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Ceny energií rastú, mestá a obce potrebujú pomoc od štátu
Vo štvrtok 8. septembra
sa konala tlačová beseda, na
ktorej novinárov informoval
Béla Keszegh, primátor Komárna a viceprezident Únie
miest Slovenska. Hlavnou témou bol dopad energetickej
krízy na samosprávy a návrhy jej riešenia. Primátor sa k
tomu vyjadril nasledovne:
„Myslím si, že každá rodina teraz pociťuje šok z nárastu cien energií, a to nielen
rodiny, ale aj spoločnosti.
Čo je naozaj nepríjemné, je
to, že v súčasnej situácii sa
v krajine snažia riešiť situáciu rodín neefektívnym spôsobom. Tu a tam počujete
o podnikoch, ale tie úplne
dusia miestnu samosprávu.
Obce sú vlastne zodpovedné za údržbu športovej
haly, plavárne, klziska, škôl,
škôlok, teda všetkého pre rodiny, športové kluby, domovy dôchodcov, a ani slovo o
tom, že by súčasná vláda v
tejto veci nejako pomohla,
či už reguláciou cien alebo
iným spôsobom.“
Aj z toho dôvodu Únia
miest predložila návrhy
žiadostí o pomoc, pretože
v opačnom prípade budú
mať obce veľmi vážne problémy. Súčasná vláda ich totiž
tlačí do zvyšovania daní.
„Chceli by sme chrániť
rodiny, chceme mať kúrenie,
osvetlenie v škôlkach, ško-
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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 Komárňanských listov ponúka kandidátom vo voľbách do samosprávy obcí a samosprávy krajov platenú politickú reklamu, aby mohli širokej verejnosti predstaviť svoj program
a predstavy.
Komárňanské listy vyjdú do volieb trikrát: 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.
lách a športových halách,
aby obyvatelia mohli športovať, ale potom potrebujeme pomoc. Predložili sme
aj konkrétne návrhy, predovšetkým si myslíme, že ak
máme v prípade Komárna
zaplatiť osem alebo desaťnásobok ceny elektrickej energie, je tu ešte aj osem, alebo
desaťnásobok DPH, pretože
aj tú musia obce zaplatiť. V
posledných týždňoch je tak
DPH desaťkrát vyššia ako na
začiatku roka a v podstate
ju stále platíme štátu. Myslím si, že možným riešením,
keď už nevedia stanoviť cenový strop, by bolo, aby sa
aspoň z týchto zaplatených
daní, ktoré len obohacujú
štát, mohlo niečo dočasne

znížiť. Poukázali sme na to,
že podobný postup prijali vo
viacerých štátoch Únie, napríklad v Nemecku, alebo by
bolo vhodné prerozdeliť tieto peniaze, aby sa použili na
prevádzku verejných inštitúcií. V máji, v júni bola DPH
na elektrinu 10,13 eura, momentálne je to aj 200 eur,
ktoré sa platia len do štátnej
kasy a nie za elektrinu.“
Táto otázka je zložitejšia,
preto Únia miest Slovenska
prichádza s návrhom.
„Existuje aj balík šiestich
návrhov, v ktorom predkladáme konkrétnejšie návrhy,
napríklad aj o súčasnom príplatku 500 eur pre štátnych
zamestnancov a školy, ktorý
prijal štát bez toho, aby vy-

zval obce aby súhlasili s tým,
že by ho mali vyplácať ony.
Týmto krokom chcel štát zapôsobiť, že sa mu darí a že
dáva bonus. Pre Komárom
to predstavuje záťaž vo výške 400 000 EUR. Zvýšenie
platov, ktoré bolo schválené,
predstavuje pre mesto Komárom na budúci rok 1 milión
eur navyše. V odpadovom
hospodárstve, kde boli zavedené nové zákony, nás to
bude stáť opäť státisíce eur,
ale spolu s daňovými faktúrami prídeme o takmer 2 milióny eur.“
Na jeseň čaká Komárno,
tak ako všetky obce u nás,
ťažké obdobie. Situácia je
neudržateľná, reálny rozpo-

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.

