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Vzhľadom na rastúci po-
čet áut a nedostatok parko-
vacích miest sa mesto roz-
hodlo vypracovať a postupne 
zaviesť nový systém parko-
vania. Podrobnosti predsta-
vil na tlačovej konferencii 
primátor Béla Keszegh.

„Počet vozidiel rastie tak 
dynamicky, že je ťažké dať 

na to dobrú odpoveď. Sú-
bežne s rozvojom nového 
parkovacieho systému ch-
ceme zachovať aj zeleň na 
sídliskách, pretože to potre-
bujú obytné zóny, ale potre-
bujú aj dostatok parkovacích 
miest. Základnou filozofiou 
nového systému je, že všetky 
rodiny by mali mať možnosť 

pohodlne zaparkovať, čo si 
však bude vyžadovať určité 
regulácie. Prioritou v tomto 
smere je, aby sídlisko bolo 
pre rodiny, nie pre služob-
né autá, nie pre taxíky, nie 
pre dodávky, ale aby rodiny 
mohli zaparkovať, keď prídu 
z práce," - povedal primátor 
Béla Keszegh.

Každý však chce mať 
možnosť pohodlne zapar-
kovať, najlepšie na mieste, 
ktoré je najbližšie k jeho do-
movu. To je však čoraz ťaž-
šie, pretože počet áut rastie 
tak rýchlo, že počet nových 
parkovacích miest, ktoré sa 
každoročne vytvárajú, ani 
zďaleka nestačí pokryť rastú-
ci dopyt. Priestor na rozširo-
vanie je tiež malý a architek-
ti sídliskovej infraštruktúry z 
rokov socializmu si pravde-
podobne ani v najodvážnej-
ších snoch nepredstavovali, 
že o niekoľko desaťročí ne-
skôr bude potrebné zaparko-
vať toľko áut. V roku 1965, 
keď boli autá ešte luxusom, 
bolo v krajine 53 870 áut. V 
roku 2021 už nie je ničím vý-
nimočným, že jedna domác-
nosť má dve alebo dokonca 
tri autá. Registrovaných áut v 
roku 2021 bolo 2 493 183. 
Situácia v našom meste nie 
je o nič lepšia. Ak sa pozrie-
me na štatistiky za posledné 
desaťročia, v roku 2002 pri-
padalo v Komárne na jednu 
domácnosť menej ako jedno 

Cieľom nového systému parkovania 
je zabezpečenie poriadku

Mestské zastupiteľstvo 
v Komárne usporiadalo vo 
štvrtok 16. februára svoje 
prvé tohtoročné zasadnutie, 
na ktorom prijalo niekoľ-
ko rozhodnutí o viacerých 
otázkach týkajúcich sa in-
vestícií a budúcnosti mesta. 
Poslanci okrem iného schvá-
lili investičný bankový úver 
na financovanie výstavby za-
riadenia na využitie slnečnej 
energie na výrobu elektriny 
– fotovoltaiky pre akciovú 
spoločnosť KOMVaK, čo má 
zabrániť výraznému zvýše-
niu taríf za vodné a stočné.

Poslanci schválili aj ná-
vrh na zmenu rozpočtu prí-
spevkovej organizácie Co-
morra Servis na tento rok, 
pretože strecha mestskej 
športovej haly potrebuje 
naliehavú opravu. Podob-
ne ako pre KOMVaK, aj pre 
organizáciu Comorra Servis 
poslanci  schválili investič-
ný bankový úver na finan-
covanie výstavby zariadenia 
na využitie slnečnej energie 
na výrobu elektriny – foto-
voltaiky. Mestské kultúrne 
stredisko, Zariadenie pre 
seniorov a Centrum voľného 
času požiadali zastupiteľstvo 
o schválenie spolufinanco-
vania verejnej súťaže, ktorá 
umožní všetkým trom inšti-
túciám modernizovať svo-
je budovy, najmä v oblasti 
energetického hospodárstva.

Významné zmeny sa 
očakávajú aj v oblasti od-
padového hospodárstva. 
Od 1. marca zber a odvoz 
komunálneho odpadu za-
bezpečí mestská spoločnosť 
KN Smart, ktorá však bude 
potrebovať nové a moderné 
vozidlá. Poslanci rozhodli o 
kúpe dvoch nových vozidiel. 
V ďalšej časti zasadnutia po-

slanci schválili zoznam no-
vých členov škôlskych rád 
a zaoberali sa žiadosťami a 
návrhmi v bytových a majet-
kovo-právnych veciach.

Niekoľko rozhodnutí 
bolo prijatých aj v oblasti in-
vestícií. Samospráva vynaloží 
50 tisíc eur na rekonštrukciu 
mestských športových zaria-
dení a bol schválený zoznam 
investícií plánovaných na 
tento rok. Celkovo to v mest-
skom rozpočte predstavuje 
výdavky vo výške niečo vyše 
850 tisíc eur. Medzi najväč-
šie položky patrí výstavba 
kompostárne, modernizácia 
cesty v Harčáši, vytvorenie 
nových parkovacích miest a 
modernizácia existujúcich 
kontajnerových stanovíšť.

