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Vec:  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
17.03.2016

Dňa  17.03.2016  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Prvá otázka sa týka časti ulice od budovy Menház až po koniec ulice k VÚB. Je to 
jednosmerná ulica a parkujúci tam na milimeter presne obsadia parkoviská, čo pre 
tam podnikajúcich a tam žijúcich znamená dosť veľký problém, lebo sa dosť ťažko 
vedia dostať k svojím nehnuteľnostiam. 

2. Jedná sa o pozemok na Mederčskej ul. medzi trojposchodovým domom súbežným s 
hlavnou  ulicou  a  prvými  dvoma  sedemposchodovými  blokmi,  a  ide  tam  o 
skombinovanie  parkovania  respektíve  skládok  smetí.  Žiadosť  obyvateľov  by  bola 
taká,  či  by  sa  nedalo  vyriešiť  uloženie  smetných kontajnerov  tak,  aby  nezaberali 
miesto pre parkovisko. Lebo takto niektorí  obyvatelia  premiestnia smetné koše na 
jednu stranu ulice a druhá polovica ich navráti späť. Šachujú tam so smetnými košmi. 
Pýtajú sa na to, či by sa to nedalo nejakým spôsobom vyriešiť,  aby bola možnosť 
parkovania maximálne využitá pre tam žijúcich obyvateľov?

Odpovede na Vaše otázky položené ústne: 

1. Po terénnom prieskume bolo zistené, že pred objektom prevádzok – sklenárstvo a C-
galéria je na miestnej komunikácii vyznačené vodorovné dopravné značenie V 10d 
„Parkovacie miesta s vyhradeným státím“ 5 x bez zvislého dopravného značenia. 
V  ostatných  miestach  parkujú  motorové  vozidlá  na  jednosmernej  komunikácii 
pozdĺžnym státím na pravej strane okrem priestoru pred vjazdom - bránou do dvora 
objektu, kde je vyznačená prevádzka učtárne a predaja náboženskej literatúry.
Za sklenárstvom je objekt s bránou -  prevádzka „Stávková kancelária“,  za ňou je 
objekt v rekonštrukcii bez brány, potom cirkevná škola MARIANUM a na rohu objekt 
bývalej banky s bránou a s napojením na jednosmernú komunikáciu.
Celý  úsek  miestnej  komunikácie  je  bez  vodorovného  a  zvislého  dopravného 
značenia,  preto  pre  riešenie  bude  potrebné  dať  spracovať  návrh  trvalého 
vodorovného  a  zvislého  dopravného  značenia,  podľa  ktorého  by  sa  zabezpečila 
organizácia dopravy s vyznačením parkovísk v tomto priestore. Po jeho spracovaní 
bude Mesto Komárno,  ako správny cestný orgán postupovať  v  súlade s cestným 
zákonom.
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K vypracovaniu návrhu by bolo potrebné preveriť  požiadavky tých,  ktorí  tam majú 
prevádzky, ako aj obyvateľov, ktorí naniesli tento problém a podľa toho spraviť návrh 
dopravného značenia.

2. Výstavba zberných stojísk resp. parkovísk - môže byť realizovaná po zaradení medzi 
prioritné  kapitálové  výdavky  rozpočtu  mesta  Komárno  a  po  schválení  Mestským 
zastupiteľstvom.  Žiadosť  bude evidovaná  a  Mestským úradom bude  zaradená do 
zoznamu kapitálových výdavkov pred schvaľovaním nového rozpočtu na rok 2017. 
Do tejto doby sa však budeme snažiť  hľadať aj  iné riešenie – výstavba zberných 
stojísk na dotyčnom pozemku je zaradené do projektu (žiadosť o dotáciu) „Zvýšenie 
kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Komárno“ 
Ministerstva životného prostredia SR.

S pozdravom                                                                                                           
        

 Ing. László Stubendek
primátor mesta 
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