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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
1. 7. 2015

Dňa  1.  7.  2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Poprosím odpovede na moje interpelácie nezasielať poštovne, stačí mi zasielať 
elektronickou formou. 

2. Bolo by možné otvoriť športovú školu alebo aspoň športovú triedu v Komárne? 
Mohlo by byť vytvorené pracovné miesto pre športového lekára a pre športového 
psychológa,  ktorí  by  vykonávali  svoju  prácu  aspoň  na  polovičný  úväzok? 
Športový lekár a psychológ by mohli zvýšiť aj výkon športovcov. 

3. Aká je situácia s kinom Tatra z právneho hľadiska? 
4. Akým spôsobom by vedelo mesto zlepšiť fungovanie Divadla Jókaiho v Komárne? 
5. Aká je situácia s pamiatkou bývalého oblastného divadla na 7. sídlisku? 
6. Starší  obyvatelia  1.  sídliska  ma  požiadali,  že  na  ulici  E.  B.  Lukáča,  čiže  od 

KOMVaK-u  k benzínovej  čerpacej  stanici  Hoffer  (Shell),  na  pravej  strane, 
obyvatelia nosia odpadové smeti cez cestu. Nie je tam prechod pre chodcov, je to 
nebezpečné. Bolo by možné zabezpečiť tam prechod pre chodcov? 

7. Viacerí sa obávajú globálneho problému, ktorý sa týka celej Strednej Európy – 
prílevu  utečencov  a imigrantov.  Je  mesto  pripravené  na  prípad,  že  by  sa  aj 
v našom meste objavili utečenci? Ako by riešilo mesto problémové situácie, ktoré 
by boli nimi spôsobené? 

8. Aká je situácia s prístavom a so žeriavmi v prístave, ktoré nie sú využité?
9. Aká je situácia v oblasti vytvárania nových pracovných miest? 
10. Učitelia  Základnej  školy na ul.  Eötvösa museli  podpísať taký dokument,  že ak 

zamestnanec počas výkonu svojej práce sa dozvie o protispoločenskej činnosti, 
musí to oznámiť písomne. Je táto informácia pravdivá? 

Odpovede na Vaše otázky položené ústne:

1. Odpovede na interpelácie podľa predpisov sú zaslané písomne poslancovi, ktorý 
ich položil, a sú zaslané všetkým poslancom v elektronickej forme. Okrem toho 
otázky  a  odpovede  sú  zverejnené  aj  na  webovej  stránke  Mesta  Komárno 
v slovenskom aj v maďarskom jazyku. 

2. Otvorenie  športovej  školy  je  zložitým  procesom,  ku  ktorému  je  potrebné 
povolenie  z ministerstva.  O otvorení  športovej  školy  môže  rozhodnúť 
samospráva, kde sú normatívy vyššie na jedného žiaka, avšak takáto iniciatíva 
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zo strany  škôl  neprišla.   Možnosti  a predpisy  týkajúce  sa otvorenia  športovej 
školy sú stanovené v zákonoch č. 248/2008 a 596/2003.

3. Kino Tatra prenajíma jeden podnikateľ od roku 2013 za výhodných podmienok, 
že pri nájomnej cene (200 eur/mesiac) musí obnoviť budovu. Musel sa zaviazať, 
že kino uvedie do prevádzky. Stavbu mal začať do jedného roka, čo aj splnil.  
Stavbu má dokončiť  do dvoch rokov,  ktorého lehota končí  20.  augusta 2015. 
Zamestnanci  úradu  už  oslovili  podnikateľa,  ktorý  pravdepodobne  bude  žiadať 
odklad ukončenia stavby do jedného roka. 

4. Divadlo Jókaiho patrí pod VÚC Nitra, preto jeho prevádzka a údržba nepatrí pod 
mesto.  Popritom  sa  samospráva  snaží  urobiť  všetko  za  účelom  zlepšenia 
podmienok.   V predchádzajúcich  rokoch (napr.  v jubilejnom roku)  samospráva 
dala pre divadlo aj jednorázovú výpomoc. Považujeme za dôležité, aby divadlo 
bolo súčasťou kultúrneho života mesta Komárno.

5. Vybudovanie pamätníka inicializovali civilné organizácie. V súčasnosti nemáme 
informácie o tom, v akom štádiu je zbierka, resp. jeho realizácia. 

6. Žiadosť  sme  postúpili  kompetentnému  oddeleniu  mestského  úradu,  kde 
preskúmajú možnosť potreby výstavby priechodu pre chodcov. 

7. Mestský  úrad priebežne  sleduje  vývin  udalostí,  a boli  uskutočnené  aj  osobné 
stretnutia  s kompetentnými  osobami.  Stanovisko  mesta  je  jednoznačné, 
zriadenie  utečeneckého  tábora  v Komárne  nie  je  prípustné.  Od  Ministerstva 
vnútra a taktiež od pána ministra máme spätnú väzbu, že v Komárne neplánujú 
zriadiť takýto tábor. 

8. Žeriavy  v prístave  sú  majetkami  jednej  spoločnosti,  o ich  osude  nás  vedenie 
spoločnosti podrobnejšie neinformovalo. 

9. Vytváranie pracovných miest  patrí  medzi  najdôležitejšie úlohy.  Aj  v súčasnosti 
prebiehajú rokovania so záujemcami, ktorí by chceli investovať v Komárne. Pre 
potencionálnych investorov sa pripravuje informačný materiál, ktorého súčasťou 
bude  aj  zoznam  tých  pozemkov  (vo  vlastníctve  mesta  a v súkromnom 
vlastníctve), o ktorých  by mohli mať investori záujem. 

10. Na  základe  zákona  č.  307/2014   bol  vyhotovený  interný  predpis  č.  2/2015, 
ktorého jednotlivé časti prerokovalo mesto aj s hlavným kontrolórom.  Predpis sa 
týka  viacerých  oblastí,  ale  jeho  pôvodným  cieľom  je  ochrana  zamestnancov. 
V jednej škole došlo k nedorozumeniam, práve preto je potrebné sa oboznámiť 
celým obsahom predpisu, ktorý veľmi radi poskytneme záujemcom. 

S pozdravom                                                                                                       

     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 


