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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
16.04.2015

Dňa  16.04.2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Bol by som rád, keby som dostal informácie ohľadne výdavkov Komárňanských 
dní.

2. V minulosti  Komárňanské  dni  organizovalo  Mesto  Komárno.  Z akého  dôvodu 
tohtoročné Komárňanské dni organizuje externá spoločnosť?

3. Približne pred ôsmymi mesiacmi dokončili ihrisko v Ďulovom Dvore a odvtedy je 
to zanedbané. Má mesto nejaké plány s ihriskom v Ďulovom Dvore?

4. Pri plánovanom trhovisku sa našla kontaminovaná pôda. Prečo sa použije tá istá 
pôda  na  zaplnenie  jám,  keď  tá  pôda  aj  po  spracovaní  obsahuje  isté 
kontaminované látky?

Vzhľadom na Vašu ústnu žiadosť o písomnú odpoveď, nižšie uvádzam odpovede na 
Vami položené otázky:

1. Anna Vargová (MsKS) elektronickou formou rozpošle rozpočet Komárňanských 
dní  všetkým  poslancom  dodatočne.  Pri  objednávkach,  týkajúcich  sa 
organizovania  Komárňanských  dní  organizátori  dodržujú  právne  legislatíva 
zákonu o verejnom obstarávaní.

2. Komárňanské dni majú zostať nám. Objavili sa nové tváre a tým sa osvieži celé 
organizovanie.  Prioritou  je,  aby  verejné  financovanie  bolo  prehľadné 
a transparentné, ale aby aj táto nová komisia dostala možnosť na to, aby ukázala 
niečo  nové.  Organizácia  festivalu  by  sa  nemala  zakladať  na  politických 
základoch, ale na odborných, preto v týchto veciach majú rozhodovať odborníci. 

3. Na 7. zasadnutí MZ boli prerokované kapitálové výdavky, a práve v tom bode bol 
predložený návrh na to, aby sme riešili a zlepšili túto situáciu obyvateľov Ďulovho 
Dvora. Niektoré práce boli vykonané v rámci aktivačných prác. Na to, aby sme 
však celé práce dokončili, by sme potrebovali ďalšie investície. 

4. Kontaminovaná  pôda  bola  v súlade  s projektom  "Sanácia  environmentálnych 
záťaží  na  vybraných  lokalitách  Slovenskej  republiky"  a  jej  stavby  "KN  (011) 
Komárno -  areál  po Sovietskej  armáde" odvezená na špeciálnu skládku mimo 
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katastra mesta Komárno - podľa informácií zodpovednej riešiteľky projektu RNDr. 
Zdeny Matiovej. 

S pozdravom                                                                                                       
     

         Ing. László Stubendek
      primátor mesta 