Pred dvoma rokmi mest-
ské zastupiteľstvo otvorilo 
územný plán mesta a umož-
nilo občanom, podnikom a 
organizáciám pôsobiacim v 
meste predkladať pozmeňu-
júce návrhy. Podľa schvále-
ného rozhodnutia zastupi-
teľstvo zatiaľ schválilo len 
zámer zmeny a doplnenia 
územného plánu. V praxi to 
znamená, že 36 schválených 
žiadostí zapracujú do územ-
ného plánu odborníci a ko-
nečné rozhodnutie prijme 
zastupiteľstvo.

V ďalšej časti zasadnu-
tia zastupiteľstvo rozhodlo 
o tohtoročnom financovaní 
kultúrnych a športových or-
ganizácií, o rozpočte škol-
ských zariadení a o zriadení 
športových tried v základ-
ných školách na Komenské-
ho a na Eötvösovej ulici. Viac 
informácií o rozhodnutiach 
prijatých zastupiteľstvom 
nájdete v článkoch v naších 
novín.

-p-

Rokovali poslanci 
mestského zastupiteľstva

V oblasti nakladania s ko-
munálnym odpadom sa oča-
kávajú veľké zmeny, povedal 
primátor Béla Keszegh na 
tlačovej konferencii v piatok 
17. februára. Uviedol, že 
reorganizácia systému od-
padového hospodárstva po-
zostáva z viacerých oblastí 
a začala sa už v uplynulom 
období, a to najmä reštruk-
turalizáciou a modernizá-
ciou infraštruktúry.

V minulom roku bol otvo-
rený nový a moderný zberný 
dvor v mestskej časti Har-
čáš, v tomto roku sa očakáva 
ukončenie prác na mestskej 
kompostárni v Hadovciach 
a v posledných rokoch na 
sídliskách bolo zrekonštruo-
vaných viac kontajnerových 
stanovíšť. Rekonštrukcia, za-
krývanie a uzatváranie kon-
tajnerových stanovíšť je pri-
oritou mesta aj v tomto roku. 
Mestské zastupiteľstvo už 
schválilo 115 000 eur, ale na 
aprílovom zasadnutí zastu-
piteľstva bude z mestského 
rozpočtu vyčlenená ďalšia 
podstatne vyššia suma.

Najvýznamnejšou zme-
nou v odpadovom hospo-
dárstve je, že od 1. marca 

bude odvoz komunálneho 
odpadu zabezpečovať mest-
ská spoločnosť KN Smart 
Servis. Súčasný dodávateľ, 
spoločnosť Clean City, s. r. 
o., má s mestom uzatvorenú 
zmluvu do 28. februára tohto 
roka. Táto zmena bola aj na 
programe posledného zasad-
nutia zastupiteľstva, keďže 
zmena dodávateľa si vyžia-

dala zmenu podnikateľského 
plánu mestskej spoločnosti 
KN Smart, navýšenie konto-
korentného úveru obchod-
nej spoločnosti a nákup 
dvoch nových vozidiel na 
spustenie služby. Návrh bol 
väčšinou poslancov prijatý, 
ale niekoľkí z nich vyjadrilo 
obavy z novej zmeny. Poska-
nec Imre Andruskó uviedol, 

že má pochybnosti o tom, 
či technické vybavenie a 
stroje spoločnosti umožnia 
jej efektívnu prevádzku a že 
suma 983 tisíc eúr v podni-
kateľskom pláne na pokry-
tie nákladov na odvoz od-
padu je nereálna. Uviedol, 
že podľa jeho názoru táto 
suma nie je udržateľná a že 
je pravdepodobné, že KN 

Zmeny v odpadovom hospodárstve
Reštrukturalizácia môže viesť k úspore nákladov

Rekonštrukcia, zakrývanie a uzatváranie kontajnerových stanovíšť je prioritou mesta aj 
v tomto roku. 

Najkontroverznejšou časťou nového systému bude určite parkovanie v sídliskách, pretože 
to v značnej miere ovplyvní komfortnú zónu občanov.

(Pokračovanie na 2. strane)
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auto, v priemere 0,8 auta, 
do roku 2022 sa tento počet 
zdvojnásobil. To znamená, 
že každá domácnosť v Ko-
márne má v priemere 1,6 
auta. Len za posledné 3 roky 
sa počet vozidiel v Komárne 
zvýšil o 2 000.

Systém parkovania v 
meste možno v zásade roz-
deliť na tri oblasti: parkova-
nie v centre mesta, parko-
vanie v obytných zónach 
a parkovanie pre osoby so 
zdravotným postihnutím. 
Poslednú menovanú oblasť 
rieši aj nový systém parkova-
nia, keďže cieľom mesta je 
zabezpečiť parkovacie mies-
ta pre všetkých oprávnených 
žiadateľov.