(Pokračovanie na 2. strane)

Termín spojených komunálnych volieb je 29. októbra

Volíme miestnych a župných poslancov, primátora a predsedu župy

Podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 29. októbra
sa konajú spoločné voľby do
orgánov samosprávy obcí a
do orgánov samosprávnych
krajov. V praxi to znamená,
že v aktuálnych voľbách si
nebudeme voliť len miestnych poslancov a starostov,
ale aj poslancov a predsedov samosprávnych krajoch.
Spojením volieb do jedného
termínu nevzniká povinnosť
zúčastniť sa oboch volieb.
Volič si môže prevziať hla-

sovacie lístky len k jedným
z volieb a ďalšie si prevziať
nemusí.
Politické strany a hnutia,
ako aj nezávislý kandidáti
mali na podanie kandidátnych listín čas do 30. augusta. V Komárn mestská
volebná komisia mala prvé
zasadnutie 7. septembra.
Momentálne ešte prebieha
kontrola podaných kandidátnych listín, takže oficiálne
nie je známe, koľkí sa budú
uchádzať o posty poslancov
a primátorov v našom meste.

Na základe informácií zverejnených na sociálnej sieti a
v tlači sú však známe mená
týchto kandidátov na primátora: Ildikó Bauer, kandidátka Aliancii, Peter Bodoki
kandidát Hlas-SD/Sme rodina, Róbert Dobi nezávislý,
Tímea Etheykatz nezávislá,
Béla Keszegh nezávislý.
Čo sa týka volieb, v našom meste nenastali žiadne výrazné zmeny. Miestny
parlament bude mať podľa
rozhodnutia zastupiteľského
zboru naďalej 25 poslan-

cov. V troch volebných obvodoch, ktorý zahrňajú 33
volebných okrskoch budú
môcť občania využiť svoje
volebné právo. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať
okrskovej volebnej komisii
svoju totožnosť predložením
občianskeho preukazu. Ak
občan sa zúčastní na oboch
hlasovaní, dostane štyri hlasovacie lístky a dve obálky.
Po skončení hlasovania treba
do modrej obálky vložiť hlasovacie lístky volieb do orgánov samosprávnych krajov a
do bielej obálky hlasovacie
lístky volieb do orgánov samosprávy obcí. Ak zamiešame hlasovacie lístky hlas
bude považovaný za neplatný. Hlas je neplatný aj vtedy,
ak je zakrúžkovaných viac
kandidátov, ako je určené.
V prípade kandidátov na poslancov do Nitrianskeho samosprávneho kraja to môže
byť najviac osem, v prípade
predsedu len jeden kandidát.
V prípade volieb do orgánov
samosprávy obcí je smerodajný volebný okrsok, do
(Pokračovanie na 2. strane)

Komárno je opäť v hre!
Spoločnosť Lidl vyhlásila
novú súťaž, prostredníctvom
ktorej môžu jednotlivé mestá získať komunitný priestor
na oddych. Každý zákazník,
ktorý si v termíne od 15. augusta do 25. septembra zakúpi v predajni Lidl tovar v
hodnote minimálne 20 eur,
dostane pri pokladnici hlasovaciu kartičku s unikátnym
kódom a môže odovzdať
svoj hlas vybranému mestu.
Mesto Komárno je momentálne v súťaži na prvom
mieste, no výsledky sú veľmi
tesné. V oboch predajniach

LIDL sú prítomní aktivisti zo
skupiny Žihadielko pre Komárno, takže tí, ktorí nechcú
využiť možnosť hlasovať,
môžu odovzdať kupón, ktorý dostali pri nákupe aktivistom. Aj touto cestou žiadajú
občanov, aby kartičku nezahodili, aby nestratil sa hlas.
Vďaka širokej spolupráci a usilovným aktivistom
získalo Komárno už 3 ihriská v podobnej súťaži tejto
spoločnosti a teraz má opäť
šancu získať ďalší komunitný
priestor Lidl Čistinku – mestský park jedna báseň.
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Dodatočný zápis do ZUŠ

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Komárno oznamuje žiakom, rodičom a všetkým záujemcom, že dodatočný 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.

