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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo    Vybavuje                   Komárno 
8938/2108/OOP/2016 4. 3. 2016

Vec  Odpoveď na interpeláciu, odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
21.01.2016

Dňa  21.01.2016  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Žiadam, aby ste rozposlali tú štruktúru s číslami, ktorú ste zdedili, a tú štruktúru, ktorú 
ste zaviedli vy od 01. septembra 2015. 

2. Má  Mestský  úrad  vypracované  nejaké  vnútorné  smernice,  na  základe  ktorých 
funguje?

3. Kto rozhodol o tom, že vedľa bývalého Kormoránu bude zrekonštruovaný chodník do 
polovice? Keď o tom už niekto rozhodol, tak prečo nebol už celý chodník obnovený?
Z akých  finančných  prostriedkov  bolo  toto  realizované,  na  základe  akého 
rozhodnutia?
Aký tender bol vypísaný na projektovanie, aká verejná súťaž bola, ak bola vypísaná, 
na realizáciu? Kto bol projektant, kto bol realizátor?

Odpovede na Vaše ústne položené interpelácie a otázky: 

1. V prílohe č. 1 a 2 Vám zasielame Vami žiadané organizačné štruktúry.

2. Áno, Mestský úrad v Komárne má vnútroorganizačné dokumenty, na základe ktorých 
úrad funguje. Týmito dokumentmi sú základné predpisy, smernice, poriadky:

 Štatút Mesta Komárno
 Štatút Mestskej polície v Komárne
 Organizačný poriadok Mestského úradu Komárno
 Pracovný poriadok Mesta Komárno
 Kolektívna zmluva pre zamestnancov, odmeňovaných podľa zákona 

č.553/2003 Z.z.
 Kolektívna zmluva ZO OZ pracovníkov školstva a vedy v Komárne
 Smernice – viď príloha č.3 

3. Pracovníkom  Komunálneho  odboru  bola  koncom  mesiaca  február  tlmočená 
požiadavka obyvateľov mesta, ohľadne riešenia katastrofálneho stavu dvoch stromov 
rastúcich  na  Lehárovej  ulici  a  opravy  chodníka,  bezprostredne  hraničiaceho  s 
budovou bývalého obchodného domu „Kormorán".  Počas  prehliadok na tvári miesta 
bolo konštatované, že dva stromy, rastúce na spomínanom úseku v telese chodníka 
majú zlý zdravotný stav, vyplývajúci z ich veku, odlamujúce konáre ohrozujú chodcov 
i osobné vozidlá, parkujúce na parkovisku popri chodníku a koreňový systém stromov 
narušil teleso chodníka ako aj podzemný múr priľahlej budovy, dôsledkom čoho celé 
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podzemné  podlažie  budovy  premokalo.  Oddelenie  životného  prostredia  začalo 
konanie  vo  veci  povolenia  výrubu  uvedených  stromov,  ktorého  výsledkom  bolo 
vydanie  povolenia  na  výrub  uvedených  stromov,  s  určením primeranej  náhradnej 
výsadby v danej lokalite.

Nakoľko však existujúca koreňová sústava natoľko narušila konštrukciu chodníka, že 
sa  pešia premávka v tomto úseku  stala nebezpečnou, a takisto aj obrubník pozdĺž 
chodníka kvôli poklesom poškodzoval zaparkované vozidlá, bolo potrebné odstrániť 
aj koreňový systém. A práve tieto stromy, resp. ich koreňový systém určil, aký úsek 
chodníka bolo potrebné opraviť.

Vykonala sa oprava chodníka, pričom nešlo  o rekonštrukciu. Na opravy miestnych 
komunikácií má Mesto Komárno každoročne  schválený rozpočet bežných výdavkov, 
oprava bola hradená z tohto rozpočtu v rámci opráv najhorších úsekov. 

Nakoľko ide o bežnú opravu bez  konštrukčných zmien, na opravu takéhoto rozsahu 
nebolo potrebné vypracovať vykonávací projekt, len výkaz výmer, ktorý vypracoval 
referent pre údržbu miestnych komunikácií. 

Vzhľadom na predpokladané náklady bola zvolená metóda verejného obstarávania - 
prieskum trhu, v rámci ktorého bolo oslovených sedem spoločností.

Zhotoviteľom opravy bola spoločnosť Korekt s.r.o.   a celkové náklady na opravu činili 
9.660,82 € s DPH.

S pozdravom                                                                

                                       
     

         Ing. László Stubendek
      primátor mesta 

Prílohy:
Príloha č. 1 - Organizačná štruktúra platná od 01.09.2015
Príloha č. 2 – Organizačná štruktúra platná od 01.12.2014
Príloha č. 3 - Zoznam smerníc