„Žiadosti neposudzu-
je mestský úrad, ale mesto 
musí umiestniť značky. V sú-
časnosti je veľa parkovacích 
miest pre osoby so zdravot-
ným postihnutím. Možno 
niektoré miesta už zneužíva-
jú, alebo tí, ktorí o to niekedy 
oprávnene požiadali, už nie 
sú medzi nami. Teraz robíme 
kompletnú previerku, do kto-
rej je zapojený register oby-
vateľov a mestská polícia, 
ktorá tieto miesta kontroluje. 
Tí, ktorí parkujú nelegálne, 
budú zo systému vyradení, 
aby zostalo viac parkovacích 
miest pre obyvateľov," - do-
dal primátor Béla Keszegh.

V systéme parkovania v 
centre mesta sa neočakávajú 
žiadne zásadné zmeny. 802 
parkovacích miest, ktoré sú 
k dispozícii, bude naďalej 
spoplatnených len počas 
pracovného času, ale v prí-
pade schválenia poslancami 
možno v blízkej budúcnosti 
očakávať mierne zvýšenie 
cien. Počas víkendov a sviat-
kov bude parkovanie naďa-
lej bezplatné, parkovisko na 
Kossuthovom námestí bude 
taktiež naďalej bezplatné 
na jednu hodinu a parkova-
cie miesta pred termálnym 
kúpaliskom taktiež ostávajú 
bezplatné na dve hodiny. 
Spôsob platby zostane tiež 
nezmenený, s možnosťou 
platby v hotovosti, kreditnou 
kartou alebo SMS. Primátor 
Béla Keszegh zdôraznil, že 
cieľom parkovania v centre 
mesta nie je vyberať peniaze, 
ale zabezpečiť, aby si nikto 
nezarezervoval parkovacie 
miesto na dlhší čas.

„Nie je v záujme podni-
kateľov v centre mesta, aby 
úradník pracujúci v centre 
mesta obsadil miesto na celý 
deň, ale aby, ak niekto príde 
do centra mesta za obcho-
dom alebo nákupmi, vždy 
si našiel parkovacie miesto. 

Zrušili sme parkovacie mies-
ta pre úradníkov mesta, ani 
primátor nemá vyhradené 
parkovacie miesto. Ale tých, 
ktorí tu hľadajú miesto, sa 
snažíme motivovať, aby sa 
tu dlho nezdržiavali, aby si 
vybavili svoje záležitosti a 
išli ďalej," - povedal primátor 
Béla Keszegh.

Najkontroverznejšou 
časťou nového systému bude 
určite parkovanie v sídlis-
kách, pretože to v značnej 
miere ovplyvní komfortnú 
zónu občanov. Takmer vo 
všetkých mestách, kde sa 
pokúsili regulovať takéto par-
kovanie, sa zdvihol obrovský 
odpor obyvateľov. Podľa slov 
primátora, ani v našom mes-
te to nebude inak.

„Očakávame, že aj u nás 
sa vytvorí negatívna nálada. 
Rodiny s jedným autom však 
v novom systéme nájdu po-
hodlnejšie parkovanie. Pre 
tých, ktorí majú tri alebo štyri 
autá, alebo sú zvyknutí jaz-
diť služobným autom domov, 
bude systém nepohodlnejší," 
- povedal Béla Keszegh.

Podľa pripravovaného 
návrhu systém sa bude týkať 
len nočné časové pásmo. 
Cez deň by sa parkovalo 
naďalej ako doteraz, ale v 
rezidenčných zónach by v 
určitých časových úsekoch 
mohli bezplatne parkovať 
len rezidenti, pričom na jed-
nu domácnosť by pripadalo 
jedno auto.

„Nový systém je zalo-
žený na myšlienke jedného 
bezplatného parkovacieho 
miesta pre každú domác-
nosť. Tí, ktorí majú viac ako 
jedno auto, by za parkovacie 
miesto platili a táto suma by 
sa celá použila na vybudo-
vanie nových parkovacích 
miest. Sme si vedomí, že ide 
o citlivú otázku. Preto by sme 
to chceli prerokovať s prísluš-
nými komisiami a občanmi, 
prediskutovať to a v prípade 
súhlasu poslancov zaviesť 
od septembra skúšobnú pre-
vádzku. Dúfame, že sa nám 
podarí nájsť riešenie, ktoré 
bude slúžiť rodinám, a vy-
pracovať také nariadenie, 
ktoré zabezpečí pohodlné 
parkovanie pre všetky rodi-
ny," - povedal primátor Béla 
Keszegh.

Okrem zavedenia no-
vého systému aj tento rok 
plánuje samospráva vytvoriť 
ďalšie parkovacie miesta na 
sídliskách, ako to urobila v 
uplynulých rokoch. Na svo-
jom poslednom zasadnutí 
zastupiteľstvo rozhodlo, že 
v tomto roku vynaloží 150 
tisíc eúr na vybudovanie no-
vých parkovacích miest.

