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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 štyrikrát: 9. septem-
bra, 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 uve-
rejniť klasickú politickú reklamu alebo PR článok. Ďalšie 
informácie o podmienkach uverejňovania politickej rekla-
my 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.

Naše mesto sa môže po-
chváliť nespočetným množ-
stvom historických budov, 
ale v mnohých prípadoch 
je ich stav zanedbaný. Vďa-
ka finančným možnostiam 
a dotáciám sa v posledných 
rokoch postupne začalo s re-
konštrukciou niektorých. 

Okrem iného bola ob-
novená vonkajšia fasáda 
bývalého Župného domu, v 
súčasnosti sa obnovuje Dôs-
tojnícky pavilón a nedávno 
bola zrekonštruovaná stre-
cha a vonkajšia fasáda Zi-
chyho paláca.

„Najväčším sústom v Ko-
márne je pevnostný systém, 
Nová a Stará pevnosť, kde 
máme obrovskú prácu. Aj tu 
sa nám podarilo začať pro-
ces renovácie. V niektorých 
prípadoch môžeme pokra-
čovať, napríklad v oprave 
strešnej konštrukcie, a teraz 
môžeme zlepšiť vnútorné 
podmienky úspešným výbe-
rovým konaním. Je to veľmi 
dôležité, pretože chceme 
podporiť cestovný ruch a 
medzi múrmi pevnosti môže-
me vybudovať dôstojnú, mo-
dernú turistickú kanceláriu, 
ktorá nám umožní prijímať 
turistov v najmodernejších 
podmienkach,“ - uviedol 
primátor Béla Keszegh.

„Celkove práce na ob-
nove kasárenskej budovy sa 
začali v roku 2015 a trvali až 
do júna 2022. Od roku 2021 

sme začali obnovu posled-
nej časti tzv. časti A zo stra-
ny Dunaja. Táto časť bola v 
najhoršom stave čo sa týka 
celkovej strechy kasárenskej 
budovy. Išlo zhruba o 90-
metrovú časť.

Vďaka dotácii Minister-
stva kultúry SR sme vedeli 
aj túto časť obnoviť. Celková 
cena tejto práce obnovy bola 
576 tisíc eur a celková dotá-
cia od Ministerstva kultúry 
bola 565 tisíc eur, ku ktorým 
ešte mesto pridalo sumu 50 
tisíc eur. Touto obnovou sa 
ukončila obnova 540 metrov 
dlhej strechy, ktorá je asi naj-
dlhšia strecha na Slovensku, 
v Komárne určite,“ - pove-
dal Andrej Ozimy, riaditeľ 
Neziskovej organizácie Pro 
Castello Comaromiensi, a 
dodal:

„Vďaka úspešnému pro-
jektu Komfort cezhraničného 
projektu Interreg 5A Sloven-
ská republika - Maďarsko bu-
deme vedieť obnoviť aj ďalšie 
časti kasárenskej budovy, a to 
fasádu zo strany mesta, zhru-
ba 70 metrov dlhú fasádu, a 
budeme vedieť vybudovať aj 
novú turistickú kanceláriu, 
kde budeme predávať lístky 
pre návštevníkov. Ďalej tam 
budú nové toalety aj pre per-
sonál, aj pre návšetvníkov, aj 
pre imobilných. Bude tam 
aj menšia čakáreň pre náv-
števníkov, ktorí po zakúpení 
lístka si budú môcť prečítať 
knižku, časopis alebo z au-
tomatu si budú môcť kúpiť 
občerstvenie.“

Turisti prichádzajúci do 
nášho mesta smerujú čoraz 
častejšie ku pevnosti. 

„Návšteva pevnosti tento 
rok je veľmi dobrá. Sezóna sa 
začala koncom mája, keď nás 
začali navštevovať školské 
skupiny. Tých bolo naozaj 
veľa, cez deň aj dve-tri skupi-
ny nielen zo Slovensku, ale aj 
z Maďarska a Čiech. Aj ostat-
né mesiace sú veľmi silné a 
tešíme sa, že stále viac náv-
števníkov k nám prichádza,“ 
- uviedol Andrej Ozimy.

