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Bezplatný dvojtýždenník mesta Komárna

V blízkej budúcnosti uskutočnia mnoho mestských investícií
Primátor Béla Keszegh
usporiadal tlačovú konferenciu pre zástupcov miestnej a
regionálnej tlače o investíciách, ktoré sa už realizujú
a ktoré bude samospráva
uskutočňovať v nadchádzajúcom období. Uviedol, že
vďaka úspešným projektom
mesta by sa v blízkej budúcnosti mohlo zrealizovať viacero plánovaných investícií
a rekonštrukcií.
Vďaka dotácii ministerstva vnútra možno na jeseň
začať s rekonštrukciou cesty
vedúcej na Harčáš, vypracovali projektovú dokumentáciu rekonštrukcie termálneho
kúpaliska a čoskoro ukončia
prestavbu budovy bývalej základnej školy v Novej Stráži
na nájomné byty.
Počas letných prázdnin
zrekonštruujú niekoľko školských budov a zmodernizujú školské ihriská. Program
obnovy ciest a chodníkov,
ktorý sa začal pred niekoľkými rokmi, bude pokračovať
a na sídliskách obnovia ďalšie skladištia odpadu. Štátny
fond rozvoja bývania posú-

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 Komárňanských listov ponúka kandidátom vo voľbách do samosprávy obcí a samosprávy krajov platenú politickú reklamu, aby mohli širokej verejnosti predstaviť svoj program
a predstavy.

dil žiadosť mesta pozitívne.
V dôsledku toho čoskoro
začne výstavba nových štartbytov v centre mesta.
Vzhľadom na novelu zákona bol územný plán rozvoja mesta opätovne otvorený
pre podnety a pripomienky
občanov. Drastický nárast
cien energií viedol k urýchleniu výmeny existujúcich
svietidiel za energeticky
úsporné, ale mesto je nútené
zavádzať aj ďalšie úsporné
opatrenia, ako napríklad obmedzenie pouličného osvet-

lenia v niektorých častiach
mesta. Dobrou správou je,
že tradičný Ondrejský jarmok sa bude konať na obvyklom mieste pri hradnom
múre od 11. do 13. novembra. Pripravujú aj webovú
stránku podujatia, prebiehajú rokovania a dúfajme, že
koronavírus nezabráni uskutočneniu tohto tradičného
jarmoku.
Primátor Béla Keszegh
uviedol, že pred pandémiou
prinášal jarmok mestu príjmy vo výške 50 až 60 tisíc

eur, čo by v súčasnej situácii
znamenalo veľkú finančnú
pomoc.
Bohužiaľ, v období inflácie nie sú vládne opatrenia
pre samosprávy výhodné.
Nedávno schválený štátny
program pre rodiny znamená
pre Komárno výpadok príjmov vo výške takmer 2 miliónov eur, z čoho 800 000
eur ovplyvní rozpočty mestských škôl. Viac informácií
o plánovaných investíciách
a rozvoji nájdete na strane
našich novín.

V Nemocnici AGEL Komárno otvorili nový urgentný príjem
Nemocnica AGEL Komárno slávnostne otvorila
nový urgentný príjem. Výnimočný projekt z pohľadu architektonického aj technologického v celkovej hodnote
takmer 11,2 miliónov eúr
spĺňa najprísnejšie kritéria
európskej úrovne v poskytovaní urgentnej medicíny.
Nemocnica na tento projekt získala z eurofondov
9,2 miliónov eúr, z toho 10
percentami sa na spolufinancovaní projektu podieľala
samotná nemocnica. Cieľom
projektu bolo zásadným spôsobom zvýšiť úroveň a kvalitu poskytovanej urgentnej
zdravotnej starostlivosti pre
vyše 110 tisíc obyvateľov
spádovej oblasti komárňanskej nemocnice, rozšíriť
rozsah poskytovaných služieb verejnosti a najmä robiť
medicínu tretieho tisícročia.
Celá stavba bola realizovaná
počas plného chodu nemocnice pri čiastočných obmedzeniach pre pacientov aj
návštevníkov.
Výnimočným v tomto
projekte bola výzva umiestniť novú budovu urgentného
príjmu medzi dve existujúce
časti nemocnice. ,,Tým sme
dosiahli jedinečné prepojenie dvoch samostatne stojacich budov, takže pacient,
ktorý do nemocnice príde
sám, alebo bude dovezený
záchrannou službou, prejde
,,suchou nohou“ v rámci
troch budov. Samozrejmos-
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ťou pri takomto projekte je
najmodernejšia zdravotnícka
technika a zariadenie, moderné informačné a komunikačné technológie vrátane
vybavenia vysokorýchlostným pripojením a softvérom.
Verím, že už na prvý pohľad
bude všetkým jasné, že od
dnes robíme v komárňanskej
nemocnici urgentnú medicínu na úplne inej úrovni a že
to bude znamenať viac zachránených životov,“ - uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL
Komárno Miroslav Jaška.
Nový urgentný príjem má
12 nových mobilných nemocničných lôžok, 9 vyšetrovacích lôžok, tri transportné
lôžka, tri nové operačné sály
vrátane osvetlenia, stropné

