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Úvodné slovo primátora

Vážení občania Komárna!
Pred štyrmi rokmi sme sa pustili do zveľaďova-

nia a rozvoja mesta s veľkými plánmi, pretože
mnohí z nás videli, že je tu mnoho nevyriešených
úloh. Tieto plány však čiastočne zabrzdila pandé-
mia, potom vojna v susedstve a energetická kríza,
čo žiaľ všetky rodiny pocítili. 

Napriek tomu sa naša práca v posledných ro-
koch vyplatila a dosiahli sme úspechy v mnohých
oblastiach.  Komárno dosiahlo výsledky, aké tu

neboli už mnoho rokov. Podarilo sa do mesta priniesť významné ex-
terné financovanie a grantové prostriedky, ale Komárno sa mohlo spo-
ľahnúť aj na vlastné zdroje a dosiahnuť úroveň rozvoja z vlastného
rozpočtu, akú nikdy predtým nedosiahlo. Čísla dokazujú pokrok a roz-
voj  vo všetkých častiach mesta, aj v tých okrajových.  

Dosiahnuté úspechy sú dielom mnohých, mnohých občanov  Ko-
márna. Komárňania   boli vždy súdržní a silní, keď bolo potrebné pod-
niknúť rozhodujúce  kroky k určeným cieľom. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a prispeli k prosperite a rozvoju
nášho mesta. 

Toto je naš domov, náš spoločný život!
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Vzdelávanie, budúcnosť Komárna
✓ Rekonštrukcia kuchýň vo všetkých základných školách a vybudo-
vanie jednej novej kuchyne v celkovej hodnote  938 000 EUR
✓ Rekonštrukcia materskej školy Tulipán na Vodnej ulici  199 400 EUR
✓ Prístavba materskej školy na Ulici Františkánov, rekonštrukcia det-
ského ihriska spolu za 181 000 EUR

✓ Rekonštrukcia materskej školy 
na Kapitánovej ulici za 157-tisíc EUR
✓ Oprava strechy materskej školy 
na Mederčskej ulici za 20-tisíc EUR
✓ Rekonštrukcia materskej školy 
na Lodnej ulici, statika, kanalizácia,
izolácia, vykurovací systém a vyku-
rovanie a renovácia interiéru za
574-tisíc EUR

Viete že...
Za posledné štyri roky boli vynaložené  na
zlepšenie podmienok  vo vzdelávacích inšti-
túciách takmer 4 milióny eur? Takáto investí-
cia doteraz nikdy v našom meste nebola
realizovaná..

ZŠ na Eötvöovej ulici

Kuchyna v škole

ZŠ Ul. práce

ZŠ Komenského

✓ Kompletná rekonštrukcia ZŠ na
Eötvösovej ulici za 1,1 milióna EUR
✓ Rekonštrukcia hlavnej budovy 
ZŠ Móra Jókaiho, rekonštrukcia vy-
kurovacieho systému a osvetlenia,
rekonštrukcia, renovácia športovísk
spolu za 750-tisíc EUR
✓ Rekonštrukcia telocviční vo všet-
kých základných školách, spolu za
150-tisíc EUR
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✓ Rekonštrukcia vonkajších športovísk a bazéna na ZŠ Ul. práce, výmena
okien, rekonštrukcia osvetlenia spolu za 300-tisíc EUR

ZŠ Móra Jókaiho
Telocvicna 

Materská škola na Vodnej 
ulici

Materská škola na Lodnej ulici

✓ ZŠ Ulica pohraničná - rekonštrukcia vonkajšieho športového ihriska,
rekonštrukcia učební, rekonštrukcia a oprava kanalizácie spolu za 190-
tisíc EUR
✓ ZŠ Komenského - rekonštrukcia futbalového ihriska, podklady na do-
kumentáciu na verejnú súťaž spolu za 30-tisíc EUR
✓ Rozvoj špeciálnych škôl za 25-tisíc EUR