Volíme miestnych a župných poslancov, primátora a predsedu župy
(Dokončenie z 1. strany)

ktorého patríme podľa miesta bydliska. Vo volebnom
obvode č. 1, ktorý v podstate predstavuje mestskú časť
Nová Stráž a jeho spádovú
oblasť, je možné zakrúžkovať meno len jedného kandidáta na post poslanca a vo
volebných obvodoch č. 2 a
3 možno zakrúžkovať mená
12 kandidátov na post poslanca. Na hlasovacom lístku na post primátora môže
byť zakrúžkované len jedno
meno. Oznámenie o začlenení jednotlivých volebných
obvodov a okrskov, v ktorom môžu občania uplatniť
svoje volebné právo, zašle
mesto Komárno všetkým do-

mácnostiam najneskôr 25
dní pred konaním volieb,
t.j. predpokladaný termín
koniec septembra alebo začiatok októbra. Aj keď zákon samosprávam neukladá
povinnosť, podobne ako pri
posledných voľbách, aj teraz
budú občania informovaný o
tom, kto kandidoval na post
poslanca a primátora. Ak
Nitrianský samosprávny kraj
včas pošle volebnou komisiou schválenú kandidátnu
listinu, môžeme sa dozvedieť aj mená kandidátov na
post poslanca a predsedu.
Viac informácií o spoločných voľbách nájdete na
stránke www.komarno.sk.

Ceny energií rastú, mestá a obce
potrebujú pomoc od štátu

(Dokončenie z 1. strany)

čet mesta je pri súčasnej situácii nemožné vytvoriť.
„Musíme získať ďalšie
peniaze, s ktorými sme nepočítali a ktoré nedokážeme
pokryť. Dodatočné peniaze,
ktoré prichádzajú, sú len
zlomkom toho, čo potrebujeme pokryť. Preto sme vyzvali vládu a jej predstaviteľov a politické strany, aby sa
okamžite zaoberali obcami,
pretože obce zabezpečujú každodenný život rodín,
pretože ak niečo nespravia,
ohrozia školy a škôlky.“
V Komárne sa tomuto
chcú vyhnúť, preto na jeseň
zavedú niektoré úsporné
opatrenia. V pláne je využívanie geotermálnej i fotovoltaickej energie.
„V určitých inštitúciách sa uskutočnila výmena
žiaroviek, napríklad aj na
školách, s čím dosiahneme
úsporu. V prípade verejného osvetlenia sme v týchto
dňoch ukončili práce obnov
v hodnote 108 tisíc eur na
Leteckom poli, na Alžbetinom ostrove i na ďalších
úsekoch ciest, kde dokážeme dosiahnuť miestami 70
až 80% úsporu energií, a teraz pripravujeme nový projekt, vďaka ktorému nebude
potrebné vypnúť elektrické
osvetlenie ani na okrajových
častiach mesta, keďže dokážeme toľko usporiť vďaka

novým technológiám. Veríme, že budeme vedieť otvoriť
plaváreň, že bude fungovať
klzisko, že budeme vedieť
vykúriť športovú halu, aby
sa tam dalo športovať, avšak
na to je potrebné. aby to vláda okamžite riešila.“
Na to, aby napríklad
mesto mohlo otvoriť počas
tejto sezóny klzisko, potrebuje niekde získať ďalších 30
tisíc eur na energie.
„Rovnako je to v prípade
športovej haly, aby mohla
fungovať, je potrebné zabezpečiť niekedy státisícové položky, ktoré sa týkajú
vykurovania a osvetlenia.
Samozrejme myslíme nielen na ustanovizne, ale aj
na obyvateľov, tie najzraniteľnejšie skupiny. Napríklad
v prípade energií sme oslovili spoločnosti, ktoré vyrábajú
úsporné žiarovky, a radi by
sme, ak dostaneme sponzorskú pomoc, distribuovať
tieto žiarovky tým rodinám,
ktoré by vedeli týmto usporiť
energiu. Keďže v tejto neľahkej situácii je najhoršie to, že
práve tie rodiny, ktoré majú
najnižší príjem, tie majú najmenšiu možnosť zadovážiť si
nízkoenergetické zariadenia
– kúpiť si pračky, žiarovky,
solárne panely a práve preto
by sme im chceli takto pomôcť, aby takto vedeli usporiť režijné náklady.“
rs
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Obnovená je ďalšia fontána