RTG, mobilné RTG s ramenom, diagnostickú stanicu
RTG, tri ultrasonografy, CT
prístroj, ako aj centrálny
monitoring vitálnych funkcií, štyri anestéziologické
prístroje, päť defibrilátorov
a dve operačné veže.
Hlavné prínosy nového
urgentného príjmu sú: centralizácia urgentných príjmov jednotlivých oddelení,
pacient príde, resp. ho dovezie záchranná služba na
jeden spoločný urgentný príjem, prepojenie troch samostatných budov (chirurgickogynekologický pavilón, nový
urgent, interný pavilón), rozdelenie urgentu na verejnú
a neverejnú časť a okamžitý
bezpečný prevoz pacientov

v rámci neverejnej časti na
operačné sály.
Dôležitou podmienkou,
aby samotná stavba mohla
začať, bola prekládka vnútorných (areálových) inžinierskych sietí, nachádzajúcich
sa pod budúcou navrhovanou budovou. Najdôležitejšie pre bezproblémový chod
nemocnice a predovšetkým
pre pacientov bolo vybudovať aj náhradné rozvody
stlačeného vzduchu, kyslíka
a záložného prúdu nízkeho
napätia zásobujúce oddelenie ARO a súčasných operačných sál.
Mgr. Martina Pavliková
hovorkyňa skupiny AGEL SK

Komárňanské listy vyjdú do volieb štyrikrát: 19. augusta, 9. septembra, 23. septembra, 7. októbra a 21. októbra.
Reklamný priestor bude k dispozícii podľa poradia, preto
prosíme všetkých záujemcov, aby svoje reklamné zámery
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
1/2 strana
rozmer: 273x180 mm
1/4 strana
rozmer: 134x180 mm
1/8 strana
rozmer: 134x88 mm
Ostatné plochy
41x88 mm alebo 88x41 mm
41x180 mm alebo 180x41 mm
88x88 mm
88x180 mm alebo 180x88 mm
88x365 mm alebo 365x88 mm

cena 520 €
cena 260 €
cena 130 €
cena 70 €
cena 30 €
cena 60 €
cena 60 €
cena 120 €
cena 240 €

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

Zmena územného plánu
rozvoja mesta
Územný plán rozvoja
mesta Komárno schválilo
mestské zastupiteľstvo v roku
2018 a je jedným z najdôležitejších dokumentov samosprávy, ktorý určuje smerovanie budúceho rozvoja
mesta. V posledných rokoch
bol dvakrát zmenený a doplnený a teraz majú občania
opäť možnosť pripomienkovať a vyjadriť svoje návrhy
na zmeny v pláne územného
rozvoja.
„Nový zákon o územnom
plánovaní nadobudne účinnosť 1. apríla 2024, predpokladá stabilnejšie územné
plány a sprísňuje aj možnosti
zmien. Vzhľadom na to sme
rozhodli, že občania majú
do 30. septembra možnosť
predložiť svoje návrhy k súčasnému územnému plánu,"
- povedal Béla Keszegh.
Novela by zrušila aj súčasné stavebné úrady pôsobiace pri samosprávach
a prešli by pod štátnu správu. Podľa názoru Imre Andruskó, poslanca mestského zastupiteľstva, je novela
krokom správnym smerom,
pretože skracuje čakacie
lehoty, urýchľuje proces získavania stavebných povolení
pre tých, ktorí chcú stavať, a
zároveň umožňuje získať stavebné povolenie veľmi rýchlo, ak plánovaná výstavba
nie je v rozpore s územným
plánom.