ZŠ Ulica pohranicnáˇ

ˇ̌
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✓ V roku 2021 na križovatke
Ulíc Pohraničná  - Záhradnícka,
Pevnostný rad, Košická, na
Vnútornej okružnej, na Plata-
novej aleji a  okolo detského
ihriska Cultplay
✓ V roku 2022 pribudla
dlažba do okolia Vodárenskej veže, dlažba na Po-
hraničnej ulici, dlažba na ulici Komáromi Kacza, dlažba na Uliciach Zlieva-
renská a Szinnyeiho, dlažba na Jazernej ulici a pred MsKS
✓ V rámci programu obnovy ciest sa v roku 2022 budú obnovovať chodníky
na uliciach Jazerná, Hlboká, Priateľstva, E. B. Lukáča, Dunajská a Lesná

V posledných rokoch boli zmodernizované nasledujúce úseky ciest. Niek-
toré úseky budú dokončené ešte v nadchádzajúcich mesiacoch. 

✓ Elektrárenská cesta, Dunajské nábrežie, Námestie senný trh, Pevnostný
rad, Dunajská ulica, Tabaková ulica a križovatka Vnútornej okružnej, kru-
hový objazd na križovatke ulíc E.B. Lukáča a Priateľstva, Podzáhradná ulica
v Novej Stráži,  výstavba novej cesty na Lesnej ulici, Sústružnícka ulica, Vnú-
torná okružná, Ulica priateľstva, Pevnostný rad, cesta pred MsKS, Narcisová
ulica v Novej Stráži, Platanové nábrežie, Hlboká ulica, Svätojánska, Cinto-
rínsky rad, Elektrárenská cesta na brehu Váhu, Ulica 29. augusta, Slnečná a
cesta do mestskej časti Harčáš

Cesty - chodníky
Za posledné štyri roky boli zrekonštruované nasledujúce  úseky chodníkov:
✓ V roku 2019 na Ulici biskupa Királya, Mieru, Vnútornej okružnej, po
oboch stranách Petőfiho ulice, Palatínovej ulice, Lehárovej ulice, E. B. Lukáča
a  chodník na cintoríne v Novej Stráži bol vydláždený kockami 
✓ V roku 2020 to bolo 5 úsekov na Eötvösovej ulici, pred Domom Matice
slovenskej, na Ulici Komáromi Kacza, na Selyeho ulici, nová dlažba je aj pred
kultúrnym domom v Novej Stráži a pred kultúrnym domom v Kave, na kri-
žovatke dvoch hlavných ciest a  pri soche Csokonaiho 

Viete,že...Za uplynulé obdobie bolo zrekonšt-ruovaných 10 tisíc m2 chodníkov a 8 kilometrov povrchu ciest?

Hradná ulicaHradná ulica

Sennyý trh

Park pr
i vodáre

nskej vež
i

9
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Historické budovy – starostlivosť
o naše dedičstvo

Jednou z kľúčových oblastí posledných rokov je aj starostlivosť o his-
torické budovy, pamiatky a umelecké diela.

✓ Exteriér župného domu za 155-tisíc EUR
✓ Strecha a vnútorné nádvorie Zichyho paláca
za 185 000 EUR, fasáda súsošia Svätej Trojice za
100 000 EUR
✓ Fasáda prednej časti Dôstojníckeho pavilónu
za 200-tisíc EUR a časť smerom k Anglickému
parku za 200-tisíc EUR
✓ Obnova kaplnky Rác za 10-tisíc EUR
✓ Jókaiho filagória, zreštaurovaná Jókaiho
busta za 10-tisíc EUR
✓ Sídlo Csemadoku za 15-tisíc EUR
✓ Obnova pevnosti - strešná konštrukcia za
615-tisíc EUR, víťazný grant Interreg, nová tu-

ristická kancelária a oprava fasády za 1 milión EUR
✓ Ďalšie práce, ktoré sa realizujú v pevnosti: nová trafostanica, nové
elektrické rozvody, nová kamenná dlažba vo vstupnej bráne kasární, op-
tický kábel, kamerový systém, obnovenie murovaných komínov v Starej
pevnosti 
✓ Rekonštrukcia Kalvárie 
v nemocnici za 35-tisíc EUR
✓ Socha na železničnej sta-
nici – dielo Jánosa Nagya za
5-tisíc EUR

Viete,že...
Počas uplynulého obdobia mesto vynalo-
žilo 2 530 000 EUR na obnovu pamiatok?
Ešte nikdy nebolo obnovených  toľko 
pamiatok za tak krátke obdobie.