(Dokončenie z 1. strany)

Cieľom nového systému parkovania 
je zabezpečenie poriadku Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komár-

no v mesiacoch marec a apríl 2023 zabezpečí bezplatný 
odvoz biologického (zeleného) odpadu a veľkoobjemného 
odpadu (starý nábytok, koberce, kreslá, skrine, stoličky, po-
stele, matrace ...) so zbernými vozidlami. Ďalej zabezpečí-
me aj odvoz ELEKTROODPADU.

Jarné upratovanie nezahŕňa zber vyseparovaného odpa-
du (papier, sklo, plasty – kovy – VKM), nebezpečný odpad, 
batérie a akumulátory, oleje, lieky, farby, pneumatiky, drob-
ný stavebný odpad. Tento typ odpadu NEBUDE odvezený!

Vyššie uvedené odpady je možné odovzdať celoročne 
aj v zbernom dvore Komárno na Harčášskej ceste. Prevádz-
kový čas zberného dvora v pracovné dni je 8.00 - 17.00, v 
sobotu 8.00 – 12.00. 

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 bez-
pečnosti 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 vo-
zidlo. Zároveň žiadame občanov, aby si vyložený odpad 
ustrážili pred vykrádačmi (každý je zodpovedný za svoj 
odpad pred domom). Počas a po jarnom upratovaní je po-
trebné 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 6. marca do 10. marca 2023 
Letecké pole a Robotnícka štvrť

6. marca – pondelok: Ul. gen. Klapku, Lesná, Hríbová, Ul. 
Gy. Berecza,  Selyeho 10, Prowazekova, Tolstého, B. Něm-
covej, J. Baranyaiho, Bottova, Tajovského, Slnečné nám., 
Ľaliová,
7. marca – utorok: Ul. 29. augusta, Nová, Poľovnícka, Ho-
lubárov, Šípková, Tichá, Stredná, Topoľová, Pokojná, M. 
Staudta, I. Kultsára, Listová, Muškátová, Javorová, Krymská, 
Nitrianska, Zvolenská, Ružová, Orgovánová, Fialková, Šal-
viová,
8. marca – streda: Komáromi Kacza, Úzka, Tesárska, Požiar-
nická, Kvetná, Kováčska, Konvalinková, Slobody, Roľníckej 
školy, G. Czuczora, Dolná, Nezábudková, Čajakova, Bažan-
tia, Robotnícka,
9. marca – štvrtok: Okružná cesta, M. Urbana, Lipová, Boč-
ná, Bernolákova, Apalská, Víťazstva, Topoľčianska, Prievidz-
ská, Alapyho, S. Takátsa, Murgašova, J. Tubu, Handlovská, 
Mateja Bela, Rožná, Pri Panoráme,
10. marca – piatok: Baštová, J. Szinnyeiho, J. Péczeliho, 
Hrušková,  Zlievarenská, Krivá, Skalná, Rovná, Družstevná, 
Priemyselná, Orechový rad, Odborárov, Mládeže, Gútsky 
rad, Potočná, Plynárenská, 

Od 13. marca do 17. marca 2023 
Centrum a mestská časť Nová Stráž

13. marca – pondelok: Ul. zlatého muža, Rozmarínová ul., 

Špitálska ul., Rybárska ul., Klobučnícka ul., Senný trh, Ul. 
biskupa Királya, Eötvösova ul., Palatínova ul., Hlavná ul., 
Krížna ul., Podzáhradná ul., Vnútorná ul.
14. marca – utorok: Kapitánova ul., Ul. pohraničná, Žup-
ná ul., Jókaiho ul., Valchovnícka ul., Lehárova ul., Svätoon-
drejská ul., Dunajské nábrežie, Dunajská ul., Pevnostný rad, 
Elektrárenská cesta, Kostolná ul., Dlhá ul., Dunajský rad
15. marca – streda: Nádvorie Európy, Letná ul., Ul. františ-
kánov, 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, Stráž-
na ul., Zámočnícka ul.
16. marca – štvrtok: Vnútorná okružná, Jazerná ul., Beöthy-
ho ul., Nám. sv. Rozálie, Hlboká ul., Malá Jarková ul., Veľká 
Jarková ul., Ul. práce, Ul. vtáčej záhrady, Obchodná ul., Ja-
rabínková ul., Narcisová ul., Včelárska ul., Smrečinová ul., 
Jázmínová ul.
17. marca – piatok: Zimná ul., Komárňanská ul., Mesačná 
ul., Slnečná ul., Lúčová ul., Veľký rad, Trstinová ul., Krátka 
ul., Agátová ul., Levanduľová ul., Slnečnicová ul., Snežien-
ková ul., Vadaš – rodinné domy

Od 20. marca do 24. marca 2023 
ostatné mestské časti

20. marca – pondelok: Malá Iža, Harčáš, Veľký Harčáš,
21. marca – utorok: Ďulov Dvor, 
22. marca – streda: Hadovce, Nová Osada,
23. marca – štvrtok: Kava, Lándor,
24. marca – piatok: Čerhát, Pavel, Alžbetin ostrov-veľkoob-
jemný 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 Ko-
márno telefonicky na tel. čísle 035 2851 362, alebo e-ma-
ilom zp@komarno.sk v dňoch od 6. marca do 10. marca 
2023 od 8.00 hod – do 15.00 hod. Nenahlásená požiadavka 
nebude vybavená a bude považovaná za čiernu skládku.