„Mestá a obce preto
musia byť opatrné a prijať
územný plán, ktorý jasne
stanoví, na aké účely možno
kúpený pozemok využiť. Vo
všeobecnosti sa dostávajú do
konfliktu dva princípy, a tak
je to zvyčajne vo všetkých
mestách. Na jednej strane
obyvatelia oprávnene žiadajú, aby zelených plôch
neubúdalo, ale ak chceme
rozvoj, musíte budovať. Tým
však znižujeme množstvo
zelených plôch. Preto musíme nájsť kompromis, aby sa
mohol uskutočniť rozvoj, ale
aby aj občania mali pocit, že
žijú na mieste, kde sa oplatí,"
- dodal Imre Andruskó.
V posledných rokoch sa
niekoľkokrát rozprúdili vášnivé diskusie medzi tými,
ktorí chcú rozvoj, a tými,
ktorí chcú zachovať zelené
plochy. Príkladom je obchvat
pri Mŕtvom ramene Váhu,
zvýšenie počtu pozemkov
na zástavbu a výstavba obytného parku Viva.
„Myslím si, že je dobré, keď dochádza k výmene
názorov a dialógu medzi
zainteresovanými stranami,
pretože budúcnosť a obraz
mesta musia byť definované
spoločne. Musíme spoločne
rozhodnúť, ako si predstavujeme budúcnosť Komárna.
Preto by som chcel občanov
upozorniť, že ak má niekto
(Pokračovanie na 3. strane)
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Ocenili najlepších študentov

Mestská samospráva ocenila najlepších študentov v
Komárne. Na podujatí, ktoré sa konalo v slávnostnej sále
Dôstojníckeho pavilónu, boli ocenení žiaci základných
škôl, stredných škôl, základnej umeleckej školy a špeciálnej základnej školy. Študentov privítal primátor Béla Keszegh a zástupca primátora Ondrej Gajdáč, ktorí ocenili
ich úspechy a poďakovali učiteľom za ich prácu pri reprezentácii mesta na regionálnych a celoštátnych súťažiach
s vynikajúcimi výsledkami. Študenti dostali vstupenku na
termálne kúpalisko, lístok do kina a poukážku na jedlo v
reštaurácii rýchleho občerstvenia, ktorá je medzi mladými ľuďmi obľúbená. Jeden študent z každej školy získal aj
cenu Harsányiho nadácie. Tá poskytuje jednorazový grant
vo výške 300 eur na podporu štúdia úspešných študentov.

Športovci Gymnázia Ľ. J. Šuleka
ocenení v Nitre

V Koncertnej sále Župného domu v Nitre sa konalo
ocenenie
najúspešnejších
študentov stredných škôl
Nitrianskeho samosprávneho kraja vo vedomostných
súťažiach, v kultúre a športe.
Ocenenie z rúk najvyšších
predstaviteľov NSK prevzali
aj traja študenti – športovci
Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne.
V súčasnosti sú na Gymnáziu Ľ. J. Šuleka vytvorené
vynikajúce podmienky na
výuku telesnej a športovej
výchovy a vedenie školy
a pedagógovia maximálne
vychádzajú v ústrety vrcholovým športovcom, ktorí študujú podľa individuálneho
učebného plánu. Tento im
umožňuje popri štúdiu maximálne rozvíjať svoj talent
a podávať špičkové výkony.
Stojaci zľava: Nikola Zimková, študentka 4. ročníka,
je reprezentantka Slovenskej
republiky v ľadovom hokeji. Doteraz najväčší úspech
v reprezentačnom drese dosiahla v apríli tohto roka na
Majstrovstvách sveta žien vo
francúzskom Angers. Bola
jednou z najväčších opôr
slovenskej
reprezentácie,
výrazne dopomohla k zisku

