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Vec 
Odpoveď  na  interpeláciu  odznelej  na  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva  zo  dňa 
3.11.2016

Dňa  03.11.2016  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

Vo veci Hadoviec:

1. Na  hlavnej  ulici,  alebo  neviem  ako  mám  nazvať  ako  ideme  do  Kameničnej  je 
priebežne s ňou jedna ulica,  kde je  jedna budova,  ktorá sa postavila  pre obchod 
Potraviny Jednota, a ktorá tam stojí v dosť schátralom stave keď dobre viem, tak už 
od roku 1987. Chcel by som vedieť čo bude s tou bodovou, alebo čo by sme s ňou 
vedeli urobiť.

2. Pán Getler ma upozornil aj na to, že v ich ulici, počnúc od čísla domu 67 až nahor sa 
nejakým  spôsobom  dosť  zlým  spôsobom  vykonávali  vybudovania  pozemných 
komunikácií, nakoľko sa tam v strede cesty pozastaví dažďová voda. Teda v strede 
cesty tam stojí asi tak 30-40 cm voda. Je tam zhruba asi taký problém, ako v Novej 
Stráži na Podzáhradnej ulici. Pán Getler uviedol, že keby mesto vedelo prispieť na 
výstavbu chodníka, tak práce by na vlastné náklady vykonali sami, teda mesto by za 
práce nemuselo platiť nič, nakoľko by ich vykonali obyvatelia. 

3. Okrem toho ma upozornil aj na to, že s strede obce je aj autobusová zastávka, ktorá 
je  rozheganá  a  nemá  prístrešok.  Viacej  detí  cestuje  smerom  do  Kameničnej 
a Komárna,  a bolo  by  to  konečne  dobré  opraviť,  lebo  aj  toto  je  hanbou  mesta, 
a nespomínam tu už autobusové zastávky bývalej Strednej poľnohospodárskej školy.

4. Ešte  sa  pán  Getler  pýtal  toľko,  že  keby  vedelo  mesto  povedať,  koľko  je  presne 
uhradených daní od obyvateľov Hadoviec.

Odpovede na Vaše ústne položené otázky:

1. Rozostavaná stavba, ktorá sa nachádza  v paralelnej ulici hlavnou cestou v mestskej 
časti  Hadovce začal  stavať Juhozdroj  a.s.  Hurbanovo ako obchod.  Nakoľko stavba 
nebola dokončená  nie je evidovaná v katastri nehnuteľnosti a  nevieme zistiť, kto je 
vlastníkom  rozostavanej  stavby.  Rozostavaná  stavba  sa  nachádza  na  3  parcelách 
konkrétne: p.č.                 reg.“E“ 1880/1  vlastníci sú uvedené na LV č. 12688 ( viď 
prílohu č. 1 ) ďalšie dve parcely  reg.“E“1881/1 a reg. „C“ 10945/6   sú vo vlastníctve 
Vladimíra Halma, obyvateľa mestskej časti Hadovce.
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2. Žiadosť  pána  Getlera  a občanov  ulice  týkajúca  sa  chodníka  a odvedenia  vody  je 
evidovaná na mestskom úrade od roku 2014, od tej  doby je zaradená do zoznamu 
navrhovaných potrebných investícií. Je zaradená aj medzi investície plánované v roku 
2017.  V predchádzajúcich  rokoch  mestské  zastupiteľstvo  nezaradilo  túto  investíciu 
medzi tie, ktoré sa mali realizovať, ak sa to dostane do „balíka“ investícií, mestský úrad 
a dotyčný odbor začne realizáciu. 

3. V mesiaci  júl  mestský  úrad  vypracoval   návrh  na  rekonštrukciu   existujúcich 
autobusových prístreškov resp.  na  vybudovanie nových na území mesta Komárno. 
Podľa tohto návrhu budú rekonštruované v prípade vybudované autobusové prístrešky 
aj  mestskej časti Hadovce.

4. Prognostizovaný spriemerovaný príjem na rok 2016 na 1 občana je 261,53 Eur. Na 
základe  údajov  Oddelenia  evidencie  obyvateľstva  počet  obyvateľov  mestskej  časti 
Hadovce  k  23.11.2016  bolo  320  osôb.  Úplne  presne  nevieme  Vám  povedať,  ale 
približne je to vo výške: 83 691,00 Eur.

 
S pozdravom                                                           

                                            
     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 

Príloha:
1. LV č. 12688