Komárňania a návštevníci mesta môžu opäť obdivovať fontánu v jednom z obľúbených mestských parkov.
Vodnú atrakciu v Štefánikovom parku zrekonštruoval
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.
s. Konštrukcia fontány bola
zrenovovaná a vybavená
novými vodnými prvkami,
ktoré dostali aj dekoratívne
osvetlenie, takže po večeroch bude svietiť v doposiaľ
nevídaných farbách.
Pri rekonštrukcii fontány
bolo v jej telese inštalovaných šesť perlivých vodných
trysiek, ktoré vystreľujú smerované, dynamické vodné
trysky rôznych výšok. Do
stredu fontány bol umiestnený vodný prvok s osvetlením
pozadia. Maximálna výška
centrálneho vodného prúdu
je 4 m a jeho maximálny
dosah je 6 m. Výška vody v
bazéne s fontánou je maximálne 12 cm.
Variabilitu časovania a
náhodnosti prúdu vody, ako
aj jeho výšky, umožňujú
čerpadlá s premenlivou frekvenciou v troch rôznych cykloch. Moderná technológia
zabezpečuje prívod vody do

trysiek, cirkuláciu vody vo
fontáne a tiež úpravu vody s
dôrazom na jej kvalitu. Stroje spolu s ovládacími prvkami fontány sú umiestnené v
technickej miestnosti, v blízkosti fontány, pod povrchom
zeme.
Rekonštrukciu fontány financovala spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komáro, a.s., z balíka,
ktorý táto spoločnosť v 100-

percentnom vlastníctve mesta každoročne – v zmysle
modelu fungovania platného od roku 2018 – investuje do rozvoja vodárenského
majetku mesta Komárno. Z
tohto zdroja rekonštruujú vodovodné potrubia, kanalizáciu, rôzne zariadenia, resp.
rozširujú vodovodnú sieť.
Spoločnosť každoročne investuje do rozvoja a údržby
mestského majetku približne

900 tisíc eur. Zhotoviteľom
novej vodnej atrakcie bola
spoločnosť Aqua Slovakia, s.
r. o., ktorá rekonštrukciu zrealizovala za 69 995 eur bez
DPH.
Komárno touto investíciou získalo novú farebnú
atrakciu a priestor, ktorý si
v letných mesiacoch môžu
deti aj dospelí vychutnať a
osviežiť sa. Starajme sa o
neho všetci!

Osemdesiatku oslavuje PhDr. Dušan Melicherčík

Prrednedávnom oslávil
významné životné jubileum
bývalý pedagóg, zanietený
organizátor a propagátor

športu na školách v našom
okrese PhDr. Dušan Melicherčík. Dožil sa krásneho a
neopakovateľného veku 80

rokov.
Celý aktívny život sa 35
rokov venoval pedagogickej
práci vo vtedajšom Strednom odbornom učilišti v Komárne. Najväčším koníčkom
oslávenca bol šport. Aktívne
sa mu venoval, pôsobil ako
funkcionár, tréner a rozhodca. Viac ako 12 rokov riadil
športové súťaže v našom
okrese a v Nitrianskom kraji ako predseda Slovenskej
asociácie športu na školách
(SAŠŠ), bol aj členom predsedníctva. Do roku 2002 bol
pri všetkých školských športových podujatiach v okrese
a bolo ich veľa. Takmer 40
rokov spolupracoval s okresnými a mestskými novinami.
Za celoživotnú pedagogickú prácu v oblasti športu
na školách bol PhDr. Dušan
Melicherčík vyznamenaný
ministrom školstva najvyšším
vyznamenaním Zlatou medailou Svätého Gorazda. Aj
vedenie Komárna pred rokmi