bronzovej medaily a bola
vyhlásená za najlepšiu brankárku majstrovstiev sveta.
Ľudovít Tóth, žiak 2.
ročníka, je členom Kajak &
kanoe klubu v Komárne a reprezentant Slovenskej republiky v kajaku. K jeho najväčším úspechom patria 4 zlaté
medaily na Medzinárodnej
regate juniorov v máji 2021,
2 zlaté medaily na Majstrovstvách Slovenska v auguste 2021 a zlatá medaila na
Majstrovstvách
Slovenska
v maratóne v septembri minulého roka.
Réka Bugár je žiačkou
2. ročníka, taktiež je členkou Kajak & kanoe klubu
v Komárne. K jej najväčším
úspechom patrí zlatá medaila na Majstrovstvách Slovenska v maratóne v septembri
2021, 4 strieborné medaily
na Majstrovstvách Slovenska
v auguste 2021 a 5. miesto
na Olympijských hrách mládeže. Je víťazkou Slovenského pohára za rok 2021 v kategórii K1 juniorky.
Ľudovít Tóth a Réka Bugár sa koncom júna zúčastnili Majstrovstiev Európy
juniorov v Belehrade, kde si
vo finálových jazdách vybojovali pekné umiestnenia.
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V Novej Stráži čoskoro odovzdajú nové nájomné byty

Pokračuje program mesta zameraný na výstavbu štartbytov

Vďaka úspešnému projektu mesta mohli v novembri minulého roka začať s
prestavbou budovy bývalej
základnej školy v Novej
Stráži, kde vytvoria nájomné
byty. Celková hodnota investície vrátane potrebnej infraštruktúry je 750 tisíc eur, z
čoho 40 % je financovaných
z grantu ministerstva dopravy a výstavby a zvyšných 60
% financuje mesto prostredníctvom zvýhodneného úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania. V budove bývalej
školy bude 14 bytov s malou terasou, z toho 7 trojizbových, 6 dvojizbových a 1
jednoizbový. Plocha bytov
sa pohybuje od 31 do 69
metrov štvorcových. Práce
by mal dodávateľ Tonex Ltd.
dokončiť na jeseň, ale žiadosti o byty je možné podávať už teraz.
Ingrid Szabó, prednostka
Mestského úradu v Komárne, pre naše noviny uviedla,
že mestské zastupiteľstvo na
svojom júnovom zasadnutí
schválilo podmienky prenájmu bytov, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke mesta
(www.komarno.sk). Záujemcovia môžu svoje žiadosti
spolu so všetkými potrebnými prílohami predložiť na
Mestský úrad v Komárne do
15. augusta 2022. Ak ste si
nie istí, či spĺňate podmienky, alebo máte otázky týkajúce sa podania žiadosti,
môžete sa obrátiť na referát
nájomných bytov majetkovo-právneho odboru, kde
získate ďalšie informácie.
Kontaktné údaje na majetkovo-právny odbor Mestského
úradu v Komárne: 035/28 51

314 a 035/28 51 315.
„Podané žiadosti posudzuje a hodnotí mestský úrad
a sociálna komisia mestského zastupiteľstva. Ak sa o
jeden typ bytu uchádza viac
záujemcov,
rozhodneme
žrebovaním," - uviedla Ingrid
Szabóová. Nájomné za byty
je o 30 až 40 percent nižšie
ako trhová cena a mení sa v
závislosti od plochy bytu –
tieto údaje tiež nájdete na
webovej stránke mesta.
„Spolu s podmienkami
prenájmu schválilo mestské
zastupiteľstvo aj výšku nájomného, ktoré musí byť v
súlade s požiadavkami Štátneho fondu rozvoja bývania," - dodala Ingrid Szabó.
Primátor Béla Keszegh
pre naše noviny zdôraznil,
že v tomto prípade nejde o
sociálne bývanie, ani o byty
pre utečencov, takže tieto
byty slúžia predovšetkým
pre miestne rodiny a pre
tých, ktorý sa plánujú usadiť
v meste.
„Chceme podporiť predovšetkým tie mladé rodiny,
ktoré chcú v Komárne založiť rodinu a plánujú sa dlhodobo usadiť v meste. Byty sú
nové a komfortné, ktorým
budú vytvorené aj parkovacie miesta. Režijné náklady
budú nižšie, lebo zatepľovanie budovy vykonávali najmodernejšou technológiou a
budú namontované aj slnečné kolektory," - povedal Béla
Keszegh.
Mesto chce v blízkej
budúcnosti pokračovať v
programe výstavby štartbytov. Mestské zastupiteľstvo
nedávno schválilo výstavbu
nájomných bytov v budove,