Pevnost

Dôstojnícky pavilón

Zichyho palác

Jókai filagória

ˇ
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KN SMART SERVIS

V Komárne mestská správ-
covská spoločnosť už pred desa-
ťročiami zanikla. V posledných
rokoch 98,7 % komunálnych slu-
žieb zabezpečovali externí 
poskytovatelia. Komárno sa tak
dostalo do nezávideniahodnej
situácie a účinnosť prác sa zní-
žila. 

Preto sa mesto vydalo cestou
obnovy mestskej správcovskej
spoločnosti. Cieľom je silná komu-
nálna spoločnosť, ktorá sa dokáže postarať o základné komunálne
služby  ako to vidíme v obciach v Maďarsku a v Rakúsku. 

Za posledné dva roky spoločnosť KN Smart Servis postupne rozšírila
svoje strojové vybavenie o najmodernejšie zariadenia a tím 27 ľudí.
Prosperujúce  mesto sa musí postarať o základné potreby svojich oby-
vateľov.

Odpadové hospodárstvo, 
efektívne riadenie mesta

Odpadové hospodárstvo bolo v Komárne jednou z najzaostalejších
oblastí, chýbali  prvky pre správne fungovanie a úroveň separácie
bola nízka. Nedávno sa urobil významný krok vpred.

✓ Mesto vynaložilo značnú sumu na obnovu stojísk pre kontajnery
na komunálny odpad na sídli-
skách, spolu za 600 000 EUR
✓ Nákup nových smetných
nádob takmer za 60-tisíc EUR 
✓ Likvidácia kuchynského od-
padu vyjde ročne na 480-tisíc
EUR 
✓ Výstavba nového zber-
ného dvora za 350-tisíc EUR
✓ Začala sa výstavba novej
kompostárne s grantovou
podporou  1,4 milióna EUR

Kontajnerové stojiská

Viete,že...

Za posledné dva roky sa miera separo-

vania  odpadu v Komárne zdvojnásobila

a realizáciou  nových projektov by

mesto mohlo dosiahnuť až 50 %  sepa-

rovania odpadu?

Zberný dvor

Zberný dvor
Strojové vybavenie KN Smartu 
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KOMVaK – Nalejme si čistej vody
do pohára

Pred niekoľkými rokmi sa KOMVaK, vodárenská spoločnosť v Ko-
márne, potácala na pokraji bankrotu.  Zlé úvery, nezmyselné inves-
tície, podivné obchody, ktoré hrozili exekútorom.

Súčasný manažment postavil spoločnosť na efektívne ekonomické zá-
klady, jej hospodárske výsledky sa stali nielen prijateľnými, ale ich vývoj
konečne slúži obyvateľom Komárna, ktorí sú majiteľmi KOMVaK-u. Ne-

ustále sa rozširuje nielen vodo-
vodná sieť, obnovuje sa

kanalizácia, ale rekon-
štruujú  sa aj fontány.

2019 – Rozšírenie vo-
dovodnej siete v

Novej osade, výmena
kanalizácie na Ulici

mieru, rozšírenie dažďovej

Ulica palatínová

Park M. R. Štefánika

Viete, že...

Zatiaľ čo tarifa za vodu (vodné a stočné)

spoločnosti KOMVaK je 2,3576 EUR/m3, ta-

rifa za vodu spoločnosti ZSVS, ktorá pôsobí

v susednom regióne, je 2,8449 EUR/m3 a

KOMVaK patrí medzi najlacnejších posky-

tovateľov na Slovensku?.