ocenilo aktivitu jubilanta odmenou a zápisom do Pamätnej knihy mesta Komárna.
Celá rodina, priatelia a
bývalí spolupracovníci sa
pripájajú ku gratuláciám.
Dušan, Všetci Tvoji najbližší Ti chceme povedať,
že si Ťa vážime a želáme Ti,
aby si v ďalších rokoch ostal
taký, akého Ťa máme radi –
zdravý, šťastný a plný radosti
v kruhu milujúcej rodiny a
priateľov.
Manželka,
deti a vnúčatá.
Ku gratulantom sa pripája
aj redakcia Komárňanských
listov, s ktorou PhDr. Dušan
Melicherčík spolupracoval
dlhé roky. Dodnes na Vás
často spomíname ako na
dobrého človeka, večného
optimistu, plného energie
a chuti do života. Prajeme
Vám veľa pevného zdravia a
spokojnosti.
Redakcia

Informácia pre absolventov o zaevidovaní sa na úrade práce
Zaradenie do evidencie
uchádzačov o zamestnanie
po ukončení strednej/vysokej školy je dobrovoľné, t.
j. nehovoríme o povinnosti,
ale o možnosti stať sa evidovaným uchádzačom o zamestnanie.
U absolventov vysokých
škôl sa za ukončenie sústavnej prípravy na povolanie
považuje deň vykonania
štátnej záverečnej skúšky. Ak

si absolvent vysokej školy
podá žiadosť o zaradenie
do evidencie uchádzačov
o zamestnanie   do 7 kalendárnych dní od vykonania
štátnej skúšky, úrad ho zaradí do evidencie odo dňa
nasledujúceho po vykonaní
skúšky. Ak to však nestihne
v tejto lehote, úrad zaradí
do evidencie uchádzačov
o zamestnanie absolventa
odo dňa osobného podania

žiadosti. Absolventovi strednej školy stačí podať žiadosť
o zaradenie do evidencie
uchádzačov o zamestnanie
do 7. septembra daného kalendárneho roku, nakoľko aj
preňho platí 7 dňová lehota,
ale absolvent strednej školy
je považovaný za nezaopatrené dieťa do 31. augusta a
rodičovi ešte za toto obdobie patrí prídavok na dieťa.
Ak si absolvent nepodá

žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zákonom stanovenej lehote, je považovaný
za dobrovoľne nezamestnaného, z čoho mu vyplýva
zákonná povinnosť hradiť si
povinné zdravotné poistenie
resp. doplatiť si alikvotnú
časť. Tlačivo žiadosti ako
aj podrobnejšie informácie
nájdete na stránke www.upsvr.gov.sk
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JESENNÉ UPRATOVANIE MESTA – OZNÁMENIE

Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch október a november 2020 zabezpečí
bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a veľkoobjemného odpadu (starý nábytok, koberce, kreslá, skrine, stoličky, postele, matrace ...) so zbernými vozidlami.
Ďalej zabezpečíme aj odvoz ELEKTROODPADU. Žiadame
občanov, aby využili túto možnosť a zamedzili tým vzniku
a rozšírenia čiernych skládok.