ktorá sa nachádza vedľa bývalého Župného úradu, kde
kedysi sídlil okresný úrad.
Žiadosť kladne posúdil príslušný úrad v Nitre, takže ak
ju podporí aj ministerstvo,
práce môžu čoskoro začať.
„Podľa projektu by sme v
bývalej administratívnej budove vytvorili 16 nájomných
bytov s výmerou od 50 do
75 metrov štvorcových a 22
parkovacích miest vo dvore
budovy,“ - dodal primátor.
Podobne ako v prípade
nájomných bytov v Novej
Stráži, aj tieto byty chce
mesto prenajímať mladým
rodinám, keďže mnohí chcú
sa usadiť práve tu.
„Venujeme
pozornosť
aj stavu sociálnych bytov a
zlepšovaniu podmienok bývania. Byty na Harčáši boli
dlhý čas vo veľmi zlom stave, ale pred poldruha rokom
sme spustili proces obnovy.
Snažíme sa upratať a urobiť
poriadok. Neplatičov vysťahujeme a nájomníci, ktorí

zostanú, musia platiť svoje
účty, ak bude treba, tak podľa dohodnutého splátkového
kalendára. Viac pozornosti
venujeme aj zlepšeniu verejného poriadku v okolí,
pretože tam bývajú aj ľudia,
ktorí chcú žiť v pokoji. Predpokladáme, že to bude dlhý
proces, ale teraz už voči tým,
ktorí tam žijú, postupujeme
prísnejšie. Aj v prípade sociálnych bytov chceme, aby
ľudia ocenili, že mesto ponúka pomocnú ruku pre ľudí
v ťažkostiach. Napriek tomu
musíme aj naďalej myslieť
na rodiny a mladých ľudí,
ktorí chcú začať svoj život
iným spôsobom ako sociálne odkázaní. Preto chceme
v programe štartbytov pokračovať aj v budúcnosti, pretože chceme, aby sa mesto
rozvíjalo a aby tu začínalo
svoj život čoraz viac rodín.
To si však vyžaduje primerané bývanie za nižšie ako trhové ceny," - dodal primátor
Béla Keszegh.

Zrekonštruujú hlavnú budovu termálneho kúpaliska

Moderný komplex bude slúžiť príjemnej relaxácii

„Obnova a ďalší rozvoj termálneho kúpaliska
v Komárne je sústavnou a
opakovanou témou na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.
V posledných rokoch, ba
dokonca desaťročiach sa objavilo mnoho riešení a nápadov, ako zlepšiť a zatraktívniť
miestne termálne kúpalisko.
V mnohých prípadoch však
boli projekty nerealizovateľné, alebo si vyžadovali
nereálne vysoké náklady,
ktoré nebolo možné pokryť z
rozpočtu mesta a nepodarilo

sa ich získať ani z externých
zdrojov. Teraz však máme reálny projekt i finančné zdroje na jeho uskutočnenie,“
- uviedol primátor Béla Keszegh na nedávnej tlačovej
konferencii.
„V minulom roku mestské zastupiteľstvo schválilo
120 000 eur na vypracovanie
projektovej dokumentácie
komplexnej
rekonštrukcie
hlavnej budovy kúpaliska.
Dokument dokončili a rozbehol sa proces získania stavebného povolenia. V spodnej
časti dvojpodlažnej budovy

sa budú nachádzať rôzne
wellness služby a menší bazén. Horné poschodie bude
slúžiť na liečebné a kozmetické služby pre tých, ktorí si
chcú oddýchnuť a relaxovať.
K dispozícii bude kaderníctvo, masáže, kozmetický
salón, manikúra, pedikúra
a joga. Našou víziou je vytvoriť komplex, ktorý bude
slúžiť pre pohodlie a oddych
občanov počas celého roka,"
- povedal pre naše noviny
primátor Béla Keszegh.
Celkové náklady rekonštrukcie pôvodne odhado-