Okrem realizácie týchto 
projektov bude vytvorená aj 
nová trafostanica a inštalova-
né elektrické rozvody po ce-
lej pevnosti, zabezpečiac tak 
možnosť jej ďalšieho rozvoja 
a organizovania ojedinelých 
podujatí. Novú kamennú po-
krývku dostane aj brána do 
kasární, pribudne aj optický 
kábel a rozšírený kamerový 
systém.

Získali sme dotácie, obnova pevnosti pokračuje

Začiatkom týždňa sa spustili staveb-
né práce v súvislosti s rozsiahlou opra-
vou miestnych komunikácií. V rámci 
nich sa zrekonštruuje 15 ulíc, cesty a 
priľahlé chodníky. Nanovo sa vybuduje 
aj jedna priesečná križovatka a jeden 
kruhový objazd.

Rekonštrukčné práce sú rozdele-
né do pätnástich stavebných objektov. 
Predmetom prác bude predovšetkým 
obnova povrchu ciest a chodníkov. 
Niektoré úseky však prejdú kompletnou 
rekonštrukciou, ktorá bude pozostávať 
napríklad z výmeny verejného osvetle-
nia, vybudovania nového odvodnenia 
vozovky či realizácie nových konštrukč-

ných vrstiev vozovky a chodníkov. Kri-
žovatky Elektrárenská cesta-Tabaková 
ulica a okružná križovatka na Ulici 
priateľstva-E. B. Lukáča sa vybudujú na-
novo a stavebné práce tu budú zahŕňať 
aj prekládku inžinierskych sietí.

Na jednotlivých úsekoch sa vymení 
povrch vozoviek a chodníkov s celko-
vou rozlohou viac ako 47-tisíc m2. Z 
toho bude tvoriť viac ako 42-tisíc m2 
povrch ciest a takmer 5-tisíc m2 povrch 
chodníkov. Najväčšia plocha, viac ako 
11-tisíc m2, sa obnoví na ulici Platano-
vá alej.

Rekonštrukcia bude prebiehať na 
uliciach: 29. Augusta-Slnečná, Elektrá-

renská cesta, Svätojánska-Cintorínsky 
rad, Jazerná-Hlboká, Platanová alej, 
Narcisová, Hradná, Priateľstva, Tabako-
vá-Vnútorná okružná-Športová, Sústruž-
nícka, Dunajská, Podzáhradná a Lesná. 
Obnovia sa aj križovatky Elektrárenská 
cesta-Tabaková ulica a okružná križo-
vatka na priesečníku ulíc Priateľstva-E. 
B. Lukáča.

V súvislosti s opravou komunikácií 
dôjde aj k dopravným obmedzeniam. 
Počas stavebných prác budú všetky uli-
ce prejazdné v obmedzenom režime a 
bude na nich platiť čiastočná uzávera. V 
priebehu budovania nových úsekov sa 
doprava v zmysle projektov dočasného 
dopravného značenia presmeruje na 
obchádzkové trasy.

Oprava jednotlivých komunikácií 
zlepší ich prevádzkovú spôsobilosť a 
predĺži aj ich životnosť. Vodiči a chod-
ci v Komárne tak budú môcť využívať 
nové a kvalitné cesty i chodníky. Cie-
ľom rekonštrukcie je zvýšenie komfortu 
a bezpečnosti všetkých účastníkov cest-
nej premávky.

Rekonštrukčné práce v celkovej 
sume okolo 5 miliónov eur potrvajú 
až do konca tohto roka, ale niektoré 
stavebné objekty dokončia  až v za-
čiatkom budúceho roka.  Podľa harmo-
nogramu prác odovzdanie stavebného 
diela sa uskutoční začiatkom mája v 
roku 2023.