Jesenné upratovanie nezahŕňa zber vyseparovaného
odpadu (papier, sklo, plasty – kovy – VKM), nebezpečný
odpad, batérie a akumulátory, oleje, lieky, farby, pneumatiky, drobný stavebný odpad. Tento typ odpadu NEBUDE
odvezený!
Harmonogram odvozov z rodinnej zástavby mesta
Biologický odpad aj veľkoobjemný odpad je potrebné
vyložiť pred rodinný dom (v určený deň odvozu) najneskôr
do 8,00 hod., aby bol k nemu bezprostredný prístup, nie
však na vozovku, aby odpad neprekážal v plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Listy zo stromov a pokosenú
trávu vložiť do 110/120 litrových zaťahovacích plastových
vriec a konáre s priemerom max. 5 cm zo stromov a krov
zviazať do zväzku max. na dĺžku 1 metra. Zberné vozidlo
bude každou ulicou prechádzať iba raz. Žiadame občanov,
aby boli nápomocní pri nakladaní odpadu na zberné vozidlo. Zároveň žiadame občanov, aby si vyložený odpad
ustrážili pred vykrádačmi (každý je zodpovedný za svoj
odpad pred domom). Počas a po jarnom upratovaní je potrebné neodvezený odpad (odpad ktorý nie je zahrnutý do
jarného čistenia mesta) odstrániť z verejného priestranstva.
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním čistoty a poriadku na
verejnom priestranstve budú vykonávať príslušníci Mestskej
polície mesta Komárno.
Od 3. októbra do 7. októbra 2022
Letecké pole a Robotnícka štvrť
3. októbra – pondelok: Ul. gen. Klapku, Lesná ul., Hríbová
ul., Ul. Gy. Berecza, Selyeho ul. 10, Prowazekova ul., Ul.
Tolstého, Ul. B. Němcovej, Ul. J. Baranyaiho, Bottova ul.,
Tajovského ul., Slnečné nám., Ľaliová ul.,
4. októbra – utorok: Ul. 29. augusta, Nová ul., Poľovnícka
ul., Ul. holubárov, Šípková ul., Tichá ul., Stredná ul., Topoľová ul., Pokojná ul., Ul. M. Staudta, Ul. I. Kultsára, Listová
ul., Muškátová ul., Javorová ul., Krymská ul., Nitrianska ul.,
Zvolenská ul., Ružová ul., Orgovánová ul., Fialková ul., Šalviová ul.,

Ul. biskupa Királya, Eötvösova ul., Palatínova ul., Hlavná
ul., Krížna ul., Podzáhradná ul., Vnútorná ul.
11. októbra – utorok: Kapitánova ul., Ul. pohraničná, Župná ul., Jókaiho ul., Valchovnícka ul., Lehárova ul., Svätoondrejská ul., Dunajské nábrežie, Dunajská ul., Pevnostný rad,
Elektrárenská cesta, Kostolná ul., Dlhá ul., Dunajský rad
12. októbra – streda: Nádvorie Európy, Letná ul., Ul. františkánov, Ul. J. Husa, Ul. M. Čáka, Ul. K. Thalyho, Zámoryho
ul., Gombaiho ul., Majstrovská ul., Csokonaiho ul.,Školská
ul., Darányiho ul., Ul. Móra Krausza, Ul. K. Harmosa, Strážna ul., Zámočnícka ul.
13. októbra – štvrtok: Vnútorná okružná, Jazerná ul.,
Beöthyho ul., Nám. sv. Rozálie, Malá Jarková ul., Veľká Jarková ul., Ul. práce, Ul. vtáčej záhrady, Obchodná ul., Jarabínková ul., Narcisová ul., Včelárska ul.
14. októbra – piatok: Zimná ul., Komárňanská ul., Mesačná
ul., Slnečná ul., Lúčová ul., Veľký rad, Trstinová ul., Krátka
ul., Smrečinová ul., Jázmínová ul., Agátová ul., Levanduľová
ul., Slnečnicová ul., Snežienková ul.
Od 17. októbra do 21. októbra 2022
ostatné mestské časti
17. októbra – pondelok: Malá Iža, Harčáš, Veľký Harčáš,
18. októbra – utorok: Ďulov Dvor,

Anjelské ruky, n. o.,

19. októbra – streda: Hadovce, Nová Osada,
20. októbra – štvrtok: Kava, Lándor,
21. októbra – piatok: Čerhát, Pavel, Alžbetin ostrov-veľkoobjemný odpad.
Harmonogram odvozov
z bytovej zástavby mesta (sídliskové byty) :
Svoj záujem o službu odvozu veľkoobjemného odpadu zo
sídliskových bytov je potrebné nahlásiť na Mestský úrad Komárno telefonicky na tel. čísle 035 2851 362, alebo e-mailom zp@komarno.sk v dňoch od 3. októbra do 7. októbra
2021 od 8.00 hod – do 15.00 hod. Nenahlásená požiadavka
nebude vybavená a bude považovaná za čiernu skládku.
od 17. októbra do 21. októbra 2021 – všetky sídliská (sídliská I., II., III., IV., V., VI., VII., sídlisko Bauring, sídlisko Bašty)
Harmonogram odvozov zo záhradkárskych častí mesta
(miesta budú strážené Mestskou políciou a kamerou)
VÝLUČNE NA ZELENÝ ODPAD!

