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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. Keď idete od železničnej stanice smerom k priemyslovke rovno, tak tam sú už také 
koľaje vyjazdené,  že je  veľmi problematické aj  autom tade prejsť.  Keby to niekto 
nepoznal a naletí na 40 km rýchlosťou, tak má dosť veľké problémy. Toto sa týka len 
toho, osloviť SSC, aby tam urobila ten koberec, a opravila ten asfalt. 

2. V posledných dosť veľa rokoch sa naše mesto nevyznačuje tým, že by sme v čerpaní 
EÚ fondov patrili medzi tých úspešnejších. Moja otázka znie, či má mesto poverenú 
osobu,  alebo  tím  ľudí,  ktorí  by  túto  problematiku  riešili,  ktorí  by  sledovali  výzvy 
a kapitoly, ktoré sú otvorené.

3. Myslím si,  že viacerým, ale určite nie všetkých je  známe, že na webovej  stránke 
www.itms2014+,  čo  je  centrálny  register,  to  znamená  kde  sú  uverejnené  všetky 
kapitoly,  ktoré sú otvorené.  Sú tam veškeré informácie,  sú  tam veľmi  uverejnené 
čísla,  ktoré sa budú môcť čerpať od roku 2014 do roku 2020. Pokiaľ  viem, tak v 
kapitole envirofondy je výzva, ktorá bol termín podania žiadosti koniec októbra, tento 
rok. Je to čerpanie na rok 2016, kde sú celkom slušné sumy a dali sa získať veľmi 
zaujímavé veci z EÚ fondov. Moja ďalšia otázka je, či sme my toto riešili.

Odpoveď na Vašu otázky položenú ústne: 

1. Oprava bola vykonaná Slovenskou správou ciest (SSC).

2. V novej organizačnej štruktúre Mestského úradu v Komárne platnej od 1. septembra 
2015  je  vytvorená  pracovná  pozícia  pre  zamestnanca  zodpovedného  za 
koordinovanie  projektov,  ktorá  bude  obsadená  od  01.12.2015.  Náplňou  práce  je 
koordinovanie a manažovanie EÚ projektov spolu s riadením PHSR v rámci Odboru 
rozvoja na oddelení Referát rozvoja Mestského úradu v Komárne. 
V súčasnosti  tieto  činnosti  Mesto  Komárno  zabezpečuje  externou  formou,  má 
uzatvorenú Rámcovú zmluvu o spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou. 

3.   Mesto Komárno získal  prístup do monitorovacieho  implementačného systému EU 
fondov  v SR na roky  2014  –  2020.  Jednotlivé  útvary  Mestského  úradu sledujú  a 
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preverujú  možnosti  využitia  jednotlivých  projektov  z obsahového  a časového 
hľadiska.  Je úzka spolupráca medzi zmluvnými partnermi napr. RRA, EGTC Pons 
Danubii. V interpelácii žiaľ neodznel konkrétne pomenovanie, názov, kód operačného 
programu.

S pozdravom                                                                                                       
     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 


