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

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

1. Na základe  predbežných  rokovaniach  som požiadal  pána  primátora,  že  ak  bude 
posudzovať  návrhy  na  Cenu  primátora,  aby  prihliadol  aj  na  činnosť  pána  Jána 
Lábszkeho, ktorý v meste vysadil 250-300 platanových sadeníc, malých stromov.

2. Ďalšia interpelácia sa týka kruhového objazdu pri ulici Pevnostný rad, ktorý je podľa 
občanov vo veľmi zlom stave, a či by sa to nedalo nejakým spôsobom skrášliť?

3. A moja posledná interpelácia, pán Ján Cseledi ma poprosil, aby som hovoril aj v tejto 
veci. Myslím si, že viacerí ho poznáte. Na Bratislavskej ceste sú záhrady, ku ktorým 
príchod – prístup po takýchto dažďových dňoch je skoro nemožný, preto žiada mesto, 
či by mohlo pomôcť riešiť tento problém, aby nemuseli chodiť po blate." 

Odpovede na Vaše otázky položené ústne:

1. Pána Jána Lábszkeho zaradíme medzi odporúčaných na Cenu primátora.

2. Ako aj  mnoho ďalších ciest  na území mesta,  ani  Pevnostný rad nie je  v dobrom 
stave, jeho rekonštrukcia nebola zaradená medzi investície na tento rok, ani nebola 
doteraz  žiadaná.  Čo  sa  týka  verejnej  zelene,  je  priebežne  udržiavaná  v  rámci 
finančných  možností  komunálneho  odboru  mestského  úradu.  Problém  spôsobujú 
hlavne  nadrozmerné  nákladné  vozidlá,  pre  ktoré  tento  kruhový  objazd  nebol 
projektovaný,  avšak  nie  je  možné  vylúčiť  nákladnú  dopravu  na  základe  dĺžky 
dopravného prostriedku.  

3. Na území mesta je  viac  záhradkárskych  osád,  ktoré sú skôr  sezónne využívané, 
a väčšinou nemajú vybudované spevnené cesty,  viď .  napr.  Nová Stráž, Teheľňa, 
atď. Vo Vašej interpelácií môžeme hovoriť skôr o sprístupnenie jediného rodinného 
domu, postavenie ktorého v tejto lokalite nie je v súlade s územným plánom mesta. 
V tejto lokalite pozemná komunikácia nebola  plánovaná, ani projekčne pripravená.

S pozdravom                                                                                                       
     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 
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