20. marca do 24. marca 2023 – všetky sídliská
sídliská I., II., III., IV., V., VI., VII., 

sídlisko Bauring, sídlisko Bašty
Harmonogram odvozov 

záhradkárske oblasti
Miesta budú strážené Mestskou políciou a kamerou) 

VÝLUČNE NA ZELENÝ ODPAD!
od 14. apríla do 16. apríla 2023 

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 záhra-
da pri rieke Váh), Bašta VI. (na veľkom parkovisku),  Nová 
Stráž – záhradky, Vadaš (bývalé dopravné ihrisko), Harčáš 
– záhradky, Tehelňa - záhradky, Ižianska cesta - záhradky, 
Bratislavská cesta – záhradky, Selyeho ul. – záhradky, Ore-
chový rad – záhradky, záhradky za Doprastavom. 
Žiadame občanov, aby využili túto možnosť a zamedzili tým 
vzniku a rozšírenia čiernych skládok.

Ďakujeme občanom za spoluprácu!

Mesto Komárno

JARNÉ UPRATOVANIE MESTA - OZNÁMENIE

Súčasťou šťastného  det-
stva je v zimnom období 
poriadna nádielka snehu 
a s ním spojené aktivity: 
sánkovačka, guľovačka či 
stavanie snehuliakov.  V na-
šich klimatických podmien-
kach na juhu Slovenska je 
to naším deťom už takmer 
neznáme.

Tak sme sa za snehom 
rozhodli vycestovať so žiakmi 
zo športovej triedy druhého 
ročníka. Našli sme ho v Níz-
kych Tatrách, v dedinke Vyš-
ná Boca. Učupená, pokrytá 
bielou perinou v rozprávko-
vo zasneženom údolí. Naše 
deti ju radostným výskaním 
prebudili. Okrem guľovač-
ky a sánkovačky sme deťom 
predstavili veľa zábavných 
zimných hier a súťaží. Nové 

pohybové zručnosti získali 
od nás, vychovávateliek a in-
štruktoriek lyžovania, v jed-
nom. Oboznámili sme ich so 
základmi lyžovania, skúse-
nejší sa zdokonalili a smelo 
brázdili lyžiarsku zjazdovku 
Bačova Roveň. Počas pobytu 
nechýbali tvorivé dielničky 

aj vzdelávanie. Okrem ve-
černých kvízov sme sa ve-
noval aj turistike k prameňu 
Kyselka a banskej štôlni Sal-
vátor. O zaujímavý program 
sa nám postaral aj horský 
záchranár Vlado. Pohybo-
vými hrami sme rozvinuli v 
malých športovcoch koordi-

náciu pohybov, priestorovú 
orientáciu, koncentráciu, 
vytrvalosť a vplývali sme aj 
na budovanie imunity. Touto 
prvou zimnou pobytovou ak-
ciou sme odštartovali novú 
tradíciu pre naše športové 
triedy. Tešíme sa na ďalšie 
dobrodružstvá.

Športová trieda zo ZŠ Komenského si užívala záplavu snehu
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Drobná inzercia

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

l Záhradnícke práce - od-
borný rez ovocných stromov, 
predaj a výsadba ovocných 
stromov. Tel.: 0905 214 810.

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno vám oznamuje, že 

triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpa-
du (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) 
pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termí-
noch:

od 20. februára - do 24. februára 2023 
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad) 4 vrecia

od 6. marca - do 10. marca 2023 
(POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!) 1 vrece

