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Bezplatný dvojtýždenník mesta Komárna

Škôlka na Kapitánovej ulici oslávila úctyhodných 125 rokov

7. októbra 2022

Do pozornosti politickým strán
a nezávislých kandidátov
kandidujúcim v spojených voľbách

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 už len 21. októbra 2022. 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.

Materská škola na Kapitánovej ulici oslavovala v
piatok 23. septembra. Má za
sebou neuveriteľných 125
rokov – teda bola postavená
na konci 19. storočia. Dnes
je vynovená vďaka mnohým
investíciám z rozpočtu mesta.
„Myslím si, že platan
stojaci na dvore materskej
školy dobre reprezentuje
históriu tejto ustanovizne. A
som veľmi rád, že sa nám
pri tejto príležitosti podarilo
obliecť túto škôlku do slávnostného šatu, podarilo sa

nám ju zrekonštruovať zvonka aj zvnútra. Odstránili sme
nedostatky, ktoré boli dlhodobo zanedbané, vytýkal to
dokonca aj úrad verejného
zdravotníctva, a exteriér sme
kompletne obnovili. Tunajší
škôlkari tu teraz majú oveľa krajšie prostredie, kde sa
môžu každý deň hrať a zabávať. Starostlivosť o komárňanské deti je pre nás dôležitá, pretože práca pedagógov
v Komárne bola vždy vynikajúca, avšak podmienky,
v ktorých ju vykonávali, boli
za posledných 20 rokov veľ-

mi zlé. Preto som rád, že sa
nám v minulom roku podarilo vynaložiť viac ako 4 milióny eur na školstvo, teda na
školy, škôlky, jedálne a športoviská. Týmto sme sa snažili
pomôcť komárňanským rodinám, najmä budúcim generáciám, teda deťom,“ - povedal primátor Béla Keszegh.
Mesto sa postaralo o obnovu Materskej školy na Kapitánovej ulici. V príjemných
priestoroch sa hrajú deti a
zároveň si do života odnášajú veľa vedomostí a zručností.

„O našu materskú školu
je veľký záujem, našťastie.
Zameriavame sa na ochranu
životného prostredia, lásku
k zvieratkám i recykláciu a
tým vedieme deti do života a
dávame im tieto základy, aby
sa ďalej rozvíjali. Naša materská škola je už druhý rok
zapojená do projektu Zelená
škola. Preto sa snažíme, aby
deti boli čím viac v exteriéri
a spoločne vykonávame environmentálne aktivity vonku
na školskom dvore. O našu
materskú školu majú záujem
(Pokračovanie na 3. strane)

Informácie o spôsobe hlasovania

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 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 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 voľby starostu obce (primátora
mesta). Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej
obálky, je takýto hlasovací
lístok neplatný.
(Pokračovanie na 2. strane)

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.

Dni otvorených dverí na Priemyslovke
opäť v tradičnej podobe
Vzhľadom na opatrenia
súvisiace s predchádzaním
ochoreniu Covid-19 sa na
väčšine stredných škôl konali počas dvoch rokov len virtuálne prehliadky priestorov
školy. No, ako sa hovorí, lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť, práve preto sa vraciame
k tradičnej podobe DOD na
Strednej priemyselnej škole
strojníckej a elektrotechnickej v Komárne. Pre rodičov
a ich ratolesti sa naše brány
otvoria v dňoch 20. – 22.
októbra 2022. Pre organizované skupiny žiakov základných škôl z Komárna budú
k dispozícii dni 17. – 19. október 2022.
Vzhľadom na množstvo
noviniek, ktoré nám predovšetkým v technickom vybavení a priestorovej úprave počas posledných dvoch
rokov pribudli, rozšírili sme
program aj o prehliadku tých
priestorov, resp. tých zariadení, ktoré nám pomáhajú
držať na škole vo výučbe
krok s dobou. Takými sú:
laserový gravírovací stroj,
priemyselný automatizačný

montážny systém, zvárací
robot, LabXplorer merací
systém, výrobno-simulačný
model, profesionálne spájkovacie zariadenie a mnoho ďalších. Popri nich budú
môcť návštevníci nahliadnuť
do tajov divadelného krúžku
VISZTA, školskej televízie
Tower TV, práce Študentského parlamentu, ako aj
vyskúšať funkčné zariadenia
vytvorené našimi absolventmi, ako sú napríklad motokára alebo funkčné stroje,
prístroje.
Počas DOD sa môžu
návštevníci tešiť výkladu našich zanietených učiteľov,
ktorých sprevádzanie a oddanosť svojmu povolaniu,
ako veríme, dokáže mnohých získať pre voľbu ďalšieho štúdia práve na našej
škole. S očakávaním osobného stretnutia Vás čo najsrdečnejšie pozývame spoznať
známe i menej známe zákutia obrovského komplexu
budov na križovatke na Petőfiho ulici č.2.
Mgr. Eva Kossárová
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Západoslovenská distribučná
oznamuje prerušenie distribúcie elektriny