vali na 4,5 milióna eur, ale
vzhľadom na dramatický nárast cien stavebných materiálov sa teraz pohybujú okolo
6,5 milióna eur.
„Máme predstavu aj o
spôsobe financovania. Keďže sa nám podarilo región
Nové Zámky - Komárno
zaradiť medzi oblasti udržateľného mestského rozvoja, očakávame, že získame
približne 25 miliónov eur z
eurofondov.
Samozrejme,
že z týchto peňazí bude mať
prospech aj Komárno a túto
sumu chceme použiť predovšetkým na financovanie tejto investície," - povedal Béla
Keszegh.
Na tlačovej konferencii
odznela aj sťažnosť obyvateľov, že systém toboganov kúpaliska spôsobil niekoľkým
užívateľom kožné problémy.
Primátor uviedol, že testy
vykonalo niekoľko špecializovaných spoločností, ale
zatiaľ sa nezistili žiadne závady.
rs
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Zmena územného plánu
rozvoja mesta
(Pokračovanie z 1. strany)

nejaké pripomienky alebo
návrhy, nech nám ich oznámi. Chceme, aby plán územného rozvoja mesta udával
stabilný a silný smer. Preto
vyzývame všetkých, aby sa
zamysleli nad tým, či by sa
v ich okolí nedali urobiť nejaké zmeny. Urobíme všetko
pre to, aby boli do územného plánu zahrnuté aspekty
verejného záujmu," - povedal primátor Béla Keszegh.
Samozrejme,
návrhy
môžu predkladať aj fyzické
alebo právnické osoby, ktoré v oblasti využitia daného
územia sú zainteresované.
Je však dôležité poznamenať, že v zmysle stavebného
zákona bude mesto náklady
na požadovanú úpravu požadovať od žiadateľov. Ak
sa však návrh týka verejného
pozemku, náklady na úpravu bude znášať samospráva.
Ingrid Szabó, prednostka
Mestského úradu v Komárne, pre naše noviny uviedla,
že aktuálny územný plán je k
dispozícii na webovej stránke mesta v rubrike Strategické dokumenty.
„Zmeny a doplnenia je
nutné predložiť písomne, ale
dôrazne odporúčam, aby sa
žiadateľ predtým poradil s
našimi odbornými referentmi. Moji kolegovia vedia
presne uviesť, aké sú mož-

nosti, aby žiadosť neobsahovala niečo, čo by bolo v
rozpore ďalšími predpismi,
a preto by nebolo možné ju
realizovať. Záujemcovia sa
môžu objednať na oddelení
rozvoja a životného prostredia mestského úradu alebo
sa poradiť s odbornými referentmi počas úradných
hodín," - dodala prednostka
Ingrid Szabó.
Zmena plánu územného
rozvoja je zdĺhavá a nákladná. Preto je dobré podať návrhy čo najskôr, nakoľko lehota na ich podanie trvá len
do 30. septembra.
„Podané žiadosti najprv
z formálneho a odborného
hľadiska posúdi príslušný
odbor mestského úradu. Tie,
ktoré spĺňajú podmienky a
sú opodstatnené, pripraví
mestský úrad pre rokovanie
mestského zastupiteľstva. Ak
bude návrh schválený väčšinou hlasov, zmena bude
zapracovaná do územného
plánu a stane sa jeho súčasťou," - uviedla prednostka Ingrid Szabóová.
Najbúrlivejšie diskusie v
posledných rokoch predchádzali práve zmenám plánu
rozvoja mesta. Preto je dôležité, aby všetky zainteresované strany sledovali a včas
predkladali návrhy na zmenu a doplnenie plánu rozvoja mesta.

