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Vec:  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
05.11.2015

Dňa  05.11.2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Vyhľadalo  ma  niekoľko  obyvateľov  z Novej  Osady  ohľadom  cestnej  komunikácie 
a verejného  osvetlenia.  Ďalšia  vec  je  tá,  že  tam  spôsobujú  obrovské  problémy 
nevybudované verejné záchody. V každom prípade by sa touto problematikou malo 
zaoberať. 

2. Po prečítaní materiálu hlavného kontrolóra som si prečítal noviny Istertáj kde bolo 
uvedené, že za časov bývalého primátora MUDr. Bastrnáka pracovalo na mestskom 
úrade  spolu  s mestskými  organizáciami  517  ľudí.  Nechápem,  ako  vychádza  tých 
mínus sto ľudí, alebo od koho dostali takéto informácie a na toto by som žiadala od 
pána primátora odpoveď. 

3. V spojitosti s úradom by som sa chcel spýtať pána primátora, či plánuje na konci roka 
nejakú odmenu pre zamestnancov. Pod zriaďovateľa, teda pána primátora patria aj 
škôlky, školy a riaditelia. Chcel by som dostať odpoveď od pána primátora na to, či 
plánuje  dať  odmeny  svojím  úradníkom,  respektíve  len  svojím  vedúcim  odborov. 
Nežiadam odpoveď presne meno a sumu, ale len globálne čí áno, alebo nie.

4. V novinách  ma  napomenuli,  že  aké  je  dobré,  že  nový  primátor  znížil  počet 
zamestnancov na mestskom úrade. Avšak po prečítaní materiálu hlavného kontrolóra 
a vedúceho ekonomického odboru pána Kóňu by som na to nadviazal,  že sa tam 
uvádza, že nie je dostatočný počet zamestnancov na ekonomickom odbore, a veľmi 
ťažko si vykonávajú prácu, nakoľko je tam nízky počet pracovníkov. Chcel by som sa 
spýtať pána primátora, ako chce túto situáciu riešiť.

Odpovede na Vaše ústne položené interpelácie a otázky: 

1. Odbor rozvoja viac rokov eviduje v zozname potrebných kapitálových výdavkov akciu 
„Projekt  a  rozšírenie  verejného  osvetlenia  v  Novej  osade“,  aj  tento  rok  to  bolo 
zaradené do návrhu rozpočtu, otázne  je schválenie v MZ . Ideálnym riešením by bolo 
odsúhlasiť v rozpočte na tento rok cca 1 500 euro na projekt, a na ďalší rok potrebné 
financie  podľa  konkrétneho rozpočtu.  Na súvislé  opravy,  resp.  rekonštrukcie ciest 
v tejto mestskej časti doteraz neboli vyčlenené financie, ani spracované projekty, je to 
tiež otázkou rozpočtu mesta, čo schvália poslanci.
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Pri  budovaní  cyklotrás  v budúcnosti  bude  potrebné  sa  zaoberať  aj  so  súvisiacou 
vybavenosťou  (napr.  aj  WC),  môže  to  byť  riešené  napr.  formou   dotácií.

2. Stav zamestnancov  pri nástupe primátora mesta do úradu dňa 15.12.2014  bol 426, 
z toho  239 MsÚ a 187 školské zariadenia. Primátor  od nástupu do funkcie  zmeny  
v organizačnej štruktúre za predchádzajúce obdobia neskúmal. Predpokladáme, že 
veľkú časť rozdielu, ktorý uvádzate, tvorí počet zamestnancov po zrušení MŠ a ŠJ  
v predchádzajúcich rokoch (na ul. Štúrova, Priateľstva, Košická a Ďulov Dvor).

 

3. V súčasnosti  sa  vykonala  mzdová  inventúra  za  1-10.  mesiac  roku   2015  a tiež 
predpoklady čerpania v zmysle zmluvných záväzkov voči zamestnancom úradu do 
konca  roka.  Z predbežných  výsledkov  je  predpoklad,  že  bude  možné  pristúpiť 
k vyplateniu. 

4. Prípadne  zvýšenie  počtu  zamestnancov  je  v prvom rade  otázkou  rozpočtu  mesta 
(kapitola 1.1. mzdy zamestnancov) v ktorej súčasná situácia neumožňuje podstatné 
zvýšenie stavu zamestnancov a ani prijímanie nových pracovníkov. Miernu rezervu 
vidíme  v prerozdelení  agend  resp.  v pokračovaní  racionalizačných  opatrení. 
Plánujeme využívať aj štátne príspevky na zamestnanie, kde finančná podpora môže 
dosiahnuť až 95 percent.

 

S pozdravom                                                                                                           
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 
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