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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
05.11. 2015

Dňa  05.11.  2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Moja prvá otázka by bola ohľadom toho,  že veľakrát  prechádzam do južnej  časti 
Komárna a zisťujem, že keď je väčší vietor, alebo keď vedľa mňa prechádza väčší 
kamión alebo nákladné auto hmotnosti aj 3,5 ton, tak konštrukcia mostu sa kolíše. 
Obáva sa toho, že tam nie je všetko v poriadku. Chcel by som sa spýtať, či je v našej 
kompetencii to, aby sme vykovali kontrolu na tomto moste.

2. Moju druhú otázku by som smeroval na pána primátora, viceprimátorov aj prednostu, 
či  má  mesto  nejaké  krátkodobé  alebo  dlhodobé  plány  alebo  predstavy  ohľadom 
budúcnosti mesta Komárno. Nemyslím teraz na 4 roky, ale na 10, 20, 50 ale aj 100 
rokov a to v každom smere, teda hospodárskom raste, rozvoji mesta, školstve ako aj 
športe, atď.

3. Obyvatelia ma konkrétne žiadali, aby som položil otázku, či by bolo možné vybudovať 
parkovacie  miesta  za  Zváračskou  ul.,  nakoľko  nemôžu  parkovať  povedľa 
problémového obytného domu, nakoľko sa im povyhrážajú, potrú autá blatom, atď.

4.  Moja nasledujúca otázka by bola tak isto v spojitosti s dopravou. Jeden obyvateľ ma 
upozornil na to, že aj v ranných hodinách, hlavne cez týždeň a v sobotu medzi pól 
ôsmou a deviatou je obrovská cestná premávka cestou z Novej Stráže do Komárna, 
a či sa s touto problematikou dá niečo robiť.

5. Môj kolega historik ma požiada, aby som tlmočil jednu otázku. Jednalo by sa o Móra 
Jókaiho. Keď dobre viem, tak v závete Móra Jókaiho stálo to, aby jeho pozostatky 
boli pochované v Komárňanskej zemi. Tak sa aj stalo, a v Budapesti na cintoríne na 
Ul. Fiumei bol aj pochovaný, nakoľko zem previezli odtiaľto z Komárna. Ja si však 
poslednú vôľu Jókaiho nepredstavujem takto. Moja otázka by bola, či mesto Komárno 
plánuje  postúpiť  nejaké kroky  v tom,  aby sa pozostatky Mója  Jókaiho  priviezli  do 
Komárna tak, ako si to on žiadal.

Odpovede na Vaše otázky položené ústne:

1. Vykonanie kontroly je v kompetencii správcu – Slovenská správa ciest (SSC).

2. Základné  rozvojové  dokumenty  mesta  sú  :  Územný  plán  (ÚPN)  a Program 
hospodárskeho  a sociálneho rozvoja ( PHSR). 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta (ďalej len „PHSR“) je 
strategický  strednodobý  dokument,  ktorý  sa  vypracováva  na  obdobie  7  rokov  s 
dlhodobým  výhľadom  na  10  až  14  rokov.  PHSR  spolu  s  územným  plánom,  je 
základným  a  kľúčovým  dokumentom  pre  riadenie  samosprávy,  ktorý  vychádza  z 
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poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín 
a  ďalších  subjektov  v  území,  formuluje  svoju  predstavu  o  budúcnosti  spolu  s 
činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR koncepčne, systémovo analyzuje 
a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým 
krytím na jej zabezpečenie.
Schválenie  nového  PHSR  mesta  Komárno  je  jedným  z programových  bodov 
decembrového zasadnutia MZ.
Územný  plán  mesta:  Územným  plánovaním  sa  sústavne  a  komplexne  rieši 
priestorové  usporiadanie  a  funkčné  využívanie  územia,  určujú  sa  jeho  zásady, 
navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, 
ekologickú stabilitu,  kultúrno – historické hodnoty územia,  územný rozvoj  a tvorbu 
krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára 
predpoklady  pre  trvalý  súlad  všetkých  činností  v území  s osobitným  zreteľom  na 
starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia 
trvalo  udržateľného  rozvoja,  pre  šetrné  využívanie  prírodných  zdrojov  a  pre 
zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.  
Územný plán je dlhodobý rozvojový dokument, na návrhové obdobie min.15-20 rokov 
ďalej  obsahuje  aj  výhľadové  riešenie  územia  na  cca  30-40  a  viac  rokov  (podľa 
konkrétneho  obsahu).  Územný  plán  obsahuje  a  poskytuje  dôležité  informácie  pre 
všetkých aktérov investične vstupujúcich do územia.
Územný plán je tiež podmienkou získania finančnej podpory na rozvojové procesy. 
T.č. pre Mesto Komárno je v štádiu spracovania nový ÚPN, predpokladané ukončenie 
v r. 2017.

3. Na ul. Zváračskej boli budované parkoviská v r.2014, aj v r.2015. Budovanie ďalších 
parkovísk,  ako  aj  v iných  prípadoch  -  je  otázkou  schválenia  potrebných  financií 
rozpočtu  mesta.  Keďže  nie  je  možné  presne  odhadnúť  dopredu  výšku  financií, 
v prvom roku je potrebné schváliť  výdavky na projekt  s rozpočtom, a realizáciu na 
ďalší rok podľa rozpočtu. 

4. Mesto nevie ovplyvniť počet prichádzajúcich áut.

5.   Mestský úrad zatiaľ má vedomosti o tom, že do hrobu  Móra Jókaiho priniesli v jednej 
debničke aj komárňanskú zem. K exhumácii pozostatkov z druhého štátu je potrebné 
vykonať rôznych úradných krokov. Prvoradé je treba zistiť dôveryhodné informácie 
o spomínanom  závete  (k  čomu  by  sme  privítali  pomoc  kolegu  pána  poslanca)  a 
prekonzultovať možnosť premiestnenia pozostatkov s potomkami  Móra Jókaiho.  Ak 
mestské zastupiteľstvo sa rozhodne o zámere premiestnenia pozostatkov, mestský 
úrad môže oficiálne konať v tejto veci

S pozdravom                                                        

                                               
     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 