kanalizácie v Novej Stráži, oprava a rozšírenie
čističky na brehu Váhu, projektová dokumentá-
cia a nákup nákladných vozidiel za 517 060 EUR.
2020 – Rozšírenie vodovodnej siete v Novej osade, odstránenie po-
rúch v mestskej časti Kava, solárne panely na čističke pri Váhu, rozší-
renie siete v Hadovciach, zlepšenie prívodného systému na čistiacej
stanici, výmena kanalizácie na Zámoryho ulici, výmena vodovodu na
Petőfiho ulici, spolu za  405 400 EUR.
2021 – Rozšírenie vodovodnej siete v Novej osade, oprava a rekon-
štrukcia fontány na Palatínovej ulici, výstavba sedimentačných nádrží
v Novej Stráži, oprava fasády budovy čističky odpadových vôd, tech-
nologické vylepšenie čističky, výmena potrubia v mestskej časti Kava
spolu za 399 770 EUR.
2022 – Rozšírenie vodovodnej siete v Novej osade, úprava kanalizá-
cie na Námestí senný trh, úprava fasády budovy a oplotenia pri pre-
čerpávacej stanici, technologické zhodnotenie a oprava čistiaceho
dvora, úprava vodovodu a kanalizácie na Dunajskej ulici,  rekonštruk-
cia fontány v Štefánikovom parku, Podzáhradná ul. - výstavba dažďo-
vej kanalizácie, úprava kanalizácie na Vnútornej okružnej, výstavba
vodovodu v časti Madzagoš, spolu za  1 421 000 EUR.
Investície za obdobie 2019–2022 spolu predstavujú:  2 743 230 EUR
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Začala obnova verejného osvetlenia
V roku 2021 na Leteckom poli za 50 000 EUR, v roku 2022 druhá etapa

Leteckého poľa, Alžbetin ostrov a Pevnostný rad za 108 000 EUR. 
Do konca roka bude zrekonštruované pouličné osvetlenie viacerých

ulíc v hodnote 1,1 mil. eur. Tým sa zabezpečí  nepretržité nočné osvet-
lenie aj v okrajových častiach mesta.. 

Životné prostredie a bývanie
Opäť sa stavajú nájomné byty

✓ V Novej Stráži bolo v budove bývalej školy postavených 14 nájom-
ných bytov s nízkymi energetickými nákladmi,  21 parkovacích miest, 8
solárnych panelov a izolácia A0 
✓ V centre mesta sa stavia 16 nájomných bytov s najúčinnejšou izolá-
ciou a solárnymi panelmi. K 16 bytom bude patriť 22 parkovacích miest
l 

Revitalizácia obytných domov - zlepšenie životného prostredia
Revitalizácia Sídliska VII bude stáť 363 012 eur  vrátane obnovy špor-

tového ihriska na Svätojánskej ulici, rozšírenia detského ihriska na Se-
ressovej ulici, parkovacích miest a zelených plôch na sídlisku.

V blízkej budúcnosti bude vyhodnotená verejná súťaž na Sídlisko IV
s rozpočtom 298 000 EUR. 

Nájomné byty

Viete, že...Rekonštrukciou pouličnéhoosvetlenia môže mesto naniektorých miestach ušetriť70 až 80 % nákladov na elek-trickú energiu? 

Nájomné byty

Nájomné byty
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Ihrisko Cultplay

Detské ihriská
✓ Rozšírenie detských
ihrísk v mestských čas-
tiach Kava, Ďulov dvor,
Nová osada spolu za 30
000 EUR 
✓ Rekonštrukcia multi-
funkčného ihriska na
Leteckom poli za 14
500 EUR
✓ Detské ihriská Žiha-
dielko za pomoci ob-
čianskej spoločnosti,
prípravu terénu za-
bezpečilo mesto 
✓ Detské ihrisko
Cultplay za 250-tisíc
EUR

Ihrisko

Vizuál ihriska

✓ Vodárenská veža a okolie za 70-tisíc EUR 
✓ V blízkej budúcnosti bude na brehu Mŕtveho ramena Váhu vybu-
dované inkluzívne detské ihrisko za 55-tisíc eur

Ihrisko
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Kultúra
Všetky hlavné kultúrne priestory boli nedávno zrekonštruované.