5. októbra – streda: Ul. Komáromi Kacza, Úzka ul., Tesárska ul., Požiarnická ul., Kvetná ul., Kováčska ul., Konvalinková ul., Vrbová ul., Ul. slobody, Ul. roľníckej školy, Ul. G.
Czuczora, Dolná ul., Nezábudková ul., Čajakova ul., Bažantia ul., Robotnícka ul.,

od 4. do 6. novembra 2022 – Alžbetin ostrov, Mŕtve rameno Váhu, Nová Stráž – záhradky, Vadaš, Harčáš – záhradky,
Tehelňa, Ižianska cesta, Bratislavská cesta – záhradky,
Selyeho ul. – záhradky, Orechový rad – záhradky, záhradky
za Doprastavom

6. októbra – štvrtok: Okružná cesta, Ul. M. Urbana, Lipová
ul., Bočná ul., Bernolákova ul., Apalská ul., Ul. víťazstva,
Topoľčianska ul., Prievidzská ul., Alapyho ul., Ul. S. Takátsa,
Murgašova ul., Ul. J. Tubu, Handlovská ul., Ul. Mateja Bela,
Rožná ul., Ul. pri Panoráme,

Budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery výlučne na
zelený odpad na Alžbetinom ostrove na 4 miestach (futbalové ihrisko, zimný štadión, trafostanica, Yacht club), Mŕtve
rameno Váhu na veľkom parkovisku, v Novej Stráži - Vadaš
býv. dopr. ihrisko, Harčáš záhradky, Tehelňa, Ižianská cesta, Bratislavská cesta záhradky, Selyeho záhradky, Orechový rad záhradky a záhradky za Doprastavom.

7. októbra – piatok: Baštová ul., Ul. J. Szinnyeiho, Ul. J.
Péczeliho, Hrušková ul., Zlievarenská ul., Krivá ul., Skalná
ul., Rovná ul., Družstevná ul., Priemyselná ul., Orechový
rad, Ul. odborárov, Ul. mládeže, Gútsky rad, Potočná ul.,
Plynárenská ul., Ul. mieru č. 36.
Od 10. októbra do 14. októbra 2022
Centrum a mestská časť Nová Stráž
10. októbra – pondelok: Ul. zlatého muža, Rozmarínová
ul., Špitálska ul., Rybárska ul., Klobučnícka ul., Senný trh,

Hľadáte si prácu?
Neváhajte využiť možnosť a skúste si vyhľadať voľné
pracovné miesta nielen v našom okrese, ale aj v rámci celej Slovenskej republiky, na online portáli práce www.istp.
sk. Portál www.istp.sk je Váš internetový sprievodca trhom práce, ktorý pomáha spájať ľudí a zamestnávateľov.
Na www.istp.sk nájdete aktuálne voľné pracovné miesta
s miestom výkonu práce v okrese Komárno.
Pri každej pracovnej ponuke nájdete kontakt
priamo na zamestnávateľa, ktorého môžete
kontaktovať a dohodnúť si pracovný pohovor.

TRIEDIME ODPAD!

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 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 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.

Vyššie uvedený odpad je možné odovzdať celoročne aj na
zbernom dvore na Harčášskej ceste. Prevádzková doba
zberného dvora v pracovné dni (okrem pondelka) utorok piatok 10.00-18.00 hod., v sobotu 8.00-12.00 hod.