Začína sa rozsiahla oprava miestnych komunikácií

Spoločnosť Lidl vyhlásila 
novú súťaž, prostredníctvom 
ktorej môžu jednotlivé mes-
tá získať komunitný priestor 
na oddych. Každý zákazník, 
ktorý si v termíne od 15. au-
gusta do 25. septembra za-
kúpi v predajni Lidl tovar v 
hodnote minimálne 20 eur, 
dostane pri pokladnici hla-
sovaciu kartičku s unikátnym 
kódom a môže odovzdať 
svoj hlas vybranému mestu. 
Aktivisti z Komárna umiest-
nili krabičku v oboch Lidl 
pre tých, ktorí dostanú za 
svoj nákup pri pokladni kar-

tičku na hlasovanie, ale túto 
možnosť nevyužijú. Aj touto 
cestou žiadajú občanov, aby 
tam kartičku vhodili a nestra-
til sa hlas. Aktivisti ich každý 
týždeň pozbierajú a odhla-
sujú.

Vďaka širokej spoluprá-
ci a usilovným aktivistom 
získalo Komárno už 3 ihris-
ká v podobnej súťaži tejto 
spoločnosti a teraz má opäť 
šancu získať ďalší komunitný 
priestor Lidl Čistinku – mest-
ský park jedna báseň. Viac 
informácií môžete získať na 
stránke: www.lidl.sk/cistinka

Ďalší projekt mesta na 
výstavbu cyklotrasy bol 
úspešný, vďaka čomu sa 
môže s podporou EÚ vo výš-
ke 233-tisíc eur zrealizovať 
výstavba ďalšieho úseku.

Prednedávnom sa začalo 
s výstavbou na jednej strane 
Rákócziho ulice (trasa 1), 
kde vďaka rozšíreniu vznik-
ne chodník pre cyklistov 
aj chodcov. Tento úspešný 
projekt (trasa 2) zastrešuje 
výstavbu od Vážskeho mosta 
po odbočku na Komenského 

ulicu. Mesto v najbližších 
dňoch bude podávať ďalšiu 
žiadosť na pokračovanie cyk-
lotrasy (trasa 3) od odbočky 
na Komenského ulicu až po 
odbočku na Petőfiho ulicu. 
Súčasťou projektu je výstav-
ba cyklotrasy od kruhového 
objazdu po oboch stranách 
vozovky. Zároveň sa pripra-
vuje aj generel (koncepcia) 
cyklodopravy mesta, ktorá 
určuje výstavbu jednotlivých 
úsekov, tvoriac tým komplet-
nú mestskú sieť. 

Dodatočný zápis do ZUŠ
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Komárno ozna-

muje žiakom, rodičom a všetkým záujemcom, že dodatoč-
ný zápis do ZUŠ na školský rok 2022 - 2023 sa bude konať 
5. až 13. septembra 2022 v čase od 14. do 17. hodiny 
v budove ZUŠ na Ulici letnej č. 12.

Komárno je opäť v hre!

Začala výstavba cyklotrasy
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Je síce prázdninový čas, 
ale ruch na podaktorých ško-
lách a škôlkach neustal. Je to 
ruch stavebný, keďže mnohé 
budovy boli desaťročia za-
nedbávané. Bežné opravy 
a údržba evidentne nestači-
li. Tentoraz mesto prikročilo 
v šiestich prípadoch k väč-
ším rekonštrukciám.

„Myslím, že je všeobec-
ne známe, že jednou z naj-
dôležitejších priorít vedenia 
mesta ale aj mestského za-
stupiteľstva je podpora zá-
kladných a materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta,“ - povedal vicepri-
mátor Ondrej Gajdáč.

