prečo by sme mali recyklovať?

Šetríme prírodné suroviny
Redukujeme objem odpadu, ktorý končí v spaľovniach
alebo na skládke
Znižujeme záťaž životného prostredia
Šetríme zdroje na triedenie odpadu
Šetríme vlastné výdavky na odvoz a spracovanie odpadu
stali odpadom. Vedeli ste, že
triedený odpad sa z domácností odváža bezplatne? Domácnosti na Slovensku platia len za odvoz zmesového
komunálneho odpadu.
Ak zbierate odpad oddelene, množstvo zmesového
odpadu sa úmerne znižuje.
Obaly tvoria až 45 % vyprodukovaného odpadu a
ak vymiznú z nádob na komunálny odpad, jeho objem
sa podstatne zmenší. A váš
ročný poplatok za odvoz odpadu sa môže znížiť aj o polovicu. Triedenie odpadu tak
odľahčí váš rozpočet, a to v
budúcnosti v čoraz významnejšej miere, keďže poplatky

TRIEDIME ODPAD!

byť 65 %. EÚ na svojej ceste
k obehovému hospodárstvu
zároveň definuje maximálnu
10-percentnú mieru skládkovania. Slovenská legislatíva
reaguje na tieto požiadavky
zvyšujúcimi sa poplatkami
za skládkovanie a tiež pripravovaným návrhom, ktorý by stanovoval povinnosť
zmesový komunálny odpad
pred uložením na skládku
pretriediť a recyklovateľné
materiály zachrániť. To však
bude pre samosprávy znamenať zvýšené náklady na
spracovanie komunálneho
odpadu, ktoré budú musieť
preniesť na obyvateľov v
podobe vyšších poplatkov.

Ako sa tomu vyhnúť? Beáta
Kastlerová, konateľka spoločnosti RECobal, radí: „Odpad si vytrieďte sami a za to,
čo z neho zostane, zaplatíte
výrazne menej.”
Kto hradí odvoz
separovaného odpadu?
Prečo za odvoz separovaného odpadu neplatíme z
vlastného vrecka? Náklady
na jeho zber a recykláciu
znášajú výrobcovia. V rámci
rozšírenej zodpovednosti zákon ukladá všetkým výrobcom povinnosť zabezpečiť
plnenie cieľov zhodnocovania a recyklácie odpadov z
obalov. V praxi to znamená,
že musia už počas výrobného procesu dbať na to, aby
ich výrobky mohli byť v bu-

dúcnosti recyklovateľné. Na
obale musia uvádzať materiál, z ktorého sú výrobky
vyrobené, zaregistrovať sa v
jednej z organizácií zodpovednosti výrobcov a platiť
poplatky na financovanie recyklácie.
„Triedenie odpadu predstavuje synergiu, vďaka ktorej výrobcovia získavajú späť
hodnotné suroviny, ktoré sú
opakovane použiteľné vo
výrobe. Domácnosti zase
napomáhajú nielen kolobehu týchto prúdov odpadu,
ale aj ušetria na poplatkoch,
ktoré by zaplatili, ak by za
nich odpad musel triediť
niekto iný,” - konštatuje Beáta Kastlerová.
x

Organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal už viac
ako 10 rokov plní výhradné
povinnosti za zastúpených výrobcov. Spoločnosť si zakladá na zavádzaní efektívnych systémov triedeného zberu
odpadu a transparentnom plnení všetkých zákonných povinností. RECobal je navyše spoľahlivým partnerom obcí
pri zavedení a vykonávaní triedeného zberu a poskytuje
environmentálne poradenstvo. Venuje sa tiež vzdelávaniu verejnosti v oblasti predchádzania vzniku odpadov
a správneho triedenia odpadov v domácnostiach. Organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal zabezpečuje
a financuje zber a zhodnotenie triedeného odpadu pre
mesto Komárno. Sledujte nás našej facebookovej stránke a
na www.recobal.sk. Kontakt: mail: obce@recobal.sk, tel.:
+421 915 715 204.

l Pedikúra aj v pohodlí Vášho domova. Tel.:
0908/761 373.

l REKOM rekonštrukcia bytov. Tel.: 0948/622 051.

Novorodenci

Emma Šenkárová z Lehníc, Peter Bori z Mužle, Larissa
Csonková zo Svätého Petra, Róbert Šucha z Nových Zámkov,
Olivér Zoltán Ertinger z Kolárova, Leonard Kóša z Kameničnej, Carmen Fördösová z Čalovca, Nikola Brian Lakatoš z
Marcelovej, Koloman Paló zo Zlatnej na Ostrove, Patrik Červenák z Imeľa, Damján Boldižár z Chotína, Áron Slatina z
Komárna, Jindřich Brat z Tvrdošoviec, Hunor Zoltán Rácz zo
Zlatnej na Ostrove, Angelika Rafaelová z Komárna, Ábel Peter
Vermes z Bodzianskej Lúky, Cyril Sádovský z Nových Zámkov, Vivien Bábsky zo Štúrova, Lilien Dian z Komárna, Amira
Danišová z Veľkých Ludiniec, Teodor Kis z Nových Zámkov,
Márton Gergely Czuczor z Veľkých Ludiniec, Simona Nagyová z Komárna, Hunor Krisztián Piciny z Komárna, Zoé Nitas
z Bátorových Kosíh, Viktória Vanková zo Zlatnej na Ostrove,
Leila Góthová z Bátorových Kosíh, Regina Pintér z Chotína,
Léna Bóna z Bátorových Kosíh, Dezső Édes z Modrán, Viktória Németh z Novej Stráže, Rozina Zoé Bieliková z Kolárova,
Anna Tóth zo Zemianskej Olče, Leó Lengyel z Iže, Anna Kulač zo Zlatnej na Ostrove

Sľúbili si vernosť

Tibor Krátky a Tatiana Veszprémiová, Jozef Vörös a Veronika Szabóová, Dávid Kaszner a Erika Hornyáková, Krisztián
Hegedüš a Lucia Kantárová, Attila Győri a Noémi Jenei, Gabriel Nagy a Nikoleta Rizovová

Opustili nás

92-ročná Anna Szórád z Komárna, 63-ročný Rudolf Rigó
z Čalovca, 69-ročný Milan Socha z Komárna, 66-ročný Ing.
Jozef Adamek z Komárna, 75-ročná Edita Šalátová z Komárna, 83-ročný Mikuláš Csintalan z Chotína, 87-ročná Terézia
Molnár z Čičova, 74-ročný Vojtech Rigo z Komárna, 92ročná Gizella Szalai z Chotína, 91-ročná Tamara Felgerová
z Komárna, 86-ročná Janka Borsányi z Komárna, 74-ročný
István Fekete z Komárna, 56-ročná Lakatos Mária rod. Farkas
z Komárna, 53-ročná Fűri Lívia rod. Tornyossy z Komárna, 89ročná Helena Bohušová z Komárna, 80-ročná Zuzana Kékesiová z Komárna, 88-ročný Buga Frigyes z Komárna, 85-ročná
Lenke Gágyor z Chotína

