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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
21.05.2015

Dňa  21.05.2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Aká je situácia s neprispôsobivými občanmi 1. sídliska?

2. Aké sú plány s budovami nachádzajúce sa na hraničnom priechode? 

3. Je možné zúčastniť  sa v  školskej  rade cirkevnej  školy  Marianum a špeciálnej 
školy? 

4. Je nejaká možnosť na obnovu sobášnej siene?

Vzhľadom na Vašu ústnu žiadosť o písomnú odpoveď, nižšie uvádzam odpovede na 
Vami položené otázky:

1. Neprispôsobiví  občania  1.  sídliska  sú  najmä   v nájomných  bytoch  (bývalé 
slobodárne  SLK),  ktorých  majiteľom  je  občan  Maďarskej  republiky,  ktorý 
prenajíma tieto  byty  občanom,   pokiaľ  sú  schopní  mu platiť  za  nájom.  Jeho 
rozhodnutie  mesto  nevie  ovplyvniť.  Počet  tam  bývajúcich  osôb  nekontroluje, 
v čoho dôsledku dochádza vyplývajúc aj z mentality a spôsobu života týchto osôb 
k hlučnosti,  kriku  medzi  sebou,  vysedávaniu  a schádzaniu  sa  v skupinách 
v blízkosti  činžiakov,  čím narúšajú pokoj tam bývajúcich ostatných obyvateľov. 
Mestská  polícia  vykonáva  pravidelnú  obchádzkovú  činnosť  na  1.  a aj  na  2. 
sídlisku, kde je situácia obdobná, monitoruje isté oblasti za pomoci kamerového 
systému a nie v jednom prípade zakročuje voči narušiteľom verejného poriadku. 
Hliadky budú inštruované a vysielané do týchto lokalít podľa možností častejšie. 

2. Na hraničnom  priechode  má  mesto  vo  vlastníctve  len  jednu  nadstavbu  (bez 
pozemku).  V uplynulých  rokoch  mesto  viackrát  ponúklo  túto  budovu  na 
predaj/prenájom formou OVS, ktoré boli okrem miestnej tlače uverejnené aj na 
celonárodnej  úrovni.  Napriek počiatočnému záujmu o nehnuteľnosť boli  všetky 
OVS neúspešné.

3. V súčasnosti to predpisy nedovoľujú.
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4. V tomto  čase   nie  je  v žiadnom  pláne  mesta  zapracovaná  požiadavka  a ani 
realizácia  obnovy sobášnej siene. 

S pozdravom                       

                                                                                
     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 