✓ Zateplenie strechy MsKS:
105-tisíc EUR
✓ Komorná sála Józsefa Kiss
Pénteka 50-tisíc EUR
✓ Obnova námestia pred
MsKS 107-tisíc EUR
✓ Dôstojnícky pavilón – amfi-
teáter, hľadisko 80-tisíc EUR,
pódium 40-tisíc EUR
✓ Obnova kultúrneho domu

a jeho okolia v Kave 
✓ Pomoc pri rekonštrukcii kultúrneho domu v Novej Stráži na pokry-
tie prevádzkových nákladov
✓ Revitalizácia námestia pred Jókaiho divadlom, komunitný priestor
20-tisíc EUR

Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka

Námestie pred MsKS

Dôstojnícky pavilón

MsKS

Viete, že...Tím mestského kultúrneho stre-diska nielenže organizuje množ-stvo programov, ale rozšíril ajponuku aktivít v oblasti vzdelá-vania verejnosti, ako sú ľudovýtanec, balet, divadlo?

Park pred Jókaiho divadlom
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Cestovný ruch, príležitosť
OOCR Podunajsko získalo ročný štátny grant vo výške 60 000 EUR.

✓ Bola vydaná štvorjazyčná cyklomapa regiónu za 25-tisíc EUR
✓ Inteligentné lavičky boli nainštalované za 8-tisíc EUR

✓ Prenájom vodných bicyklov a turistických bicyklov
✓ Fontána v Mŕtvom ramene Váhu,
prenájom ležadiel a slnečníkov na
pláži Mŕtveho ramena Váhu
✓ Ďalšie publikácie v štyroch jazy-
koch 
✓ Výroba videí o turistických atrak-
ciách s podporou OOCR Podunajsko
✓ Rekonštrukcia turistickej kance-
lárie 
✓ Výstavba moderného turistic-
kého centra v Pevnosti 

Významný pokrok v renovácii termálnych kúpeľov
Kompletná projektová dokumentácia na rekonštrukciu termálnych

kúpeľov v hodnote  120 000 EUR je dokončená.

Komárnu sa spolu s Novými Zámkami podarilo vytvoriť rozvojové
územie pre fondy EÚ. Táto oblasť má v najbližších rokoch nárok na 
25 miliónov eur, z ktorých Komárno uprednostnilo obnovu termál-
neho kúpaliska, na ktorú môže vyčleniť 7 miliónov eur.

Prenájom vodných bicyklov

Urobte si peknú fotku

Projektová dokumentácia

Viete, že...Kvalita vody termálneho kúpaliskav Komárne je podľa najnovších tes-tov porovnateľná s kvalitou liečivejvody v Bardejovských kúpeľoch a jeprospešná pri liečbe mnohýchochorení?

Lehárove schod
y
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Verejné priestranstvá
Ožili charakteristické miesta Komárna.

✓ Vodárenská veža – bol dobudovaný park športu a oddychu pre ši-
rokú verejnosť a všetky vekové kategórie vrátane   fit parku,  ihriska  na
teqball a ping pong, detskej lanovej dráhy a preliezok.  Osvetlenie vo-
dárenskej veže, hry na rozvoj pohybu, obnova lavičiek a dláždených
chodníkov, bezpečnostný živý plot v celkovej hodnote 100 000 EUR

Miesto na stretávku pri Dunaji

Hradný trh

✓ Ružový sad pred termálnym kú-
paliskom – fit park v upravenej ob-
lasti, obnovené chodníky, pouličné
osvetlenie a lavičky. Individuálne
detské ihrisko Cultplay, nové chod-
níky v okolí, terénne úpravy za  300-
tisíc EUR
✓ Hradný trh – revitalizovaná
mestská tržnica - prvá časť krytého priestoru bola zrekonštruovaná, in-
teriér dostal nový vzhľad. Povrch cesty okolo hradného trhu bol zrekon-
štruovaný. Hradný trh za 36 tisíc EUR, cesty a chodníky za 160-tisíc EUR
✓ Oddychové zóny, miesta na stretávanie – malé oddychové zóny

boli vytvorené na viacerých miestach
mesta, na Alžbetinom moste, pri Čárde
pri Váhu a na Špici. 
✓ Mŕtve rameno Váhu – významné roz-
šírenie požičovne, vybudovanie nového
odpočívadla. Rozšírilo sa aj mólo na vode,
čím sa zvýšila jeho kapacita. Nové odpo-
čívadlá, lavičky a koše na odpad. Bola na-
inštalovaná vonkajšia sauna. Náučný
chodník vedľa volejbalového ihriska. Na
pláži sa buduje inkluzívne detské ihrisko
za 200-tisíc EUR

Viete, že...
Pred 122 rokmi začínal KFC v býva-
lom Ráckerte neďaleko vodáren-
skej veže a hral proti tímom ako
Fradi a Rapid Viedeň?