„K najväčším patrí rekon-
štrukcia ZŠ na Ulici práce, 
kde sa rekonštruuje za 250 
tisíc euro krytá plaváreň, 
vonkajšie ihrisko, vonkajší 
areál, ale aj vnútorné osvet-
lenie. V ZŠ Móra Jókaiho sa 
tak isto rekonštruuje vonkajší 
areál a ihriská, ale aj vnútor-
né osvetlenie a celý vykuro-
vací systém v hodnote pri-
bližne 370 tisíc euro. V ZŠ na 
Pohraničnej ulici sa vykoná-
va oprava kanalizácie a vo-
dovodné potrubie za 56 tisíc 
eur. Tu treba dodať, že tieto 
financie sa nám podarilo zís-
kať od ministerstva školstva,“ 
- pokračoval viceprimátor.

Opravy sa vykonávajú 
aj v budovách troch mater-
ských škôl.

„Na Mederčskej ulici sa 
vykonáva oprava strechy za 

18 tisíc euro, v Materskej 
škole na Kapitánovej ulici sa 
ukončuje dlhodobá rekon-
štrukcia, posledná etapa za 
80 tisíc, je to obnovenie fasá-
dy a sociálnych zariadení,“ - 
doplnil viceprimátor.

Najväčšia investičná ak-
cia sa realizuje v budove 
škôlky na Lodnej ulici. Pred 
tromi rokmi 3 triedy museli 
presťahovať do Základnej 
školy na Pohraničnej ulici, 
keďže statika hlavnej budovy 
bola život ohrozujúca.

„Je to jedna z našich naj-
väčších materských škôl, ale 

aj dlhodobo jedna z najza-
nedbanejších. Vykonávame 
teraz prvú etapu rekonštruk-
cie v hodnote 500 tisíc euro, 
kde bude zrekonštruovaná 
strecha, zateplenie strechy, 
oprava statiky, tak isto výme-
na všetkých okien a dverí. 
Hovoríme stále o hlavnej bu-
dove materskej školy a s tým 
súvisia práce ako oprava 
omietok, maľovanie, výme-
na podláh a podobne. Ak do 
toho nič nepríde, tak práce 
budú ukončené teraz v au-
guste. V ďalšej etape bude 
nevyhnutné urobiť prepojo-

vaciu chodbu medzi dvomi 
budovami a veríme, že sa 
nám podarí rozšíriť kapacitu 
škôlky a vybudovať aj telo-
cvičňu,“ - povedal vicepri-
mátor Ondrej Gajdáč.

V Materskej škole na 
Lodnej ulici mala pribudnúť 
aj spoločná jedáleň. Plán re-
alizácie síce počítal so skor-
ším ukončením prác, avšak 
dlhé zákonné procesy – ve-
rejné obstarávania a schvá-
lenie verejných financií spô-
sobili oddialenie realizácie 
a ukončenie tejto investície.
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Mesto realizuje rekonštrukciu materských a základných škôl

Rekonštrukčné práce 125-ročnej škôlky na Kapitánovej ulici budú dokončené dokonca 
leta, takže v septembri sa deti môžu vrátiť do obnovenej škôlky.

Za posledné mesiace 
cena energie prudko stúpla 
a táto skutočnosť čoraz viac 
zaťažuje rozpočty obcí. In-
flácia rastie a vládou schvá-
lený rodinný balík odoberá 
obciam finančné prostried-
ky. Primátor Béla Keszegh 
pre naše noviny uviedol, že 
práve preto využívajú pe-
niaze z grantov na sústavnú 
modernizáciu a energetickú 
efektívnosť budov vo vlast-
níctve mesta.

Zhotovili projekt na mo-
dernizáciu osvetlenia a vy-
kurovania Mestského kultúr-
neho strediska, kajakárne a 
galérie Limes. Osvetlenie zá-
kladných škôl Móra Jókaiho 
a na Ulici práce vymenia za 
energeticky efektívnejšie.