Novorodenci
Zsófia Lara Raj zo Salky, Leyla Kovácsová z Dvorov 

nad Žitavou, András Spirk z Komárna, Nina Viktória Szabó 
z Radvane nad Dunajom, Peter Szabó z Komárna, Alžbeta 
Győriová z Virtu, Zoé Ferenczi z Komárna, Júlia Lancz z 
Kolárova, Alex Ledecký z Bátorových Kosíh, Jázmin Bu-
gyi z Komárna, Daniel Kováč z Hurbanova, Kevin Bölcskei 
z Hurbanova, Tihamír Piroska z Kavy, Melani Stojková z 
Hurbanova, Tomáš Szépe z Bodze, Brendon Novák z Iže, 
Rebeka Bobeková z Nesvád, Dorina Habardíková z Novej 
Stráže, Lukáš Kuchár z Komárna, Bojta Bolgár z Iže, Bella 
Berkešiová z Pribety, Dávid Koky zo Svätého Petra, Veroni-
ka Bellová z Ipeľské predmestie, Lili Kántor z Medveďova, 
Dominik Lakatoš z Hurbanova, Bence Dubský z Komárna, 
Elena Veselovská z Nových Zámkov, Melisa Magyarová z 
Nových Zámkov, Boris Králik z Pribety, Botond Valent z Novej 
Stráže, Lana Tarr z Hadoviec, Lara Nagy z Komárna, Emily 
Kopínecová z Imeľa, László Levente Csimma z Diakoviec, 
Hunor Nöel Boljós z Patiniec, Daniel Stojka z Hurbanova, Dá-
vid Katona z Hurbanova, Sofia Aysa Lakatošová z Komárna, 
Rebeka Austen z Komárna, Emília Harcsa zo Zlatnej na 
Ostrove, Márk Varga z Modrán, Kevin Kurucz z Mužle, Viktó-
ria Sádovská z Čaty, Liza Babis z Marcelovej, Melisa Stojková 
z Hurbanova, Béla István Bencsik z Karvian nad Dunajom, 
Kamilla Gaál z Brestovca, Nazira Őszi z Komárna, Bertalan 
Szabó z Komárna, Július Plavec z Kolárova, Adam Baranyai zo 
Štúrova, Melánia Stojková z Hurbanova, Michaela Kasášová 
z Tvrdošoviec.

Sľúbili si vernosť
Peter Czékus a Mónika Čákyová, Kristóf Kása a Réka 

Szász, Ladislav Hasilla a Nikoleta Harisová, Radim Mrkva a 
Veronika Vargová.

Opustili nás
83-ročný Imrich Forró z Komárna, 85-ročná Mária 

Bugrisová z Vrbovej nad Váhom, 94-ročná Irén Mayer z 
Komárna, Cynthia Némethová z Komárna, 75-ročná Eva 
Fűriová z Komárna, 82-ročná Sárközi Erzsébet rod. Gyarmati 
zo Svätého Petra, 72-ročný Dezider Kováč z Komárna, 78-
ročná Fekete Mária rod. Horváth z Komárna, 76-ročná Mgr. 
Lehotská Helena z Komárna, 85-ročná Helena Lencseová 
z Komárna, 82-ročný Ing. Vojtech Jasovský z Komárna, 84-
ročná Magdaléna Siatková z Komárna, 85-ročný Alexander 
Czíria z Komárna, 73-ročná Irena Rabaczová z Novej Osady, 
66-ročný Štefan Sabo z Komárna, 84-ročný Štefan Pšenák 
z Kavy, 76-ročný Žigmund Vörös zo Zlatnej na Ostrove, 
89-ročná Irma Belohorec z Kavy, 78-ročná Mária Počaiová 
z Komárna, 72-ročná Pavla Kubíková z Komárna, 93-ročný 
Vlastimil Haška z Komárna, 71-ročný Ferdinand Beke z 
Komárna, 78-ročný Fehér László Kaponya z Komárna, 79-
ročná Alžbeta Kasášová z Komárna, 82-ročná Anna Spányik z 
Kameničnej, 91-ročný Pavol Trávniček z Komárna, 73-ročná 
Helena Marczinkóová z Komárna, 34-ročný Tomáš Nagy z 
Komárna, 83-ročný František Kolarik z Okánikova, 79-ročná 
Aurélia Gerčák z Komárna, 55-ročná Iveta Vidová z Komárna, 
89-ročná Lothart Liptai z Moče, 81-ročná Mária Bellabásová 
z Moče, 91-ročná Anna Krčmáriková z Komárna.

Smart Service bude potrebo-
vať ďalšiu finančnú podporu 
zo strany mesta. Primátor 
Béla Keszegh uviedol, že 
mesto je presvedčené, že re-
organizáciou sa nielen zlepší 
životné prostredie, ale dôjde 
aj k úspore nákladov.

„Veríme, že ak zefektívni-
me systém, ak reorganizuje-
me spôsob zberu a prepravy 
odpadu, ak budeme venovať 
väčšiu pozornosť tomu, aby 
sa zelený odpad nedostával 
do klasických kontajnerov, 
ak znížime množstvo odpa-
du vedľa kontajnerov, mesto 
bude čistejšie, ale čo je dô-
ležitejšie, ušetrí aj peniaze. 
Odpadové hospodárstvo je 
veľmi nákladné, tento rok 
sme na tento účel vyčlenili 

celkovo 2 milióny eúr a žiaľ, 
systém je z roka na rok drah-
ší. Musíme viac a lepšie trie-
diť odpad a pracovať efektív-
nejšie," - dodal primátor.

Čím viac odpadu vytrie-
díme, tým menej musí mesto 
platiť. V tejto oblasti je ešte 
veľa práce, a to aj napriek 
tomu, že podiel vytriede-
ného odpadu sa v posled-
ných rokoch výrazne zvýšil. 
Mesto ročne vyprodukuje 
niečo vyše 18 000 ton od-
padu. Podľa posledných do-
stupných údajov bol podiel 
vytriedeného odpadu v roku 
2021 27,89 %, čo je dvojná-
sobok oproti 13,38 % v roku 
2020. V praxi tento nárast 
znamená, že mesto muse-
lo na poplatkoch zaplatiť o 
takmer 40 tisíc eúr menej, 

teda toľko občania Komárna 
triedením odpadu ušetrili.