Ďakujeme občanom za spoluprácu!
Mesto Komárno

Drobná inzercia
l Kúpim – predám, najradšej vymením veľký 2-izbový
prerobený byt v Komárne
za rodinný dom v Komárne
+ doplatok. Dohoda. Tel.:
0908/598 510.
l Dám do prenájmu garzónku na Košickej ulici. Tel.:
0918/744 596.

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.

POĎAKOVANIE
Touto cestou ďakujeme celému personálu v Sociálnom
zariadení Náruč z pavilónu č. 23 za opatrovanie mojej
mamičky Ireny TÓTHOVEJ.
Ďakuje dcéra s rodinou

prijme do trvalého pracovného pomeru

zdravotné sestry.

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
v domácom prostredí pacienta v meste a v okrese
Komárno.
Podmienka: vodičský preukaz B.

Novorodenci

Adrián Aslan Uluel z Komárna, Patrik Kiripovsky z Virtu,
Liana Zsigó z Petržalky, Noel Mácsadi z Farnej, Oliver Krajčovič z Nových Zámkov, Donovan Fúró z Kútnikov, Jakub
Radovan Varga z Gbeliec, Anna Liza Nagy z Komárna, Dárius
Balogh z Bátorových Kosíh, Lorette Tehelová z Komárna, Szidónia Vavríková z Kravian nad Dunajom, Jakub Rusňák z Palárikova, Dylan Alexander Rácz z Gbeliec, Vajk Varga z Búču,
Viktória Vivien Szulcsányová z Kolárova, Sofia Untermayerová z Komárna, Boldizsár Sebők z Chotína, Áron Barthalos z
Hurbanova, Elisa Beňo z Keťu, Liána Homolová zo Svodína,
Bíborka Anna Mihályová zo Salky, Karolína Szabóová z Komárna, Matias Almáši z Imeľa, Diana Duchoňová z Okoličnej
na Ostrove, Tomáš Rigó z Pribety, Jasmin Czabányová z Andoviec, Sebastian Farkas z Gbeliec, Zora Bartalošová z Padane,
Dániel Fülöp z Kolárova, Zóra Alíz Szentgáli z Nány, Ármin
Vrábel z Hurbanova, Sabrina Stojková zo Zemného, Damján
Medza zo Šamorína, Noel Szkukálek zo Zemianskej Olče,
Tomáš Molnár z Čalovca, Csanád Gyürky z Búču, Natália
Kecskésová zo Svätého Petra, Kevin Rigó z Marcelovej, Liza
Trenka z Kamenného Mosta, Ákos Benett Kovács zo Štúrova,
Zoja Kovácsová z Kamenice nad Hronom, Máté Szakszon z
Komárna, Ágnes Piroska z Komárna, Oliver Tamásy z Dediny
Mládeže, András Fábián zo Salky, Marian Lakatoš z Modrán,
Elizabeth Tóthová z Nesvád, Filip Šišolák zo Šurian, Tamara Telekes z Kolárova, Damjan Balačin z Mudroňova, Patrik
Goda z Komárna, Marián Brunner zo Sládkovičova, Lea Vermes z Komárna, Viktor Csonka zo Svätého Petra, Teodor Gál z
Bratislavy - Staré Mesto, Zsóka Fruzsina Tábor zo Zemianskej
Olče, Nikoletta Venth z Okoličnej na Ostrove, Zente Kecskés
zo Sokoliec.

Sľúbili si vernosť

Dezider Szűcs a Renáta Olajos, Michal Hrabovský a Vivien Bagóčiová, Dávid Lábsky a Katarína Plauterová, Krisztián Bacs a Erika Markuszeková, Dávid Leško a Izabela Weszelovszká, Gábor Hernádi a Katarína Füsiová.

Opustili nás

87-ročná Rozália Kecskésová z Komárna; 72-ročný Ladislav Németh z Komárna, 103-ročná Margita Csintalanová z
Chotína.

SPOMIENKA

Dňa 4. septembra 2022 uplynulo
6 rokov, čo nás navždy opustil náš
milovaný

Patrik TAKÁCS.

Spomienku naňho si uchová otec,
súrodenci a rodina

