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Dokončili nájomne byty

V kajak-kanoe klube sa cez víkend konal rodinný deň.
Predseda klubu, Viktor Demin, vyhlásil tohtoročných najúspešnejších športovcov. Podľa jeho slov, výsledky hovoria
samé za seba – klub sa stal majstrom Slovenska s vysokým
náskokom a na medzinárodných súťažiach bolo najviac pretekárov z Komárna. Súčasne sa poďakoval sponzorom, rodinám a všetkým pretekárom, nakoľko za týmto úspechom stojí
tímová práca.

V rámci rodinného dňa boli odovzdané obnovené dámske aj pánske šatne a sprchy, ktoré v oboch prípadoch využívajú najmä mladší pretekári. Rekonštrukcia spŕch nechala na
seba dlho čakať, teraz sa ju však podarilo zrealizovať vďaka
finančnej podpore samosprávy.
Klub onedlho začne s realizáciou úspešného projektu, v
rámci ktorého budú obnovené vonkajšie ihriská, vnútorné tréningové bazény a takisto aj vetrací systém.

Vo štvrtok 20. októbra
popoludní si mohli rodiny
oficiálne prevziať kľúče od
nových nájomných bytov v
Novej Stráži. Na slávnostnom odovzdávaní bola prítomná aj štátna tajomníčka
Katarína Bruncková, ktorej
rezort dohliada na program
nájomných bytov (ŠFRB).
Novým nájomníkom kľúče
odovzdal primátor mesta
Béla Keszegh.
Bývalá budova školy v
Novej Stráži stála už 17 rokov opustená, prípravné práce na jej rekonštrukciu začali pred 3 rokmi. Samotná
rekonštrukcia sa začala pred
rokom, 40 percent výdavkov
na jej obnovu tvorí štátna
dotácia, ostatné náklady boli
hradené z výhodnej štátnej
pôžičky, ktorá bude splácaná
z nájomného obyvateľov.
Týchto 14 bytov s rekuperačnou technikou a 8 solárnymi panelmi, ktoré budú

pomáhať s ohrevom vody,
spĺňa najnovšie predpisy a
takisto aj izolačnú normu
stavby A0, vďaka čomu budú
aj režijné náklady čo najnižšie. Pre nových obyvateľov
je k dispozícii 21 parkovacích miest a v okolí budovy
mesto upravilo aj zeleň.
Na základe žiadostí obyvateľov a následne po žrebovaní sa do bytovky mohlo
nasťahovať 10 rodín. Na
zvyšné štyri byty sa môžu
záujemcovia prihlásiť, bližšie informácie nájdete na 2.
strane našich novín.
Po slávnostnom odovzdávaní primátor mesta
Béla Keszegh ešte ukázal
štátnej tajomníčke Kataríne
Brunckovej ďalšiu budovu v
centre mesta, v ktorej práce
začali pred dvoma týždňami
a do jedného roka tam bude
ďalších 16 štartovacích bytov
pre mladé rodiny.
rs

Výstava o storočnici rybárskeho zväzu v Komárne

Prvé záznamy o histórii rybárstva
na území dnešného Komárna sú staré
tisíc rokov a siahajú až k Štefanovi I.,
ktorý udelil rybárske práva. Neskôr,
rozdelením spoločnosti, sa rozlišovali
3 vrstvy rybárov – poddaní, ktorí slúžili
feudálom, rybári združení v cechoch
a rybári, ktorí lovili pre vlastné potreby. V neskorších storočiach sa záujemcovia o rybolov začali združovať do
spolkov.
„Základná organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu v Komárne oslavuje
sté výročie svojho založenia a obdobie
od roku 1922 do roku 2022 pokrýva
práve toto obdobie. Vznikla preto, lebo
v roku 1872 boli zrušené cechy a nastalo 40-ročné obdobie, keď na vodu začali chodiť športoví rybári. Tí sa chceli
združovať v spolku, aby sa venovali tomuto športu, pomáhali chovu rýb a bola
to aj dobrá rekreácia pre robotníkov,
aby pri vode prišli aj na iné myšlienky,
ako je len práca,“ - povedala Veronika
Bucz, zoologička Podunajského múzea
v Komárne.
Členskú základňu v Komárne tvorilo
na začiatku 19 ľudí, ktorí chceli vytvoriť nejakú organizáciu. Začali loviť ryby
hlavne oproti dnešnej lodenici. Postupne zdokonaľovali svoje rybárske techniky a získavali čoraz viac členov. Dnes
má Základná organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu v Komárne už viac
ako 3-tisíc členov.
„Poslední rybári, posledná rybárska
rodina, ktorá tu v Komárne bola, bola
rodina Andrása Cillinga, ktorý bol jedným z posledných vodcov a majstrov
cechu a potom pokračoval v začiatkoch
rybárskeho spolku. Bol to človek, ktorý

