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Vec
Odpoveď  na  interpeláciu  odznelú  na  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva  zo  dňa 
12.10.2017

Dňa  12.10.2017  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v tejto otázke:

1. Dostala súkromná umelecká škola povolenie na prevádzku od pána primátora, že 
môže oficiálne fungovať so sídlom v meste Komárno? 

2. Chcel  by som sa spýtať  na to,  aká je  tam štruktúra vedenia,  lebo ako som videl 
v štatúte, je tam jeden náčelník a jeden zástupca náčelníka. 

3. Pred Hotelom Európa je parkovisko a na troch, alebo štyroch miestach parkovacích 
miest boli dva-tri týždne rozbité pivové fľaše. Pýtam sa, nie je nikto kto by to za dva-tri 
týždne pozametal? 

4. Ešte som nedostal odpoveď na audit, ktorú by som žiadal písomnou formou. Kto o to 
žiadal  a kto  dal  na  to  povolenie,  aby  bol  vyplatený  audit  v spojitosti  s verejným 
osvetlením v hodnote 18.500,- eur. 

5. Chcel by som vedieť, aká je teraz situácia na 2. sídlisku, lebo pomaly už 4 mesiace 
sme ohľadom situácie nedostali žiaden materiál. 

Odpoveď na Vašu otázku položenú ústne:

1. Sídlo Súkromnej umeleckej školy je mimo územia Komárna. Mesto Komárno nedalo 
zvlášť  povolenie  na  to,  aby  mali  sídlo  aj  v  Komárne.  V Komárne  pôsobia  v 
súkromných objektoch.

2. V poslednom období sa v organizačnej štruktúre Mestskej polície uskutočnili zmeny, 
ktoré boli nevyhnutné v záujme zaistenia bezpečnosti obyvateľov mesta. Opakujúcim 
sa problémom je otázka spoločensky neprispôsobivých občanov, na riešenie ktorej 
bolo  vytvorené  miesto  zástupcu.  Zsolt  Varga  má  v tejto  oblasti  už  rozsiahle 
skúsenosti. Administratívne záležitosti týkajúce sa vytvorenia tejto pozície sú v štádiu 
riešenia, avšak prípad si vyžiadal neodkladné konanie.

3. Verejné  priestranstvá  mesta  sú  čistené  nepretržite.  Pokiaľ  si  všimnite  nejaké 
nedostatky môžete ich ihneď zahlásiť na komunálnom odbore. 

4. Bol  schválený  zámer  o rekonštrukcii  verejného  osvetlenia,  na  základe  ktorého  sa 
začal  aj  proces  preskúmania  stavu.  Bol  vyhotovený  už  aj  audit,  a o úrovni  jeho 
odbornosti sa uznanlivo vyjadrili  aj odborníci z tejto oblasti. Žiaľ,  s týmto súvisiace 
rozhodnutie sa odkladá, hoci obnovené verejné osvetlenie je v záujme obyvateľov 
mesta Komárno. Úrad sa snažil túto situáciu riešiť pružne.
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5. Na spomenutom mieste  sa  situácia  veľmi  zlepšila  vďaka  tomu,  že  mesto  urobilo 
všetko pre to, aby sa odsťahovali z najproblémovejších obytných domov. To sa už aj 
stalo  a už  ich  aj  renovujú.  Polícia  venuje  taktiež  zvýšenú  pozornosť  na  verejnú 
bezpečnosť. Za sledované obdobie z pohľadu Mestskej polície Komárno bolo v meste 
Komárno  osobami  zo  sociálne  vylúčených  skupín  spáchaných  celkom  502 
priestupkov a z toho, 246 priestupkov proti verejnému poriadku podľa § 47/zák. č. 
372/90 Zb.  o priestupkoch,  113 priestupkov podľa  §  48 /zák.  č.  372/1990 Zb.   o 
priestupkoch, 114 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 /zák. č. 
372/90 Zb. o priestupkoch, 29 priestupkov proti majetku podľa § 50 / zák. č. 372/1990 
Zb.  o priestupkoch. Bolo predvedených celkom 20 osôb v zmysle ustanovenia § 9 
resp. § 10/ zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. 

S pozdravom                                                                     
                                      

Ing. László Stubendek
                   primátor mesta 
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