„Mestský rozpočet s ta-
kýmto nárastom cien nepo-
čítal, takže ak by sme mali 

platiť rovnakú spotrebu za 
zvýšenú cenu, museli by sme 
zdroje presunúť z iných ka-
pitol rozpočtu. Očakávame 
tiež, že od štátu bude plynúť 
menej príjmov, takže zvýše-
né náklady budeme musieť 
pokryť z menšieho balíka. V 
žiadnom prípade nechceme 
zaťažovať občanov zvýše-
nými nákladmi. Nechceme 
zvyšovať dane, aby sme zvý-
šili príjmy a získali ďalšie fi-
nančné prostriedky," - pove-
dal pre naše noviny primátor 
Béla Keszegh.

V minulom roku sa zača-
la modernizácia pouličného 
osvetlenia, keďže v tejto ob-
lasti bolo značné zaostáva-
nie. V tomto roku na tento 
účel mesto vynakladá 108 
000 eur. V uplynulom roku 
a v prvej polovici tohto roka 
budú vymieňať svietidlá na 

Leteckom poli a v najbliž-
šom období na ďalších pia-
tich miestach - na uliciach E. 
B. Lukáča, biskupa Királya, 
Hradnej pred mestským kul-
túrnym strediskom, na Pla-
tanovej ulici na Alžbetinom 
ostrove a pred obytnými do-
mami na Hradnej.

„Namontované LED 
svietidlá majú nielen nižšiu 
spotrebu energie, ale sú aj 
programovateľné. V praxi to 
znamená, že príchodom noci 
možno znížiť jas, takže svetlo 
je stále zapnuté, ale spotre-
ba energie sa výrazne zníži. 
Modernizácia prebieha po-
stupne, keďže celková výme-
na viac ako 4 000 svietidiel 
by stála takmer 6 miliónov 
eur," - uviedla Ingrid Szabó, 
prednostka Mestského úradu 
v Komárne. Okrem výmeny 
svietidiel je však mesto nú-

tené zaviesť aj určité obme-
dzenia, lebo zvýšenie cien 
energií zasiahne aj miestnu 
samosprávu. Od prvého au-
gusta pre mesto zvýšia ceny 
až 5x. V okrajových štvrtiach 
Nová Osada, Harčáš, Čer-
hát, Malá Iža, Kava, Vadaš, 
Svätý Pavol, Ďulov dvor, Ha-
dovce a Lándor bude poulič-
né osvetlenie od polnoci do 
piatej hodiny ráno vypnuté. 
V týchto častiach posilnia 
kontroly mestskej polície a 
budú častejšie obchádzky. 
V niektorých častiach mesta, 
napríklad na Elektrárenskej 
ceste, Bratislavskej ceste a 
na Dunajskom nábreží, bude 
od polnoci do piatej hodiny 
ráno svietiť len každá druhá 
pouličná lampa. Tieto opat-
renia tento rok ušetria mestu 
približne 40 000 eur.
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Modernizujú pouličné osvetlenie – mesto zavádza úsporné opatrenia

Na Klapkovom námestí, v časti oproti Dôs-
tojníckeho pavilónu, pribudlo ďalšie komunitné 
miesto. Parkovisko, kde parkovali prevažne za-
mestnanci úradu, bolo od prvého júna zrušené, 
čím sa vytvorilo voľné priestranstvo. 

Na okoloidúce rodinky tu čakajú nové dizajno-
vé lavičky. Pri stromoch boli namiesto železných 
mriežok zasadené trvalé rastlinky, ktoré postupne 
budú rozkvitať, čím sa rozšíri zelená plocha v cen-
tre mesta. Oddychujúc na lavičkách, pochutná-
vajúc si na zmrzline, zhovárajúc sa s priateľmi sa 
môžeme kochať pohľadom na budovu Dôstojníc-
keho pavilónu.