si pamätal, o čom je veľký rybolov. Za
posledných 30 rokov sa zmenilo aj zloženie rýb v našich vodách. Vo vode je
čoraz viac druhov rýb, ktoré nie sú v našej oblasti pôvodné. V mnohých prípadoch tieto ryby vytláčajú naše pôvodné
ryby, ako sú napríklad tolstolobik, amur,
pretože boli osádzané v našich vodách,
aby sa živili rastlinami vo vodách a darí
sa im a množia sa,“ - pokračovala Veronika Bucz.
Technický pokrok – konkrétne výstavba vodných elektrární a kaskád na
Dunaji vytlačili aj jednu z najpôvodnejších rýb, ktoré bolo možné u nás uloviť.
Pred sto rokmi vo vodách Dunaja lovili ešte aj vyzu. Tá bola najdôležitejšou
rybou v Dunaji v okolí Komárna. Bola to
takzvaná povinná ryba a rybári ju museli pravidelne doručiť na cisársky stôl.
Tieto ryby neboli malé, vážili až tonu a
boli dlhé viac ako 3 metre. Takáto ryba

zabezpečila potravu pre celé rodiny.
Posledné kusy vyzy vylovili pri Komárne v 50-tych rokoch minulého storočia.
Odvtedy sa vyzy už z Čierneho mora
nedostanú k nám na neresenie.
„Naša výstava je dosť rôznorodá,
pretože chceme pripomenúť nielen sté
výročie rybárskeho zväzu. Návštevníci
si môžu pozrieť výber materiálov z etnografických, prírodovedných, historických a archeologických zbierok múzea
a nájdete tu ryby – diela preparátora
Milana Žiaka z Trnavy. Ide o celotelové preparované exempláre, kapitálne
kúsky. Nájdete tu napríklad zubáča, ale
aj veľmi zaujímavé miznúce druhy rýb,
ktoré sa už vidia len zriedka, napríklad
jesetera ruského alebo koloka veľkého,“
- dodala Veronika Bucz.
Storočnicu rybárskeho zväzu v Komárne pripomína výstava v Podunajskom múzeu a navštíviť ju môžete v Zichyho paláci.

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.

2

21. októbra 2022

Informácie o spôsobe hlasovania

Prenájom mestských bytov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č.
1863/2022 zo dňa 29.09.2022 schválilo Dodatok č. 2
k Zásadám o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov. Žiadosti o prenájom mestského
bytu v Novej Stráži majú byť podané na Mestský úrad
Komárno, Referát nájomných bytov do 15.11.2022 na
osobitnom tlačive so všetkými povinnými prílohami.
Bližšie informácie: Mestský úrad Komárno, Majetkovo–právny odbor, Referát nájomných bytov, HajnalkaHabenichtová, číslo tel.: 035/2851 314, Mgr. Judit Muszela, číslo tel.: 035/2851 315, www.komarno.sk.

Novorodenci

Vencel Erős z Komárna, Tibor Ledeczky z Veľkého Harčáša, Oliver Kis z Hurbanova, Vincent Sulovský z Komárna,
Levente Benkő z Tvrdošoviec, Kevin Lakatos z Lándora, Alvaro Horváth z Nededa, Oliver Berentei z Čalovca, Dominik
Horváth z Holíc, Zolya Alara Markovič z Komárna, Bence
Palas z Komárna, Ferenc Kovács z Novej Stráže, Andrea Molnárová z Tône, Mia Kovács z Veľkých Kosíh, Márton Molnár
zo Zemianskej Olče, Andrea Jókai z Moče, Tobias Kurucz z
Ďulovho Dvora, Mark Tarasenko z Komárna, Nadin Bohák z
Kéťu, Noel Bokros z Bátorových Kosíh, András Fodor z Kamenice nad Hronom, Sofia Takácsová z Kolárova, Vanesa Bertóková z Nededa, Richard Veszprémi z Nededa, Lea Botová zo
Sokoliec.

Sľúbili si vernosť

Gábor Herdics a Alexandra Csatlósová, Samuel Lehotkai a
Székely Tímea Beatrix.

Opustili nás

77-ročná Mária Sahajová z Komárna, 71-ročný Gabriel
Daniš z Chotína, 78-ročný László Horváth st. z Komárna, 71ročná Jolana Kecskésová z Komárna, 81-ročná Emilia Benkóczká z Vrbovej nad Váhom, 71-ročná Lengyel Erzsébet rod.
Árva z Komárna, 83-ročná Juliana Szalaiová z Chotína, 90ročná Helena Tóthová z Chotína, 94-ročná Gizela Korimová
z Komárna, 64-ročná Edit Puskás st. z Búču, 63-ročný Tibor
Lázár z Komárna, 86-ročná Edita Feketeová z Komárna.
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Volič môže voliť len v
obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v
ktorého zozname voličov
je zapísaný. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať
okrskovej volebnej komisii
svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu
alebo dokladu o pobyte pre
cudzinca.
Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a vydá voličovi prázdnu modrú obálku
opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce (mesta) a dva
hlasovacie lístky s modrými
pruhmi - jeden hlasovací
lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja
a jeden hlasovací lístok pre
voľby predsedu samosprávneho kraja. Potom okrsková
volebná komisia zakrúžkuje
poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do
orgánov samosprávy obcí a
vydá voličovi prázdnu bielu
obálku opatrenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce (mesta) a dva biele hlasovacie
lístky - jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného
(mestského)
zastupiteľstva
a jeden hlasovací lístok pre
voľby starostu obce (primátora mesta).
Prevzatie
hlasovacích
lístkov a obálky potvrdí volič
osobitne v každom zozname
voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred
hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie
neumožní.
Na hlasovacom lístku
pre voľby do zastupiteľstva
samosprávneho kraja môže
volič zakrúžkovať najviac
toľko poradových čísiel kan-

