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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
10.12. 2015

Dňa  10.12.  2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Včera na 1. sídlisku (9.12.) bol výpadok elektrického prúdu. Chcel by som sa spýtať, 
či  o tom mesto niečo vie? 

2. Moja ďalšia otázka sa týka ulice Veľký rad, kedy bude asfaltovaná cesta v tej časti, 
kde sú rodinné domy? Je tam veľa výmoľov.

3. Ďalšia moja otázka sa týka ulice Tajovského, kde už viac mesiacov nefunguje verejné 
osvetlenie. 

4. Ďalej, chcel by som sa spýtať, kto rekonštruoval sochu generála Klapku, aké práce 
tam urobil, a za koľko? Ak sa pozrieme na to lepšie, stále tam môžeme vidieť zelené 
fľaky. Okrem toho som zistil, že aj mramorový podstavec sa hýbe, a taktiež aj oštep 
pri levovi. 

5. Moja piata otázka je osobná, vyhľadal ma jeden môj priateľ, ktorého deväťročný syn 
Máté  Kucmann  hrá   hokej.  Týždenne  štyrikrát  ho  vozia  do  Nových  Zámkoch,  a 
nepovolia mu užívať zadarmo miestny zimný štadión. Predtým mu to bolo umožnené, 
dnes už nie. Prečo mu to nie je umožnené?

Odpovede na Vaše otázky položené ústne:

1. Ak dôjde k plánovanému prerušeniu distribúcie elektrickej energie, prevádzkovateľ to 
vopred  oznámi,  a býva  to  zverejnené  na  web  stránke  mesta.  Mohlo  sa  jednať 
o haváriu.

2. Ul. veľký rad je zaradená do zoznamu ulíc, kde je potrebná rekonštrukcia. K realizácii 
je  však potrebné ju  zaradiť  do priorít  kapitálových výdavkov,  na základe čoho sa 
realizujú investície mesta v príslušnom roku. Kapitálové výdavky schvaľuje Mestské 
zastupiteľstvo.  

3. Nasledujúci deň po  odznení  Vašej  interpelácie  bola  vykonaná  kontrola  verejného 
osvetlenia na Tajovského ulici. Bola zistená porucha jediného svetelného bodu, ktorá 
bola ešte v ten deň odstránená.

4. K tejto otázke Vám zasielam stanovisko reštaurátorov - Stanislav Kožela, akad.soch., 
Ondrej Csütörtöki, akad.soch. - k vykonaným prácam na predmetnej pamiatke: 
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„Na základe výzvy Mesta Komárno bolo v rámci verejného obstarávania v mesiacoch 
október  -  november  2015  realizované  reštaurovanie  predmetnej  pamiatky. 
Reštaurátorské  práce  boli  vykonané  na  základe  rozhodnutia  KPÚ  –  Nitra, 
vykonávajúcim  pamiatkový  dohľad,  k  zámeru  na  reštaurovanie  a  následne 
k Reštaurátorskému výskumu a Návrhu na reštaurovanie.
Reštaurátorský výskum potvrdil dobrý technický stav pamiatky. Nevhodné a esteticky 
rušivé  boli  depozity,  vytvorené  na  povrchu  plastík.  Charakterom  depozitov  boli 
nečistoty,  organické  zvyšky  ako  i  fragmenty  nevhodného  konzervačného  zásahu 
z obdobia  poslednej  obnovy.  V  rozhodnutí  k  Návrhu  na  reštaurovanie  bola 
pamiatkovým  dohľadom  odsúhlasená  konzervačná  metóda  v  rozsahu 
reštaurátorského  ošetrenia.  Táto  spočívala  v  odstránení  rušivých  povrchových 
depozitov a následne bol povrch ošetrený konzervačnou vrstvou mikrokryštalického 
vosku.
Na základe najnovších trendov v reštaurovaní exteriérových bronzových plastík bola 
rešpektovaná vytvorená ušľachtilá patina kovu. Táto metóda bola uplatnená napr. i pri 
reštaurovaní bronzových sôch pamätníka Milénia v Budapešti.“

5. S otázkou ohľadne voľného vstupu do zimného štadiónu pre Mátého Kuczmana bol 
oslovený pán Tomáš Nagy,  riaditeľ Mestského podniku  COMORRA SERVIS, ktorý 
problém už vyriešil.

S pozdravom                                                                                                       
     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 