Ďalšie komunitné miesto

Vodárenská veža v Ko-
márne bola postavená v roku 
1902. Do prevádzky bola 
uvedená v strede augusta 
1902. Projektoval ju kráľov-
ský budapeštiansky projek-
tant v roku 1901, ktorý ju 
naprojektoval presne takto, 
ako sa dá vidieť aj dnes.

„Stavba, ktorá je vlastne 
vodojemom a oslavuje 120. 
narodeniny, je jednou z cha-
rakteristických budov Komár-
na. Posledná rekonštrukcia 
zvnútra sa uskutočnila v 70-
tych rokoch minulého storo-
čia a technické vybavenie tu 
naposledy obnovovali v 60-
tych rokoch. Ale boli časy, 
keď bola miestom stretáva-
nia sa bezdomovcov a feťá-
kov. Vďaka iniciatíve poslan-
cov bola budova očistená od 
grafity výzdoby a brána sa 
zamkla. Čo je také zaujímavé 
a dôležité, je prívodné po-
trubie DN 500, ktoré k nám 
prichádza z Petőfiho ulice. 
V  šachte je hlavný uzáver 
a odtiaľ 500-kové potrubie 
vodu ťahá alebo vytláča do 
vrchných priestorov, kde sa 
nachádza vodovodná nádrž 
a má objem 500 kubíkov,“ - 
povedal Patrik Ruman, gene-
rálny riaditeľ mestskej spo-
ločnosti KOMVaK.

Vodárenská veža je 28 
metrov vysoká. Do dvoch 
tretín vedie k jej vrcholu be-
tónové schodisko a následne 
sa točitými kovovými schod-
mi môže návštevník dostať až 
na samotný vrchol. Veža je 
v súčasnosti napriek snahám 
mesta ešte vždy vo vlastníc-
tve Západoslovenskej vodá-
renskej spoločnosti. 

„Občas nám zapoži-
čia aj kľúče a my usilujeme 
o to, aby v budúcnosti veža 
prešla do vlastníctva Komár-
ňanských vodární, respektíve 
do vlastníctva mesta. Prívod 
vody do vodárenskej veže 

je uzavretý asi 2 roky, ale 
vodárenská veža je života-
schopná a vždy pripravená 
zásobovať obyvateľstvo do 
2. poschodia bez toho, aby 
sme používali nejakú elek-
trickú energiu, čiže bez ne-
jakých čerpadiel. To nie je 
naše vlastníctvo, voda, ktorá 
tu cirkulovala, samozrejme, 
je mestská, ale to zariadenie 
ako také nie je, nebolo naše 
a hlavným podstatným dôvo-
dom je, že tie hlavné zemné 
uzávery by mali byť rekon-
štruované a momentálne sa 
to jednoducho neudialo. Pre 
Západoslovenskú vodáren-
skú spoločnosť je to samo-
zrejme stavba, je to nehnu-
teľnosť, ale nevidia dôvod na 
jej vnútornú rekonštrukciu, 
nakoľko tá voda nie je ich 
a nepotrebujú ju k fakturácii, 
k ničomu,“ - pokračoval Pat-
rik Ruman.

Obnovou postupne pre-
chádza aj okolie vodáren-
skej veže. 

„V minulosti bol tento 
priestor využívaný ako tzv 
Ráczkert, bolo to futbalové 
ihrisko KFC Komárno, teda 
komárňanského futbalového 
klubu. Momentálne sa mest-
ské zastupiteľstvo uznieslo 
na tom, že tu vybuduje od-
dychovú zónu hlavne pre 
deti, pre tínedžerov a pre se-
niorov. Máme tu hracie ele-
menty, cvičiace fit elementy 
a momentálne budujeme 
chodníky, alebo dochádza 
k rekonštrukcii chodníkov, 
aby to naozaj bolo pekné, 
aby sem ľudia radi chodili 
a pevne verím, že v budúc-
nosti bude z toho jedna pek-
ná zelená zóna. Ľudia prídu, 
dajú si piknik deku, ľahnú 
si, sadnú si a budú sa tu zo 
svojimi známymi stretávať,“ 
- s optimizmom dodal Patrik 
Ruman.

