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

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 16.04.2015 ste interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

 
1. Ohľadom rekonštrukčných prác na Radnici MsÚ, kto vykonáva tieto rekonštrukčné 

práce, aké opravy boli uskutočnené a koľko to stálo?  
2. Ohľadom  parkovacieho  systému,  akou  výškou  finančných  prostriedkov  bola 

zaťažená  parkovacia  spoločnosť  a mestská  polícia  pred  zmenou  zmluvy  a po 
zmene,  aká  bola  výška finančných  prostriedkov  napr.  z ukladania  blokovacích 
zariadení  na  koleso  a s  tým náležité  výdavky  po  zmene zmluvy,  ako  aj  prvý 
štvrťrok 2015?

3. Aké riešenie našli na vyriešenie problému spoločnosti NOE?

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

1. Obnova budovy Radnice a Zichyho paláca sa vykonávajú na základe súhlasu 
Krajského pamiatkového úradu Nitra, a na vykonané práce osobne dohliada aj 
pán Imre Tóth, ktorý je pamiatkovým radcom vysunutého pracoviska Komárno. 
Reštauračné  práce  vykonávame  z veľmi  mála  financií,  skoro  z vlastných 
finančných prostriedkov. 

2. Za uplynulé tri, štyri roky poslanci nedostali informatívny materiál parkovacieho 
systému  na  prerokovanie  pred  MZ  napriek  tomu,  že  je  k tomu  schválené 
uznesenie.  Teraz  sme  to  doplnili,  pred  poslancov  sa  dostal  komplexný 
informatívny  materiál  parkovacieho  systému.  Parkovaciu  spoločnosť  sme  sa 
snažili  doviesť  do  takej  situácie,  aby  sme  zmenili  nevýhodné  podmienky 
parkovacieho systému. Môžu o tom rozhodnúť poslanci MZ. V roku 2006, keď sa 
táto zmluva uzatvorila, poslanci MZ schválili jedno uznesenie, avšak zmluva sa 
už  k nahliadnutiu  nepredložila.  MUDr.  Anton Marek,  primátor  Mesta  Komárno 
v roku 2014 rozhodol o tom, že paušál medzi mestom a parkovacím systémom 
sa  prehodnotí  do  iného  platobného  režimu.  Poslanci  MZ  sa  o tom dozvedeli 
dodatočne. Poslanci MZ teraz obrdžali nielen komplexný informatívny materiál, 
ale majú možnosť rozhodnúť aj o budúcnosti parkovacieho systému.
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3. Zhodli  sme  sa  na  tom,  že  sa  posnažíme  nájsť  nejaké  riešenie  na  jeho 
problematiku. Pozvali sme pána Czirfusza, a vyzvali sme ho na predloženie jeho 
návrhu.

S pozdravom                                                                                                       
     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 