Ružový sad

Fitpark pri Vodárenskej veži
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Ihriská, fitparky, telocvične
✓ Školské interiérové telocvične za 150-tisíc EUR
✓ Telocvičňa a vonkajšie športové ihrisko na Ulici slobody za 52-tisíc
EUR

✓ Futbalový klub v Novej Stáži  - každý rok 25-tisíc EUR
✓ Vonkajšie športoviská vo všetkých základných školách
✓ Obnova bazéna v ZŠ na Ulici práce za 20-tisíc EUR
✓ Obnova klziska za 65-tisíc EUR

Telocvicna na Ulici slobody

Rekonštrukcia športového ihriska na Svätojánskej ulici bude realizovaná na jesen

✓ Oprava bazéna v mestskej plavárni za 60-tisíc EUR
✓ Ružový sad, Bubnová ulica za 35-tisíc EUR
✓ Ihriská na plážový volejbal na Alžbetinom ostrove za 25-tisíc EUR
✓ Teqballové ihriská za 6 tisíc EUR
✓ Basketbalové ihrisko na Uliciach Hviezdna a Bubnová za 10 000 EUR
✓ Rekonštrukcia multifunkčného ihriska na Svätojánskej ulici za 
50-tisíc EUR

Viete, že...
Mesto vynakladá na údržbu športo-

vých zariadení a podporu klubov tak-

mer 1 milión eur ročne?

Park športu a oddychu

Teqballové ihrisko

ˇ̌

ˇ



28

Na dvoch kolesách – rozvoj 
podmienok pre cyklistiku

✓ Servisné miesta v niekoľkých častiach
mesta
✓ Stojany na bicykle a parkovacie miesta v
niekoľkých častiach mesta s takmer 500
miestami
✓ Vybudovanie cyklo-chodníkov na oboch
stranách Rákócziho ulice za 480-tisíc EUR
✓ Koncepcia cyklistickej dopravy v meste
za 15 tisíc EUR
✓ Ďalšie predložené projekty od Ulice Rá-
kócziho po Ulicu Petőfiho 
✓ Aktuálne cyklistické mapy za 25 tisíc EUR
✓ Uzavreté boxy na bicykle na dvoch
miestach - na železničnej stanici pre 

cestujúcich do práce a na termálnom kúpalisku pre návštevníkov 

Stojany pre bicykleRegionálna siet spolocného využívania bicyklov

Cyklocesta

✓ Regionálna sieť spoločného
využívania bicyklov 
✓ Dopravné ihrisko pri škole na
Eötvösovej ulici 
✓ Pravidelné cyklo-sprievody 
a súťaže

Uzavreté boxy na bicykle

Viete, že...
Polovica trás, ktoré každodenne
absolvujeme je kratšia ako 3 ki-
lometre a tieto sa dajú ľahko
prejsť na bicykli?

ˇ
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Verejná doprava
✓ Elektrobus medzi Komárnom a Komáromom  
✓ Bezplatná verejná doprava 

✓ Autobusová stanica - čakacie ostrovčeky zrekonštruované a bez-
bariérové za 210-tisíc EUR

✓ Dva nové autobusy s wifi,
klimatizáciou aj pre zdra-
votne postihnutých 
✓ Obnovené autobusové
zastávky vo viacerých čas-
tiach mesta, v Kave, v Novej
Stráži, a v Hadovciach.

Elektrobus

Viete, že...
Komárno je jediné mesto na Slo-
vensku s bezplatnou verejnou dopra-
vou a rodina, ktorá chodí do práce
alebo do školy tak môže ušetriť až
500 EUR ročne?

Autobusová stanica

Nové autobusy

Autobusová stanica
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Silný región
Komárnu sa podarilo zabezpečiť vytvorenie  spoločného regiónu  s
Novými Zámkami pre čerpanie  fondov EÚ. To prinesie do regiónu
ďalších 25 miliónov eur.