rs

Okolie vodárenskej veže opeknieva

Pozývame na koncert 25. augusta
Srdečne Vás pozývame na 3. koncert Podunajského 

festivalu komornej hudby 25. augusta 2022 o 19.hodine v 
Dôstojníckom pavilóne. Účinkujúci: Cseh Ishiguri Hiromi 
- klavír, Mucha Quartet, Juraj Tomka - husle, Jozef Ostro-
lucký - husle, Veronika Kubešová - viola, Pavol Mucha - vi-
olončelo. Vstup voľný.
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Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

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

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V 
OKRESE KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

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 22. augusta - do 26. augusta 2022 
(POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!) 1 vrece

od 5. septembra - do 9. septembra 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 pohodlí Vášho 
domova. Tel.: 0908/761 373.
l REKOM rekonštrukcia by-
tov. Tel.: 0948/622 051.
l Dám do prenájmu garáž 
na Ulici odborárov. Tel.: 0908 
123 583.

Drobná inzercia

Novorodenci
Sofia Lora Aggová z Komárna, Dorka Horváthová z Kavy, 

Mirabella Šebők z Komárna, Léna Fitos z Veľkých Kosíh, Mol-
li Fülöp z Komárna, Lilien Tomaneková zo Štúrova, Nela Šal-
góová z Pribety, Dominik Góth z Bátorových Kosíh, Maxim 
Nagy z Chotína, Martin Kerepeš z Komárna, Zara Gáspár z 
Komárna, Maribella Góthová z Marcelovej, Marcell Baša z 
Búču, Azra Sofia Horváthová z Komárna, Adrienn Nagy z 
Komárna, Ferenc Krajmer z Čičova, Timotej a Filip Kocovci 
zo Šurian, Annamária Lakatosová z Kolárova, Attila Krekács z 
Komárna, Richard Šuplík z Nových Zámkov, Elizabeth Skla-
denová z Komárna, Samantha Ravasz z Kolárova, Laura Jan-
kóová z Veľkého Harčáša, Benett Szalai z Komárna, Rebeka 
Éva Németh z Komárna, Margaréta Kulcsárová z Komárna, 
Armin Németh z Komárna, Chloé Šamelová z Nesvád, Alex 
Pasztorek z Petržalky, Sofia Csicsóová z Moče, Alíz Sárközi 
z Modrán, Márk Attila Rovács z Okoličnej na Ostrove, Mia 
Adamčeková z Duloviec, Denisa Lakatosová z Nesvád.

Sľúbili si vernosť
Július Lakatos a Nikoleta Gajdáčová, Gabriel Tóth a An-

drea Hotová, Nunzid Quacquarelli a Daniela Skačanová, Pe-
ter Keszegh a Monika Keszeghová, Árpád Győri a Alexandra 
Csonková, Dávid Vanin a Mária Vargová, Szabolcs Németh a 
Éva Dolezsa, Jozef Foríšek a Enikő Lőrincz.

Opustili nás
72-ročný Zoltán Oslanec z Komárna, 84-ročná Helena 

Godálová z Komárna, 79-ročná Gizela Žilinská z Chotína, 
82-ročná Mária Palkovičová z Komárna, 74-ročný László 
Névery z Komárna, 65-ročná Eva Marková z Komárna, 79-
ročný Karol Gelle z Komárna, 62-ročná Irena Abushaker z 
Komárna, 84-ročná Edita Dubská z Komárna.

SPOMIENKA
Ave Mária...
a každý deň, za každý sen,
vďačíme Tebe len, mama,
všetko, čo v nás nezhasí čas,
od Teba máme, viem, mama...

Dňa 19. augusta 2020 nás navždy 
opustila naša drahá

Helena BURGELOVÁ
rod. Páterová

Odpočívaj v pokoji.
Spomínajú dcéry Marika a Helenka s rodinami.