Napriek tomu medzi ob-
čanmi mesta je všeobecný 
názor, že triedenie je úplne 
zbytočné, pretože smetiari 
obsah kontajnerov zamiešajú 
a triedený odpad a komunál-
ny odpad sa ukladajú na to 
isté miesto. Reorganizáciou 
sa zmení aj tento stav, lebo 
rôzne firmy spracovávajú 
rôzne druhy odpadu, takže 
prakticky nedôjde k ich mie-
šaniu. Odvoz komunálneho 
odpadu zabezpečí spoloč-
nosť KN Smart Service, ku-
chynský odpad bude naďalej 
zbierať spoločnosť Brantner 
a triedený odpad - tak ako aj 
doteraz - budú naďalej zbie-
rať tri rôzne spoločnosti,

V odpadovom hospodár-

stve je ešte veľa práce, ale 
bude to úsporne a ekologic-
ké len vtedy, ak popri tom, 
že mesto prijme opatrenia, 
ľudia budú naďalej dodržia-
vať pravidlá správnej nakla-
danie s odpadom.

Primátor Béla Keszegh 
označil zmenu v odpadovom 
hospodárstve za dôležitý 
medzník. „Začiatkom deväť-
desiatych rokov sa Technické 
služby postupne rušili a služ-
by prešli do súkromných rúk. 
Teraz, po tridsiatich rokoch, 
obnovujeme mestskú spoloč-
nosť, aby bolo Komárno opäť 
sebestačné a silné a efektívne 
poskytovalo základné služ-
by. Tak, ako to robia úspešné 
mestá."

czp

Zmeny v odpadovom hospodárstve
Reštrukturalizácia môže viesť k úspore nákladov
(Pokračovanie z 1. strany)

Oznámenie
Mestský úrad Komár-

no, Majetkovo–právny 
odbor, týmto oznamuje 
všetkým daňovníkom, 
ktorí podali oznáme-
nie  o vzniku daňovej 
povinnosti za vjazd 
a zotrvanie motorové-
ho vozidla v historickej 
časti mesta Komárno (r. 
2021, 2022, 2023), že 
od 20.02.2023 je mož-
né prevzatie rozhodnu-
tia a zaplatenie dane  
za rok 2023 v Kance-
lárii prvého kontaktu 
– pokladňa (Nám. gen. 
Klapku 1 Komárno). 

V prípade potreby 
ďalších informácií – te-
lefonický kontakt: 035/ 
28 51 352, 035/ 28 
51 318.

Na tlačovej konferencii 
primátora odznela infor-
mácia, že Slovenská pošta 
sa rozhodla zrušiť poštu na 
sídlisku II v Komárne. Mesto 
proti tomu protestovalo, ale 
rozhodnutie spoločnosti je, 
žiaľ, konečné.

„Vedenie pošty argu-
mentovalo vážnymi dlhmi 
a znižovaním stavov nielen 
v Komárne, ale aj na celom 
Slovensku. Mnohé z týchto 
pobočiek sa v celej krajine 
zatvárajú. V Komárne sú stá-
le dve veľké pošty chránené 
zákonom, takže ich určite 
nemôžu zatvoriť. Protesty 
toho veľa nevyriešia, ale sme 
presvedčení, že pošta bude 
poskytovať služby paralelne, 
takže tento krok nebude mať 
negatívny vplyv na žiadneho 
obyvateľa a služby budú na-
ďalej dostupné,“ - informo-
val nás primátor mesta, Béla 
Keszegh.

Zároveň Slovenská pošta 
nás žiadala uverejnenie na-
sledovných informácií.

Vážení zákazníci!
Slovenská pošta, a. s., 

rieši v súlade so schválenou 
stratégiou spoločnosti ná-
vrh na zvyšovanie efektivity 
svojej prevádzky optima-
lizáciou poštovej siete. Po 
dôkladnej analýze, kde boli 
do úvahy vzaté aj ekono-
mické a legislatívne aspekty,  
bola prevádzka Pošty Ko-
márno 3 (Ul. budovateľská 
3737/65, Komárno) vyhod-
notená ako neefektívna a bol 
schválený návrh na jej zruše-
nie. Pošta Komárno 3 bude 
zrušená s účinnosťou od 01. 
03. 2023.

Poštové služby pre oby-
vateľov dotknutej lokality 
mesta Komárno budú aj po 
zrušení pošty zabezpečené 
v súlade s Požiadavkami na 
kvalitu univerzálnej služby 
Poštou Komárno 1 (Damjani-
chova ul. 215/3, Komárno).