Viete, že...
Za posledné štyri roky síce  predalo zastupiteľ-

stvo 75 000 m2 pozemkov, avšak za toto ob-

dobie samospráva získala pre mesto viac ako

90 000 m2 pozemkov od Pozemkového fondu

a iných inštitúcií. Tým sa za posledné 4 roky

pozemkový fond  mesta zvýšil.

Mesto priateľské ku
psom – počas uplynu-
lého obdobia boli vy-
budované 3 výbehy
pre psov s lavičkami
pre majiteľov a rôz-
nymi hracími prvkami
a košmi pre psov.

Starostlivosť o starších ľudí
✓ Rekonštrukcia domova dôchodcov na Špitálskej ulici za 270 000
EUR 
✓ Niekoľko  tisíc eur ročne na opatrovateľskú službu
✓ Obnova klubu dôchodcov v centre mesta, v Novej Stráži a v Kave 
✓ Obyvatelia vo veku nad 65 rokov platia len polovicu dane z nehnu-
teľností
✓ Znížené ceny obedov pre dôchodcov v školských jedálňach 

Po 14 rokoch má
mesto novú webovú
stránku, Comorra Ser-
vis, MsKS a KN Smart
tiež spustili nové web-
stránky. 

Béla Keszegh preberá zakladajúcu listinu UMR “Nové Zámky–Komárno”
Klub dôchodcov Zariadenie pre seniorov
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Výbeh pre psov
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Mestské časti Komárna
✓ Futbalové ihrisko v Novej Stráži 25-tisíc EUR ročne
✓ Zateplenie a prístavba materskej školy v Novej Stráži  
✓ Obnova ulíc v Novej Stráži, úsek pri Jobtexe,  Narcisová ulica, Pod-
záhradná ulica (vrátane riešenia odvádzania dažďovej vody) a oprava
Ulice Vtáčej  záhrady 

✓ Rekonštrukcia kultúrneho
domu v Novej Stráži za 24-tisíc
EUR, priestor pred kultúrnym
domom za 10 tisíc EUR
✓ Nové autobusové zastávky v
Novej Stráži, Hadovciach a Kave
✓ Osvetlenie kostola v Novej
Stráži 

✓ Pouličné osvetlenie na cintoríne v Novej Stráži. Výstavba chodníka
a renovácia domu smútku 
✓ Kava - rekonštrukcia kul-
túrneho domu, oprava
strechy, úprava priestoru
pred kultúrnym domom, ro-
zšírenie detského ihriska a
spoločenského priestoru pri
kultúrnom dome
✓ Obnova domu smútku na
cintoríne v Kave
✓ Obnova vodovodu 
v mestskej časti Kava

Kava

KavaNová Stráž

Nová Stráž

35
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Nová autobusová zastávk
a

Viete, že...
Cyklotrasa vybudovaná na hrád-
zach Dunaja a Váhu v súčasnosti
spája Komárno s Bratislavou, Ko-
lárovom a Kravanmi nad Dunajom
a je možné po nej pokračovať
ďalej na Štúrovo?

Dulov dvor

✓ Nové detské ihrisko v Ďu-
lovom dvore 
✓ Nová zvonica na cintoríne
v Čerháte
✓ Ihrisko v obci Nová osada,
rozšírenie vodovodu, oprava
ciest
✓ V mestskej časti Harčáš sa
zrekonštruuje a rozšíri 1,2 km
ciest za  430-tisíc EUR
✓ Rozšírenie zásobovania
vodou v mestských častiach
Harčáš, Hadovce a Nová
osada 

Hadovce

Kavaˇ



Poslanci mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2018–2022
A képviselő-testület tagjai a 2018–2022-es választási időszakban

Ryšavý Baltazár, Ondrej Gajdáč, Keszegh Margit, Horváth Attila,
Bende István, Varga Tamás, Patrik Ruman, Kovács Dávid, Keszegh
Béla, Szayka Róbert, Szénássy Tímea, Ipóth Szilárd, Stubendek László,
Vetter János, Szabó Csilla, Bujna Zoltán,  Marián Molnár.

Otthonunk, 
KOMáROM!

KOMáRNO,
náš domov!