Pretekári Kajak-kanoe 
klubu Komárno od 11-roč-
ných až po veteránov spoloč-
ne so svojimi trénermi urobili 
v náročnej príprave veľký kus 
svedomitej práce, ktorá bola 
zúročená výbornými výkon-

mi a výsledkami, ktoré naši 
pretekári na Majstrovstvách 
Slovenska dosiahli. 

Pretekári nášho klubu zís-
kali 77 medailových umiest-
není, z toho 32 zlatých, 24 
strieborných a 21 bronzo-

vých medailí. Poďakovanie 
patrí všetkým pretekárom 
za vynikajúcu reprezentáciu 
klubu, všetkým trénerom, 
ktorí sa podieľali na príprave 
našich pretekárov, vedeniu 
klubu, sponzorom a všetkým, 

ktorí prispeli k zabezpečeniu 
podmienok na prípravu mla-
dých kanoistických nádejí. V 
neposlednom rade patrí po-
ďakovanie rodičom, ktorí sú 
veľkou oporou svojich detí a 
ich najväčšími fanúšikmi.

Pre neistú situáciu covi-
du sa tradičná bežecká sú-
ťaž nemohla zorganizovať 
počas Komárňanských dní. 
Nový termín sa viaže k 130. 
výročiu postavenia Alžbetin-
ho mosta.

Tento rok bežci na trati 
5,5 km odštartujú z parko-
viska Hviezdicovej pevnosti 
(Csillag erőd) v Komárome 
o 9. hodine a účastníci 10 

km behu o 9.15. Cieľ bude 
pri Mestskej športovej hale 
v Komárne. Trasa vedie cez 
centrum mesta a Ústrednú 
pevnosť.

Prihlásiť sa ešte môžete 1. 
a 2. septembra od 17.00 do 
19.00 v Športovej hale Ko-
márom (Czuczor Gergely u. 
62, Maďarsko). Účastnícky 
poplatok je potrebné uhradiť 
na mieste v hotovosti: 10 km 

trať 5 000 forintov alebo 13 
eur, za trať 5,5 km zaplatíte 
4 000 forintov alebo 10 eur. 
Pre bežcov z Komárna a z 
Komáromu organizátori po-
skytnú zľavu 50 % zo štar-
tovného.

Pri preberaní štartovné-
ho čísla je potrebné sa pre-
ukázať dokladom o trvalom 
pobyte v Komárne (obč. 
preukaz). V prípade prihlá-

senia sa na mieste, tričko 
s emblémom nie je súčasťou 
štartovného balíčka. Dôleži-
tá je zmena, že v deň súťaže 
registrácia nie je možná!

Propozície súťaže nájde-
te na webovej stránke https://
komarno.sk/46-medzinarod-
ny-poulicny-beh-komarom-
komarno/.
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Pouličný beh Komárno – Komárom sa uskutoční 3. septembra

Pretekári Kajak-kanoe klubu Komárno majstri Slovenska!

Rekonštrukcia Vážskeho mosta začne v roku 2023
O rekonštrukcii Vážskeho mosta mesto žiadalo oficiál-

ne stanovisko, keďže sa na internete objavili nepravdivé in-
formácie. Martin Guzi, vedúci komunikačného oddelenia 
Slovenskej správy ciest, poskytol nasledovné informácie:

Stavba Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, 
most 63-025 cez rieku Váh: Prebieha stavebné konanie, 
predpoklad vydania a správoplatnenia stavebného povo-
lenia je v mesiaci september 2022. Predpoklad začatia 
stavebných prác po ukončení verejného obstarávania na 
výber zhotoviteľa stavby a podpise zmluvy o dielo je naj-
skôr začiatkom roka 2023. Lehota výstavby do 12 mesia-
cov. Práce na moste budú realizované počas premávky v 
polovičnom jazdnom profile.


