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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelej na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
12.03.2015

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 12.03.2015 ste interpelovali 
na primátora mesta ohľadne 

1. využívanie dvojjazyčnosti v písomných odpovediach na interpelácie poslancov 
2. reakcie na zverejnené otázky istého týždenník
3. prečo zástupca mesta sa zúčastnil na tlačovej konferencie ICO-CRIM ?
4. benediktínskeho rádu či urobil nejaké kroky

Vzhľadom na Vašu výslovnú ústnu žiadosť o písomnú odpoveď nižšie uvádzame stručné 
zhrnutie odpovede na Vami položené otázky :

1. Vašu  reakciu  na  dvojjazyčnosť  v odpovediach  na  interpelácie  považujeme  za 
dôvodný, nakoľko sme za rozšírenie dvojjazyčnosti.  V budúcnosti  odpovede na 
interpelácie  budú  v štátnom  jazyku  a v jazyku  menšiny  v ktorom  bola  otázka 
položená.

2. Primátor mesta nemá v úmysle reagovať na všetky tvrdenia, ktoré sa zverejnia v 
tlači.  V mestskom  zastupiteľstve  rozhodujú  poslanci,  ak  oni  majú  výhrady 
k zverejneným vyhláseniam v tom ktorom článku v tlači tak odporúčame reagovať 
v zmysle tlačového zákona.

3. Vedenie mesta dostalo pozvánku na tlačovú konferenciu ICO - CRIM-u, kde bolo 
témou pre naše mesto najcennejší majetok, a  tam sa prezentovali  najdôležitejšie 
slovenské médiá. Našu neúčasť na tejto tlačovej konferencie najsilnejšie národné 
televízne spoločnosti by považovali za nedostatočnú  pozornosť zo strany mesta 
k problematike KomVak-u, preto zástupcovia mesta tejto tlačovej konferencie sa 
zúčastnili len ako pozorovatelia.
Podotýkame, že komunikácia vedenia mesta týkajúc problematike KomVak-u po 
celú  dobu  tlačovej  konferencie  bola  vždy  objektívna,  snažiac  sa  udržať  na 
odbornej úrovni celý proces.

4. Ako primátor, samozrejme pozorne sledujem diania  prípadu. Jedná sa o citlivú 
otázku, výsledky o rokovaniach  a diskusie okolo prípadu z mojej strany verejnosti 
neboli  zverejnené.  Mesto  si  je  vedomý  Benediktínskou  tradíciou  tu  žijúcich 
Komárňanov. Ako doteraz aj v budúcnosti spravíme všetko v záujme plynulému 
fungovaniu rádu. 

S pozdravom                                                                                                       
     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 
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