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Vec:  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
11.02.2016

Dňa  11.02.2016  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Vyhľadali  ma obyvatelia  Novej  Osady,  ktorí  Novú  osadu  nazvali  -  „Komárňanské 
Benátky“.  Obrázky,  fotky donesiem na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
Inžinierske siete a kanalizácia vôbec nefungujú.  Obyvatelia pravidelne platia dane, 
pokúšajú sa žiť svoj každodenný život. Nabudúce by som vám rád predstavil, v akých 
podmienkach tam žijú. Pán primátor, viackrát si tam bol aj ty, osobne si im sľúbil, že 
vyriešiš tento problém. Odvtedy uplynul jeden rok, ľudia sú už netrpezliví, a chceli by 
vedieť  kedy sa  splnia  tie  sľuby,  ktoré  odzneli  vo  februári  a v marci  2015  v Novej 
osade. Na túto otázku by som žiadal odpoveď. 

2. Ešte  pán  poslanec  Bastrnák  navrhol,  aby  sme  pravidelne  dostávali  informácie 
ohľadom 2.  sídliska.  V zime neprispôsobiví  obyvatelia  zostávajú  v domoch,  zimné 
obdobie  je  kľudnejšie,  ale  ide  jar,  leto,  a  znova  začnú  problémy.
 Doteraz sa nič neudialo, preto by som chcel vedieť, aké kroky boli urobené v tejto 
veci, a ako chce mesto riešiť túto situáciu od februára, alebo od začiatku jari.

Odpovede na Vaše otázky položené ústne:

1. Podľa Územného plánu mesta Komárno je táto mestská časť   určená na zmiešanú 
zástavbu bývania a záhradkárskych plôch.  Je pravdou,  že nie v  každej  mestskej 
časti  je vybudované  zásobovanie  pitnou vodou a odkanalizovanie do ČOV. Medzi 
takéto  územia  patrí  aj   Nová  Osada,  kde  vodu  získajú  zo  studní,  a kanalizácia 
nehnuteľností  je  riešená žumpami.  Samozrejme,  teoreticky je  možné vybudovanie 
hlavných vedení napojenia, avšak z dôvodu veľkých vzdialeností finančne náročné. 
Takáto investícia je reálne uskutočniteľná jedine z dotácií,  pravdepodobne by bolo 
najlepšie  prostredníctvom  KOMVaK,  a.s.,  na  základe  podrobnej  technickej 
dokumentácie. 

2. Mestský úrad Komárno vypracoval informatívnu správu ohľadne danej  problematiky 
neprispôsobivých občanov na druhom sídlisku,  ktorá bude predložená mestskému 
zastupiteľstvu na marcovom zasadnutí.

S pozdravom                                                                     
                                      

         Ing. László Stubendek
      primátor mesta 
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