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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
24. 9. 2015

Dňa  24.  9.  2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Ohľadom  obradnej  sály  na  Mestskom  úrade,  ktorá  nevyhovuje  tomu 
emocionálnemu zážitku, ktorý je hodný tohto slávneho aktu, by som žiadal, aby 
bola  miestnosť  obnovená,  opravená,  uprataná  a dôstojná  na  to,  aby  sa  tam 
vykonávali krsty a svadobné obrady.

2. Prečo  chodia  obyvatelia  Komárna  pre artézsku  vodu  do  južného  Komáromu 
k studni pri reštaurácii Vasmacska? Zmenila sa kvalita vody? 

3. Ohľadom ul. Meštianskej, kde z dôvodu problému s kanalizáciou a skládky smetí 
cítiť odporný zápach. Na ul. E. B. Lukáča je ten istý problém. Chcel by som sa 
spýtať, kedy a ako budú riešené tieto problémy? 

4. Ohľadom vínneho korza v Komárne, prečo bolo podujatie zabezpečené externou 
firmou, keď zamestnanci odboru školstva a kultúry sú tiež veľmi zdatní, a tiež by 
vedeli organizovať takéto podujatia?

5. Kedy budú opravené výtlky na 2. sídlisku na ul. Priemyselnej? 
6. Akým  spôsobom  bude  mesto  podporovať  prácu  športovcov  –  majstrov  sveta 

v kajaku? 
7. Ohľadom mestskej časti Harčáš, kde sa niektorí obyvatelia dopúšťajú závažných 

priestupkov  a rastie  kriminalita  by  som  chcel  požiadať,  aby  mestská  polícia 
a taktiež  štátna  polícia  v tejto  mestskej  časti  vykonávali  hliadky  a kontroly 
častejšie.

Odpovede na Vaše otázky položené ústne:

1. Pre skvalitnenie prostredia obradnej miestnosti zatiaľ boli  prečistené ozdobené 
sklené kryty  osvetlenia  249 ks.  a prečistené drevené plochy v  miestnosti.  Do 
konca  tohto  roku  svojpomocne  vymaľujeme steny obradnej  siene.  Predbežný 
termín po skoordinovaní s matrikou bude medzi 2.11.2015 - 13.11.2015, alebo 
 30.11.2015  -11.12.2015  čiastočne  záleží  od  obsadenosti  obradnej  siene, 
a voľných  kapacít.  Čo  sa  týka  prelakovania  drevených  obložení  miestnosti, 
termín  zatiaľ  ostáva  otvorený,  ale  bude  určite  zabezpečené.  Obnova  pódia, 
vzhľadom na finančné možnosti, bude zabezpečená začiatkom roku 2016. 

2. Konkrétne  sme  sa  zatiaľ  touto  otázkou  nezaoberali  preto  môžeme  len 
predpokladať, že ľudia z Komárna chodia pre artézsku vodu preto lebo im chutí 
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resp. má pre nich blahodarné účinky alebo je lacnejšia ako voda z vodovodu. Za 
kvalitu  vody  mesta  zodpovedá  KOMVaK  a.s.  a nemáme  informácie  o jej 
zhoršení. 

3. Problém  na  kontajnerovom  stanovišti  na  križovatkách  ulíc  E.  B.  Lukáča 
a Sústružníckej  vyplýva  z neúnosnej  situácie  neprispôsobivých  osôb  na  ul. 
Sústružníckej. Problém neprispôsobivých osôb sa rieši na všetkých úrovniach, čo 
sa týka odpadu, vykonáva sa čistenie daného stanovišťa už na dennej úrovni, 
pričom podľa harmonogramu by sa malo čistenie vykonávať týždenne dvakrát. 
Váš  postreh  ohľadne  zápachu  na  ul.  Meštianskej  sme  avizovali  spoločnosti 
KOMVaK a.s. 

4. Organizovanie  podujatí  spojených  s predajom  alkoholu  sú  podmienené 
s vlastníctvom  registračnej  pokladne,  predaj  zahraničných  výrobkov  taktiež 
vyžaduje špeciálne povolenie od colného úradu. Tieto podmienky Mestský úrad 
nespĺňa. 

5. Na ul. Priemyselnej bude riešených 28 výtlkov s celkovou plochou opravy 43 m2. 
Oprava  bude realizovaná  v závislosti  od  poveternostných  podmienok  cca.  Do 
dvoch týždňov. 

6. Majstri  sveta boli  ocenení  finančnou odmenou vo výške 1.500,-  a 1.200,-  eur 
v zmysle  Zásad  pre  ocenenie  úspešných  športovcov  Mesta  Komárno zo  dňa 
20.12.2007 (uzn. č. 507/2007). 

7. Ohľadom  častejšieho  hliadkovania  v mestskej  časti  Harčáš  z dôvodu 
neprispôsobivého správania sa občanov a ich detí žijúcich v obytnom bloku Vám 
oznamujem, že najčastejšie problémy sú v čase odchodu a príchodu autobusov 
v ranných a poobedňajších hodinách. Tieto autobusy policajti MsP Komárno ráno 
vždy odprevádzajú a po dohode so SAD v 41. týždni, mestskí policajti nastupujú 
na  tieto  spoje  aj  poobede.  Okrem  tohto  pracujú  v tejto  časti  aj  sociálne 
pracovníčky  MsÚ.  Narúšanie  verejného  poriadku  rušením nočného  pokoja  sa 
rieši priebežne.  Užívanie návykových látok a drog zistené nebolo, ale časté je 
požívanie  alkoholických  nápojov,  čomu  je  venovaná  pozornosť  zo  strany 
mestskej  polície.  K požiarom,  ktoré  v lete  obyvatelia  v tejto  lokalite  zvykli 
nahlasovať uvádzam, že tie boli na bývalej skládke odpadov a neboli zapríčinené 
cudzími osobami.

S pozdravom                                                                                                       

     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 


