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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 nasledovnej veci:

1. Slávime výročie jedného roka, keď mesto ukončil zmluvu so spoločnosťou Griff, ktorá 
za symbolickú cenu 390,- eur zabezpečovala 20 alebo 21 objektov mesta. Neviem to 
presne,  ale  asi  sa  veľa  nemýlim.  Žiadal  by  som  od  mesta  presnú  hospodársku 
analýzu, čo to prinieslo pre mesto, že si zaobstaralo vlastný pult. Vieme, že na toto 
sme minuli z kapitálových výdavkov zhruba 15 tis. eur. Ako som to aj vtedy povedal, 
má to samozrejme aj výdavky na ľudskú kapacitu. Preto by som chcel vidieť presnú 
hospodársku analýzu, kedy sa táto investícia navráti, akú má doposiaľ efektívnosť, 
akú má prevádzku. 

Odpoveď na Vašu otázku položenú ústne:

1. Na základe Vašej interpelácie ohľadom pultu centrálnej ochrany Vám oznamujeme, 
že tento pult bol vybudovaný až po dôkladnom zhodnotení jeho praktického využitia a 
taktiež aj po zhodnotení jeho hospodárnosti. Vybudovanie tohto pultu stálo 9554,64€, 
Vami  spomínaná  suma cca  15000  €  (14  043€)  obsahovala  aj  zakúpenie  nových 
počítačov ku kamerovému systému. Samozrejme s týmto vybudovaním prišli aj iné 
výdavky,  zväčša  jednorázové,  ktoré  spolu  s  celkovým  vybudovaním  strediska 
nepresiahli sumu 11000€. Suma, za ktorú firma Griff poskytovala zabezpečenie 21 
objektov mesta, bola mesačne 380€ . Čo sa týka pravidelných poplatkov, mesačne 
stojí  teraz  dátový  prenos na jeden  objekt  9,12€,  čo  je  pri  21  objektoch 191,52€. 
Uznávame, že teraz sa to zdá pomerne veľa, hlavne keď prihliadame aj na ľudské 
kapacity, ale tak, ako si na ochrane objektov vedia zarobiť súkromné firmy, môže mať 
z nich zisk aj mesto. Pri zvažovaní viacerých faktorov by bolo možné, aby sa na pult 
centrálnej ochrany pripojili aj iné mestské objekty napr. turistická kancelária či budovy 
základných škôl, nakoľko v súčasnosti sú na pult pripojené iba ich jedálne a materské 
školy.  Napojením týchto objektov by sa znížili  výdavky mesta o poplatok, ktorý za 
ochranu  platia  súkromnej  firme  (ak  využívajú  takú  službu)  a  tak,  ako  aj  pre  iné 
mestské  objekty,  by  bola  pre  nich  takáto  služba  mestskej  polície  bezplatná. 
Samozrejme  aj  tieto  opatrenia  by  jednorázovo  niečo  stáli,  avšak  z  dlhodobého 
hľadiska  by  sa  do  týchto  vecí  investovať  oplatilo.  Samozrejme pripájanie  nových 
objektov bude možné až keď sa zvýši počet policajtov aspoň na plánovaný počet 

Telefón  035/2851212             Fax  035/ 7702 703           E-mail  primator@komarno.sk            Internet   www.komarno.sk



(teraz je podstav), ktorý sa bude musieť zvýšiť samozrejme z viacerých príčin (hliadky 
v hrade, na prvom a druhom sídlisku, prítomnosť hliadok na autobusových linkách z 
Harčášu, hliadka na parkovací systém mesta,...).   Aj napriek nedostatku policajtov 
však  môžeme  zhodnotiť,  že  objekty  sú  skutočne  dobre  chránené,  pravidelne 
kontrolované  a  pri  poplachu  sa k  nim hliadky  dostávajú  rýchlo.  Samozrejme túto 
skutočnosť  by  Vám  mohol  potvrdiť  aj  personál  v  týchto  objektoch,  nakoľko 
niekoľkokrát bol niekto z neho pri poplachu prítomný. V súčasnosti môžeme tvrdiť, že 
systém má už „vychytané jeho muchy“ a je spoľahlivý. V budúcnosti by sa na pult 
mohli, tak ako aj v iných mestách, napojiť aj súkromné objekty, pre ktoré by bola táto 
služba spoplatnená a znamenala by jednoznačný zisk. Aby sme uviedli  konkrétny 
príklad,  že  pult  môže byť  pre  mesto  ziskom,  finančný príjem mesta  Prievidza  za 
ochranu súkromných objektov, ktoré sú monitorované mestskou políciou,  bol v roku 
2013  takmer  14  000  Eur.  Návratnosť  celkovej  doterajšej  investície  je  závislá  od 
viacerých  faktorov,  predpokladáme  však,  že  v  najhoršom  prípade  sa  na  nulu 
dostaneme v roku 2018,   v  tom lepšom prípade,  ak budeme vedieť  zvýšiť  počet 
policajtov  na  plánovaný  stav  a  budeme vedieť  napojiť  ďalšie  objekty,  bude  doba 
návratnosti kratšia.

Ako by to mohlo vyzerať v budúcnosti (napríklad):

Počet objektov Náklady
za mesiac

Náklady
za rok

Výnosy
za mesiac

Výnosy
za rok

28 mestských 
objektov

28x9,12=255,36 3064,32 – –

15 súkromných
objektov

15x9,12=136,8 1641,60 15x401=600 7200

Zisk = cca 2500€ ( bez započítania ušetrených peňazí mesta za stráženie mestských 
objektov, tie by teoreticky mohli pokryť výdavky spojené s prevádzkou pultu).

S pozdravom                                                    

                                                   
     
         Ing. László Stubendek

                           primátor mesta
 

1 Poplatok za službu - ochrana cudzieho objektu


