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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
30.07.2015

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 30.07.2015 ste interpelovali 
na primátora mesta v nasledovných veciach:

 
1. Ohľadom odkladu ukončenia a prevádzkyschopnosti kina o 1 rok by som sa chcel 

spýtať, či je na to nejaká právna záruka, že nájomca nepodá znova o rok žiadosť 
o predĺženie lehoty ukončenia o 2 roky, rok alebo polrok, a že do stanoveného 
termínu musí odovzdať kino do prenájmu?  Mal by som ešte takú žiadosť, aby 
v dodatku  ku  zmluve,  ktorá  sa  bude  pravdepodobne  predlžovať  o rok  bolo 
napísané,  že  termín  ukončenia  rekonštrukcie  veľkej  sály  je  nájomca  záväzne 
povinný ukončiť  do 1 roku,  aby mohol  byť  odovzdaný do užívania  obyvateľov 
mesta.

2. Ohľadom skládok smetí pri vchodoch 19-25 do bytových domov na Ul. na biskupa 
Királya,  respektíve bytových domoch oproti Mariánumu by som mal otázku, že 
nakoľko skládky sú tam v katastrofálnom stave, ako by sa dalo čo najurgentnejšie 
riešiť túto situáciu?

3. Ohľadom žiadosti vchodov 23-25 na Ul. biskupa Királya, ktorá bola zaevidovaná 
na MsÚ dňa 03. júla 2015, podľa ktorej na druhej strane vchodu č. 25 je obrovský 
krík, ktorý sa prehýba až na cestu a pre cestnú dopravu je značne nebezpečný, 
mesto by malo to dať nejakým spôsobom do poriadku, aby tam bola zabezpečená 
plynulá cestná premávka. 

Odpovede na Vaše otázky položené ústne:

1. Na renováciu kina podnikateľ Boldizsár Rysavý mal 2 roky.  Budovu prevzal za 
finančne výhodných podmienok, ale s podmienkou, že kino bude prevádzkovať. 
Dvojročná lehota vypršala 20. augusta 2015. Keďže mesto videlo, že podnikateľ 
nevie dokončiť všetky nevyhnutné práce do stanoveného termínu, zamestnanci 
úradu nadviazali s nim kontakt ešte pred uplynutím stanovenej lehoty. Ako dôvod 
omeškania uviedol viac administratívnych chýb a iných problémov. O jeho žiadosti 
ohľadom  odkladnej  lehoty  na  ďalší  jeden  rok  môžu  rozhodovať  poslanci  na 
ďalšom zasadnutí  mestského zastupiteľstva.  Zabezpečenie  plnej  záruky  nie  je 
možné, ale sprísnenie zmluvných podmienok je možným riešením. O tomto budú 
rozhodovať poslanci. 

2. Mestský úrad už pracuje na tom, aby na Ul. bisk. Királya a na 7. sídlisku obnovil 
kontajnery na odpad. Spätné väzby obyvateľov potvrdzujú, že oprava kontajnerov 
na odpad je dôležitou otázkou, preto obnovu smetných košov a kontajnerov na 
viacerých  miestach  zabezpečujeme  z rozpočtových  prostriedkov  panelového 
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programu.  Podľa  plánu  na  spomínanom  mieste  budú  kontajnery  obnovené 
v priebehu mesiaca september.  

3. Pár dní po zasadnutí mestského zastupiteľstva, na ktorom odznela interpelácia, 
krík  bol  obrezaný a upravený,  tým viditeľnosť  na  vozovke sa výrazne  zlepšila 
a nebezpečenstvo úrazu sa znížilo.   

S pozdravom                                                            
                                           

     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 