Obyvateľom mesta je 
k dispozícii aj BalíkoBOX 

(Eötvösova ul. 2583/64A, 
pri M-Markete), ktorý je do-
stupný 24 hodín a 7 dní v 
týždni. BalíkoBOX umožňu-
je vyzdvihnutie balíkov, po-
daj balíkov v predplatených 
Easy Expres obaloch, platbu 
poštových poukazov, ePou-
kazov, faktúr s Pay by square 
kódom, SIPO.

Pre obyvateľov dotknutej 
lokality bude doručovanie 
zásielok naďalej zabezpe-
čovať prostredníctvom poš-
tových doručovateľov Pošta 
Komárno 1. Pošta Komárno 
1 bude zabezpečovať aj vý-
platu dôchodkov v prípade, 
ak doručovateľ nezastihne 
dôchodcu v deň výplatného 
termínu; nevyplatený dôcho-
dok môže byť na požiadanie 
doručený opakovane v deň, 
keď bude dôchodca doma.

Výdaj nedoručených 
oznámených zásielok bude, 
tak ako doteraz, zabezpe-
čovať Pošta Komárno 1. Pri 
nezastihnutí adresáta budú 
všetky zásielky uložené na 
Pošte Komárno 1, pričom ad-
resát má možnosť si ich dať 
opakovane doručiť (listové 
zásielky za poplatok, balíko-
vé zásielky zdarma) alebo si 
ich môže dať presmerovať na 
inú adresu (listové zásielky 
za poplatok, balíkové zásiel-
ky zdarma).

Ostatné služby Vám po-
skytneme na ktorejkoľvek 
Vami vybranej pošte. Hodi-
ny pre verejnosť: Pošta Ko-
márno 1, pondelok-piatok 
07.00 – 18.00, sobota 09.00 
-11.00, nedeľa zatvorená.

Poštový doručovateľ v 
dňoch pondelok až piatok 
čase doručovacej pochôdz-
ky v dotknutej lokalite mesta 
Komárno zabezpečí nasle-
dovné produkty a služby:
Doručovanie:
Listových zásielok, Dopo-
ručených zásielok, Úrad-
ných zásielok a Poiste-
ných listov - s ohľadom  
na rozmery zásielky,

Poštových poukazov na ad-
resu, Poštových poukazov na 
výplatu – bez peňazí,
Vyplácanie dôchodkov v deň 
splatnosti na adrese pobera-
teľa s možnosťou bezplatné-
ho opakovaného doručenia  
na požiadanie,
výplatu určenej sumy z osob-
ného účtu klienta – pobera-
teľa dôchodkových dávok z 
účtu vedenom v 365.bank, 
a. s., odštepný závod Pošto-
vá banka (ďalej len „PB“) v 
deň splatnosti na adrese po-
berateľa,
doručovanie platobných 
príkazov na výplatu „sociál-
nych“ dávok,
vyplácanie „sociálnych“ dá-
vok osobám, ktorým zdra-
votný stav neumožňuje pre-
vzatie dávky na pošte (na 
základe písomnej žiadosti),
príjem a výplata platieb 
SIPO splatných u poštového 
doručovateľa (fialový doklad 
SIPO),
doručovanie predplatených 
novín a časopisov, prijímanie 
objednávok predplatného.

Služby, ktoré si občania 
mohli vybaviť na pošte, bude 
zabezpečovať poštový doru-
čovateľ v rozsahu:
vybranie (podaj) zásielok na 
žiadosť chorého alebo do-
časne imobilného podáva-
teľa:
Listových zásielok, Doporu-
čených zásielok, Úradných 
zásielok a Poistených listov,
úhrada Poštového poukazu 
na adresu, Poštového pou-
kazu ekonomického, Pošto-
vého poukazu na účet - do 
výšky povoleného limitu,
realizácia platby SIPO splat-
nej pri priehradke pošty (ze-
lený doklad SIPO),
zriadenie osobného účtu PB,
ponuky k zriaďovaniu ostat-
ných produktov PB,
predaj žrebov TIPOS,
predaj poštových cenín (zná-
mok),
predaj základného tovaru 
(napr. obálky, pohľadnice).

PRE PIATAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
8-ročné štúdium
Vážení rodičia, milí žiaci !

Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne otvára aj v škol-
skom roku 2023 - 2024 triedu 1. ročníka 8-ročného štúdia. 
Do triedy príma sa môžu prihlásiť žiaci 5. ročníka ZŠ. Pri-
hlášku je potrebné podať riaditeľovi gymnázia najneskôr 
do 20. marca 2023. Upozorňujeme rodičov, že po tomto 
termíne už nebude možné prihlášku na štúdium podať.

Žiakov a rodičov pozývame na 
Deň otvorených dverí 7. marca 2023 o 15.00.

Ďalšie informácie Vám poskytneme 
na tel. č. 035/7731 316, 0905 583777, 

slovgym@gljs.sk a www.gljs.sk.

Služby budú naďalej dostupné
Slovenská pošta sa rozhodla zrušiť poštu na sídlisku II