didátov, koľko poslancov má
byť v príslušnom volebnom
obvode zvolených (počet
poslancov, ktorý sa volí vo
volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku).
Na hlasovacom lístku pre
voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len
jedného kandidáta.
V osobitnom priestore
určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič
do modrej obálky hlasovací
lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja
a hlasovací lístok pre voľby
predsedu
samosprávneho
kraja.
Na hlasovacom lístku pre
voľby poslancov obecného
(mestského)
zastupiteľstva
môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel
kandidátov, koľko poslancov
má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí
vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).
Na hlasovacom lístku pre
voľby starostu obce (primátora mesta) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len
jedného kandidáta.
V osobitnom priestore
určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do
bielej obálky hlasovací lístok pre voľby do obecného
(mestského)
zastupiteľstva
a hlasovací lístok pre voľ-

Jesenné upratovanie ZÁHRADKÁRSKE OBLASTI
harmonogram odvozov
miesta budú strážené Mestskou políciou a kamerou
VÝLUČNE NA ZELENÝ ODPAD!
od 4. do 6. novembra 2022 – Budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery výlučne na zelený odpad:
Alžbetin ostrov (na 4 miestach - futbalové ihrisko, zimný štadión, trafostanica, Yacht club), Mŕtve rameno Váhu
(na 2 miestach - na veľkom parkovisku pri Apáli, posledná
záhrada pri rieke Váh), Bašta VI. (na veľkom parkovisku),
Nová Stráž – záhradky, Vadaš - bývalé dopravné ihrisko,
Harčáš – záhradky, Teheľňa - záhradky, Ižianska cesta záhradky, Bratislavská cesta – záhradky, Selyeho ul. – záhradky, Orechový rad – záhradky, záhradky za Doprastavom.
Vyššie uvedený odpad je možné odovzdať celoročne
aj na zbernom dvore Komárno na Harčášskej ceste. Prevádzkový čas zberného dvora v pracovných dňoch je od
8.00 d3o 17.00, v sobotu od 8.00 - 12.00.
Žiadame občanov, aby využili túto možnosť a zamedzili
tým vzniku a rozšíreniu čiernych skládok.
Ďakujeme občanom za spoluprácu!

Mesto Komárno

by starostu obce (primátora
mesta). Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej
obálky, je takýto hlasovací
lístok neplatný.
Na požiadanie voliča mu
okrsková volebná komisia
vydá za nesprávne upravené
hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie
lístky vloží volič do schránky
na odloženie nepoužitých
alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám
upraviť hlasovací lístok pre
zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať
alebo písať a oznámi pred
hlasovaním túto skutočnosť
okrskovej volebnej komisii,
má právo vziať so sebou do
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú
spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona
upravila hlasovací lístok a
vložila do obálky. Obidve
osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen
okrskovej volebnej komisie
poučí o spôsobe hlasovania
a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy
a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu
volebnej korupcie. Členovia
okrskovej volebnej komisie
nesmú voličom upravovať
hlasovacie lístky.
Po opustení osobitného
priestoru na úpravu hlasova-

Západoslovenská
distribučná
oznamuje prerušenie
distribúcie elektriny
v utorok 25. októbra
2022, od 8.30 do 15.30
hodiny, Hadovce
v stredu 26. októbra
2022, od 8.30 do 15.30
hodiny, Hadovce
v piatok 28. októbra
2022, od 8.30 do 15.30
hodiny, Hadovská cesta,
Hadovce
v utorok 08. novembra
2022, od 8.00 do 15.30
hodiny, Ulica Hlavná
(Nová Stráž), Lokalita
Vadaš

cích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby
do orgánov samosprávnych
krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie
pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
Ak volič vloží obálku do
nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie
neplatné.
Volič, ktorý nemôže pre
zdravotné postihnutie sám
vložiť obálku do volebnej
schránky, môže požiadať,
aby obálku do volebnej
schránky v jeho prítomnosti
vložila iná osoba, nie však
člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže
dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov, má
právo požiadať obec a v deň
konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie
hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v
územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.
Volič je povinný odložiť
nepoužité alebo nesprávne
upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov, inak sa
dopustí priestupku, za ktorý
mu bude uložená pokuta 33
eúr.

Drobná inzercia
l Pedikúra aj v pohodlí Vášho domova. Tel.:
0908/761 373.
l REKOM rekonštrukcia bytov. Tel.: 0948/622 051.

Veľká sála
Dôstojníckeho
pavilónu
Dokonalé miesto
pre svadby, plesy a
konferencie.Komplexné zabezpečenie
podujatí - prenájom
priestorov, catering a
dekorácia. Bližšie informácie: info@mskskomarno.sk

21. októbra 2022

3