v pondelok 17. októbra 2022, od 8.00 do 15.30 hodiny
Ulica Baranyaiho, Bottova, Hadovská cesta, B. Němcovej,
Prowazekova, Tajovského, Tolstého
v utorok 18. októbra 2022, od 8.00 do 15.00 hodiny
Ulica Priečna, Bratislavská cesta, Malodunajská ces.,
Veľkodunajská ces., Malodunajské nábr., Platanová alej,
Veľkodunajské nábr.

Dunaj nás spája…

Ľudia chodia nakupovať
na trh. A ak je na to čas, tak
aj porozprávať sa. Náš medzinárodný program, séria
neformálnych diskusií organizovaných Danubianou,
sa zameriava práve na to
druhé.
Navštevujeme podunajské mestá a pýtame sa ľudí,
ktorí tam žijú, na to, v akej
podobe je rieka prítomná v
ich živote, čo znamená byť
občanom členského štátu

Európskej únie a prečo sa
oplatí spolupracovať.
Tieto otázky sme si už položili na mnohých miestach
pri Dunaji a v zozname samozrejme nemôže chýbať
ani Komárno. V sobotu 15.
októbra 2022 ráno bude na
mestskom trhovisku pripravený náš stánok, ktorý ponúka veľa zaujímavostí, kde
sú vítaní všetci záujemcovia.
https://danubiananetwork.
eu/flowing-in-the-danube/

Ďakujeme!

Dňa 1. októbra bolo 7 rokov, ako sa stala našou pani
farárkou Mgr. Jana Kačicová - Horňáková. Veriaci z Komárna, Iže a Zemianskej Olče jej prajú hlavne zdravie a
Božie požehnanie. Pred niekoľkými dňami oslávila narodeniny pani Martalíšková, ktorá svojím spevom obohacuje
Bohoslužby a spieva aj na pohreboch. Aj jej patrí srdečná
vďaka, aby ešte dlhé roky spievala spolu s pani farárkou.
Mgr. Eva Kerepecká

Novorodenci

Barnabás Tibor Berki z Komárna, Jasmina Litvová z Komárna, Matej Lisý z Tajnej, Ámos Marosi z Iže, Levente Szabó z
Komárna, Bence Bús z Komárna, Harry Klučka zo Šale, Viktor
Rozsnyó z Komárna, Nela Bucseková z Komárna, Denis Janík
z Komárna, Leyla Lacuška zo Šale, Ádám Vörös z Komárna,
Ariana Lakatosová z Dvorov nad Žitavou, Gabriel Nagy z Iže,
Csenge Rajnoha z Malej nad Hronom, Zente Márk Nagy z
Kameničnej, Ema Dikaszová z Hurbanova, Noel Dániel Sárközi z Iže, Olívia Denišová z Iže, Selin Bednárik z Nových
Zámkov, Boglárka Sztojka z Kolárova, Ezra Barkóci z Komárna, Jakub Molnár z Kolárova.

Sľúbili si vernosť

Jozef Suplicz a Adriana Kaločaiová, Igor Belovics a Renáta
Horváthová, Peter Zsittnyan a Jana Hamranová.

Opustili nás

85-ročný Ondrej Balog z Iže, 90-ročná Irena Füsiová z
Kameničnej.

SPOMIENKA

„Ako ticho si žil, tak ticho si odišiel,
skromný vo svojej láske a dobrote.“
V októbri uplynulo 30 rokov, kedy nás
opustil milovaný

Alexander TAKÁCS.

S láskou spomína rodina.
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Informácie o spôsobe hlasovania
(Pokračovanie z 1. strany)

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 hlasovacích 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.

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.

JESENNÉ UPRATOVANIE MESTA – OZNÁMENIE

Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v októbri a novembri 2022 zabezpečí bezplatný odvoz
biologického (zeleného) odpadu a veľkoobjemného odpadu (starý nábytok, koberce, kreslá, skrine, stoličky, postele,
matrace ...) zbernými vozidlami. Ďalej zabezpečíme aj odvoz ELEKTROODPADU.
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- až 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 jesennom upratovaní je potrebné neodvezený odpad (odpad ktorý nie je zahrnutý do
jesenného čistenia mesta) odstrániť z verejného priestranstva. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním čistoty a poriadku na verejnom priestranstve budú vykonávať príslušníci
Mestskej polície mesta Komárno.

