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Vec:  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
14.12.2017

Dňa 14.12.2017  na  zasadnutí  Mestského zastupiteľstva  v Komárne ste  interpelovali 
primátora mesta v týchto veciach:

1. Poprosili  ma  obyvatelia  Alžbetinho  ostrova,  aby  som  tlmočil  ich  tri  postrehy, 
respektíve žiadosti. Chceli by, aby mestský úrad vyriešil problematiku ohľadom okolia 
futbalového  ihriska  na  Alžbetinom  ostrove  z takého  hľadiska,  že  ju  veľmi  veľa 
obyvateľov  využíva  ako  skládku  smetí.  Toto  však  nie  je  veľmi  atraktívna  ani 
hygienická  situácia.  Boli  by  veľmi  radi,  keby  v tom  mestský  úrad  niečo  podnikol 
a vyložil nejaké kamery, poprípade tabule, aby sa tak inteligentne tváriaci ľudia, ktorí 
takto konajú trocha prebudili, respektíve keby bolo možné ich aj pokutovať, aby sa 
táto problematika konečne vyriešila. 

2. Obyvatelia Alžbetinho ostrova chceli požiadať vedenie mesta, či nie je na to nejaká 
možnosť, aby na Platanovej aleji, ktorá je už beztak v dosť zlom stave, vyložili nejaké 
tabule, ktorými by regulovali dopravu a usmernili turistov, ktorých GPS navádza na 
túto veľmi frekventovanú cestu.  

3. Moja  ďalšia  otázka,  respektíve  žiadosť  by  bola  ohľadom  cyklistickej  cesty  okolo 
bývalej  budovy  rybárskeho  zväzu.  Chceli  by,  aby  tam  bolo  zabezpečené  nejaké 
osvetlenie. Údajne podali svoju žiadosť koncom decembra 2016, ale ohľadom toho 
nebola doteraz ešte žiadna zmena. Túto trasu považujú za dosť nebezpečnú. 

 Odpovede na Vaše otázky položené ústne: 

1. Tento problém je skutočný. Zatiaľ tam umiestnime tabuľu, a  budeme zvyšovať počet 
hliadok v tejto oblasti, a to hlavne na jar, keď začnú záhradkárske práce, aby sa táto 
situácia už nezopakovala. 

2. Mestský  úrad  v Komárne,  komunálny  odbor v posledných  rokoch  priebežne 
prehodnocoval  bezpečnosť  a plynulosť  cestnej  premávky  na  Platanovej  aleji 
v spolupráci  aj  s Okresným riaditeľstvom policajného  zboru  Komárno  -  Okresným 
dopravným inšpektorátom v Komárne. K intenzite cestnej premávky bolo v minulosti 
prijaté opatrenie spočívajúce zákazom vjazdu vozidiel s okamžitou hmotnosťou nad 
3,5t,  čím  došlo  k jej  zníženiu.  Z hľadiska  zabezpečenia  bezpodmienečného 
dodržiavania  ustanovenej  rýchlosti  boli  aplikované  prvky  na  upokojenie  dopravy 
v zmysle  Technických  podmienok  MDPT  SR.  Boli  umiestnené  dopravné značky  - 
 "spomaľovací prah a najvyššia dovolená rýchlosť - 30 km" a boli doplnené žlté kliny 
na celú šírku dopravných zariadení "stavebný spomaľovací prah" na dvoch úsekoch 
tejto komunikácie.
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3. Odbor rozvoja neeviduje žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia v predmetnej 
lokalite. Po  podaní žiadosti by odbor vedel uskutočniť cenový prieskum na vyvolané 
náklady, resp.  zaradiť  žiadosť  do  zoznamu  potrebných  investícií  mesta, podľa 
 ktorého  sa  určujú  priority  každoročných  kapitálových  výdavkov  pri  schvaľovaní 
rozpočtu mesta. 

S pozdravom                                                                                              
  
 
 Ing. László Stubendek  

                 primátor mesta 
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