Cesta na Harčáš
bude zrekonštruovaná a rozšírená

„Je veľmi ťažké nájsť externé zdroje na opravy a
obnovu ciest vo vlastníctve
obcí, pretože ani štátne, ani
eurofondy na tento účel dotácie neposkytujú. Program
Ministerstva vnútra SR na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám však umožnil uchádzať sa o financie na
takýto účel. Žiadosť, ktorú
mesto podalo, bola úspešná,
takže práce by sa mali začať
na jeseň,“ - povedal primátor
Béla Keszegh.
Projekt v hodnote 460
000 eur umožní kompletnú
rekonštrukciu a rozšírenie
takmer
1,2-kilometrového
úseku cesty od križovatky a
odbočky na Harčáš za Vážskym mostom až po bloky
sociálnych bytov.
„Projekt bude samozrejme na osoh aj tým, ktorí prichádzajú do zberného dvora
na Harčáši, obyvateľom neďalekého obytného parku a
záhradkárom na Harčáši. Rekonštrukcia a rozšírenie cesty
zároveň zvýši bezpečnosť dopravy v tejto oblasti," - dodal
Béla Keszegh.
Program obnovy mestských ciest a ulíc by mal pokračovať na jeseň. Mestské
zastupiteľstvo ešte minulom
roku rozhodlo, že podobne
ako v predchádzajúcich rokoch, postupne budú rekonštruované jednotlivé úseky
mestských ciest. Na tento
účel poslanci vyčlenili 5 mili-

ónov eur. Práce vykonávali aj
v tomto roku a čoskoro bude
dokončená
rekonštrukcia
úseku cesty pri soche svätého
Štefana a úsek od mestského
kultúrneho strediska smerom
k hradu. V blízkej budúcnosti
plánujú obnoviť 15 cestných
úsekov, pravdepodobne v
dvoch etapách. Prvá sa začne
na jeseň tohto roka a druhá
na jar budúceho roka.
Na uliciach patriacich do
prvej etapy bude len oprava
povrchu vozovky. Sem patria
ulice 29. augusta, Slnečná,
Elektrárenská cesta – miestna komunikácia pri Váhu,
Svätojánska, Cintorínsky rad,
Jazerná, Hlboká, Platanová
alej, Narcisová v Novej Stráži, Hradná – miestna komunikácia pred MsKS, Priateľstva
na VII. sídlisku, Tabaková,
Vnútorná okružná, Športová
a Sústružnícka.
Na uliciach patriace do
druhej etapy bude vykonaná
celková rekonštrukcia komunikácie. Budú to ulice Dunajská, križovatka Elektrárenská
cesta – Tabaková, kruhový
objazd Priateľstva – E. B. Lukáča, Podzáhradná v Novej
Stráži.
Podľa zmluvy s dodávateľom poskytne na zrekonštruované časti 10-ročnú záruku,
takže prípadné budúce výtlky
a opravy ciest nebudú zaťažovať mestský rozpočet.
rs

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
l Pedikúra aj v pohodlí Vášho
domova. Tel.: 0908/761 373.
l REKOM rekonštrukcia bytov. Tel.: 0948/622 051.
l Dám do prenájmu garáž
na Ulici odborárov. Tel.: 0908
123 583.

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
cleancitykomarno@gmail.com

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

NAJLEPŠIE CENY V
OKRESE KOMÁRNO!
Volajte na tel.č.:
035 7713 003
Mobil: 0907 562 522

Západoslovenská distribučná
oznamuje prerušenie distribúcie elektriny
v piatok 22. júla 2022
od 8.00 do 12.00: Lokalita Majer Jobbágy.