Od 10. do 14. októbra 2022
centrum a mestská časť Nová Stráž
10. októbra – pondelok:
- Ul. zlatého muža, Rozmarínová, Špitálska, Rybárska, Klobučnícka, Senný trh, Biskupa Királya, Eötvösova, Palatínova,
- Hlavná, Krížna, Podzáhradná, Vnútorná.
11. októbra – utorok:
- Kapitánova, Pohraničná, Župná, Jókaiho, Valchovnícka,
Lehárova, Svätoondrejská, Dunajské nábrežie, Dunajská,
Pevnostný rad, Elektrárenská cesta,
- Kostolná, Dlhá, Dunajský rad.
12. októbra – streda:
- Nádvorie Európy, Letná, Františkánov, J. Husa, M. Čáka, K.
Thalyho, Zámoryho, Gombaiho, Majstrovská, Csokonaiho,
- Školská, Darányiho, Móra Krausza, K. Harmosa, Strážna,
Zámočnícka.
13. októbra – štvrtok:
- Vnútorná okružná, Jazerná, Beöthyho, Nám. sv. Rozálie,
Hlboká, Malá jarková, Veľká jarková, Práce,
- Ul. vtáčej záhrady, Obchodná, Jarabínková, Narcisová,

Včelárska, Smrečinová, Jázmínová.
14. októbra – piatok:
- Zimná, Komárňanská, Mesačná, Slnečná, Lúčová, Veľký
rad, Trstinová, Krátka,
- Agátová, Levanduľová, Slnečnicová, Snežienková, Vadaš
– rodinné domy

Od 17. októbra do 21. októbra 2022
ostatné mestské časti

17. októbra – pondelok: Malá Iža, Harčáš, Veľký Harčáš,
18. októbra – utorok: Ďulov Dvor,
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 emailom zp@komarno.sk v dňoch od 3. do 7. októbra 2022
od 8.00 do 15.00. Nenahlásená požiadavka nebude vybavená a bude považovaná za čiernu skládku.
17. októbra do 21. októbra 2022 – všetky sídliská
sídliská I., II., III., IV., V., VI., VII., sídlisko Bauring, sídlisko
Bašty.

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 do
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
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Nemocnica očkuje vakcínou
zameranou na variant Omicron
S narastajúcim počtom
prípadov ochorenia COVID19 opäť stúpa záujem o očkovanie. Nemocnica AGEL
Komárno od piatku 30. septembra očkuje aj upravenou
vakcínou Comirnaty Original/Omicron BA.1.
„Táto adaptovaná vakcína môže byť podaná len ako
posilňujúca dávka, teda prvý
alebo druhý booster. Očkovacia látka sa môže aplikovať
iba osobám starším ako 12
rokov, ktoré už absolvovali
základnú očkovaciu schému

proti ochoreniu COVID-19,“
- povedala námestníčka pre
liečebnú a preventívnu starostlivosť MUDr. Gabriela
Filkóová. Očkovanie prebieha v nemocnici v ambulancii infektológie každý
piatok od 8.00 do 13.00. Na
očkovanie sa záujemcovia
môžu registrovať cez portál
www.korona.gov.sk. Okrem
posilňujúcej dávky novu
vakcínou očkujeme naďalej
aj všetkých záujemcov vakcínami Pfizer/Comirnaty a
Johnson&Johnson/Janssen.

Škôlka na Kapitánovej ulici oslávila
(Pokračovanie z 1. strany)

aj rodičia z iných krajín – z
arabských štátov, Ukrajiny či
Maďarska. Tým vedieme deti
k rozvoju multikultúrnej výchovy,“ - povedala riaditeľka
materskej školy Irena Pastorková.
Učiteľky v tejto škôlke i
rodičia si pochvaľujú vynikajúcu spoluprácu s Radou
školy.
„Za posledné 4 roky sa
vďaka pani riaditeľky Ireny
Pastorkovej podarilo doniesť
do tejto škôlky investície v
hodnote približne 160-tisíc
eúr. Za tie roky táto budova
prešla rekonštrukciou, a to

hlavne strešnej konštrukcie,
lebo zatekala. Okrem toho
boli opravené dažďové zvody, vnútorná kanalizácia a
obnovené boli sociálne zariadenia. V tomto roku bola
dokončená kompletná fasáda materskej školy a sociálne
zariadenia. Niektoré triedy,
ktoré neboli obnovené skôr,
boli dokončené teraz. Pristúpili sme aj k obnove dvora a
pevne verím, že v budúcnosti tento dvor najstaršej materskej školy v Komárne bude
prekvitať,“ - uviedol Patrik
Ruman, predseda Rady školy.
bal

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

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

