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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
30.07.2015

Dňa 30.07.2015 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne ste interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Prosím  informovať  Mestské  zastupiteľstvo  o tom,  či  sa  už  rozhodlo  o novej 
organizačnej štruktúre? Žiadam podrobnú informáciu aj o tom, na ktoré pracovné 
pozície vedúcich bolo vypísané výberové konanie, ktoré sú už obsadené. 

2. Ohľadom Zásad upravujúce postup Mesta Komárno v prípade užívania pozemkov 
vo vlastníctve mesta tretími osobami bez právneho titulu,  ktoré uznesenie pán 
primátor vetoval a prisľúbil, že svoje odôvodnenie podloží právnym odôvodnením, 
by  som sa  chcela  spýtať,  či  pán  primátor  už  dostal  právne  stanovisko.  Kedy 
dostane Mestské zastupiteľstvo ten prepracovaný návrh? K písomnej  odpovedi 
prosím doložiť aj právne stanovisko a písomnosti ohľadom vyžiadania, respektíve 
odpovede, ktoré obdržal pán primátor. 

3. Pán  viceprimátor  B.  Keszegh  na  zasadnutí  Rady  mestského  zastupiteľstva 
uviedol,  že  s problematikou  spoločnosti  Noe  sa  podrobne  oboznámil,  osobne 
navštívil  spoločnosť a zaoberal sa jej problematikou. Chcela by som sa spýtať, 
aké riešenie našli  na vyriešenie tejto problematiky? Prosím o obšírnu písomnú 
odpoveď. 

Odpovede na Vaše otázky položené ústne: 

1. Organizačná štruktúra je v procese zmien. Chceli  by sme ju realizovať v dvoch 
stupňoch.  V prvom  stupni  bolo  vypísané  výberové  konanie  na  post  vedúcich 
odborov.  Po  výberovom  konaní  na  pracovné  miesto  postu  vedúceho  Odboru 
správy majetku a prednostu mestského úradu sa začiatkom augusta uskutočnili aj 
výberové  konania  na  pracovné  miesto  postu  vedúceho  na  odbor  rozvoja, 
a vedúceho odboru školstva a kultúry. V mesiaci september sa uskutočnia ďalšie 
výberové  konania,  výber  vedúceho  Sociálneho  a správneho  odboru, 
Komunálneho  odboru,  Oddelenia  prevádzky  úradu,  Spoločného  stavebného 
úradu  a Útvaru  ochrany  a obrany.   Všetky  odbory  ostanú,  ale  z praktického 
hľadiska budú niektoré oddelenia a referáty rozčlenené do iných organizačných 
jednotiek. Nová organizačná štruktúra bude platná od septembra 2015, o ktorej 
budem informovať mestské zastupiteľstvo na ďalšom zasadnutí. 

2. Získavanie  právnych  a odborných  stanovísk  je  v priebehu,  úrad  pripravuje 
komplexné nariadenie ohľadom spravovania majetku mesta, ktoré bude ponúkať 
riešenie  nie  len  v  prípade  užívania  pozemkov  vo  vlastníctve  mesta  tretími 
osobami bez právneho titulu, ale aj v iných oblastiach. Cieľom nových zásad je 
zahrnúť  novú  právnu  legislatívu  v jednom  dokumente,  a taktiež  sprehľadniť 
spravovanie majetku mesta.
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3. Na osobnom stretnutí s pánom Attilom Czirfuszom, konateľom spoločnosti NOE 
s.r.o.,  sme  spoločne  skúmali  možné  riešenia  tohto  problému.  Súdny  spor  so 
spoločnosťou  NOE s.r.o.  sa  začal  ešte  v predchádzajúcom  volebnom  období, 
preto musíme nájsť riešenie aj na tie problémy, ktoré neboli spôsobené terajším 
vedením mesta. Mesto by rado uzavrelo prípad,  ale riešenie musí  byť  v rámci 
právnych  predpisov  a zákonov.  Rokovania  s konateľom  spoločnosti  budú 
pokračovať.  

S pozdravom                                                                                                       
     

         Ing. László Stubendek
      primátor mesta 