Novorodenci

Juraj Tomáš Horváth z Chotína, Márton Voda z Komárna,
Zsombor Hornyák z Radvane nad Dunajom, Nikolaj Leonardo
Molnár z Komárna, Linda Halász z Komárna, Daniel Brúder z
Komárna, Zoé Beke z Komárna, Radoslav Pastorek z Hurbanova,
Marián Ilko z Duloviec, Zalán Árgyusi z Komárna, Dávid Rigó z
Duloviec, Lilien Zuzana Szabó z Komárna, Mia Czimer z Kameničnej, Zamira Ponty zo Svätého Petra, Denis Matus z Čaloviec,
Rea Sofia Novosádek, Máté Bachorecz z Komárna, Lujza Éva
Hajtman z Radvane nad Dunajom, Viktória Škorecová z Veľkého
Medera, Lara Árva z Brút, Kristóf Ledeczky zo Zemianskej Olče,
Miroslav Remeň z Novej Stráže, Deborah Lath zo Svätého Petra,
Benjamin Rafael z Nových Zámkov, Ádám Jóba zo Zemianskej
Olče, Melanie Híreš z Kolárova, Roland Horváth z Komárna,
Áron Vermes zo Šale, Anna Szabó z Chotína, Csenge Dudáš z
Komárna, Krisztián Zsolnai z Kolárova, Ármin Stanko z Veľkých
Kosíh, Alex Hegedűs z Marcelovej, Izabella Rákocza z Chotína,
Dália Kováčová z Kolárova, Noel Cszászár zo Zlatnej na Ostrove, Alíz Stefanovics z Modrán, Andrej Kastsiulevich z Komárna,
Sofia Lara Assová z Komárna, Fanni Patasiová z Veľkého Medera, Mateo Madunický z Okoličnej na Ostrove, Kristofer Beke z
Komárna, Alex Bičan z Hurbanova, Zsombor Tibor Bajtek z Komárna, Martin Orsag z Duloviec, Nina Paraizsová z Hurbanova, Emett Hasila z Komárna, Soňa Horváthová z Komárna, Antal
Hrisnyovszky zo Zemného, Dávid Rohaček z Bátorových Kosíh,
Viktória Horváthová zo Zlatnej na Ostrove, Júlia Csontosová z
Komárna, Ramóna Pém z Patiniec, Lea Daňo z Komárna, Peter
Földesi z Bešeňova, Zente Gábor Almási z Marcelovej, Márton
Dudek z Čičova, Romana Kurcsíková z Komárna, Nikolas Lévai z
Marcelovej, Amira Székelyová z Modrán, Sára Šurábová z Kolty,
Matúš Noel Zeleňanský z Komárna, Lea Nguyenová Thanhová z
Hadoviec, Viktor Macsali z Imeľa, Ivan Makarinink z Komárna,
Arnold Horn z Mužle

Sľúbili si vernosť

Roman Kováč a Terézia Hubíková, Zsolt Károly a Beáta Rédli, Juraj Pekarík a Dominika Pitzerová,Eduard Csudai a Krisztina
Csillag, Zoltán Búzás a Denisa Kováčová, Daniel Havlík a Sabina
Váradiová, PaedDr. Róbert Takács a Melánia Harisová, Zoltán Kováč a Renáta Laláková, Martin Horanský a Debora Dolezsa, Attila
Hegedűs a Réka Madarász, František Kocsis a Simona Vašáková,
Zoltán Németh a Friderika Rásky, Jozef Illés a Anita Halászová

Opustili nás

54-ročný Gregor Szuri z Modrán, 36-ročný Pavol Szenci z
Komárna, 79-ročný Jozef Molnár st. z Komárna, 94-ročný František Galanžár z Komárna, 88-ročná Mária Baráthová z Komárna,
65-ročný Ondrej Mitykó z Komárna, 92-ročná Helena Zeleňanská z Komárna, 71-ročný Szabó Jenő László z Komárna, 64-ročný
Ladislav Viczencz z Komárna, 88-ročný Vojtech Bíró z Komárna,
69-ročný Jozef Király z Komárna, 70-ročný Vojtech Velčický z
Komárna, 90-ročná Mária Dluhošová z Komárna, 93-ročná vdova Virágh Lajosné rod. Bella Ilona z Komárna, 69- ročná Žófia
Fehérváryová z Komárna, 88-ročná Magdaléna Ódor z Komárna

SPOMIENKA

Dňa 31. júla uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný brat

Vladko MIKULÁŠEK.

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú bratia Jožko, Fero, Peter a sestra Eva.
Navždy zostaneš v našich srdciach.

SPOMIENKA

Dňa 17. júla uplynulo 9 rokov od smrti nášho drahého manžela, otca, dedka a
kamaráta

Michala MEDOVARSKÉHO.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

SPOMIENKA

Dňa 11. júla uplynie 37 rokov, čo nás
navždy opustila naša milovaná mamička
a babička

Anna MIKULÁŠEKOVÁ

rod. Fűriová
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej, prosím, tichú
spomienku.
S láskou spomínajú deti, syn Peter, Jožko, Fero
a sestra Eva, ako aj vnúčatá a nevesta Marika.

