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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
30. 7. 2015

Dňa  30.  7.  2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Ohľadom utečencov a imigrantov by som sa chcel spýtať, aké kroky vie mesto 
postúpiť v tom, aby sme sa utečeneckej otázke nejakým spôsobom vyhli a riadili?

2. Ohľadom kapitálových výdavkov, kde bola vyčlenená suma za účelom zaškolenia 
nových poslancov, by som sa chcel spýtať, že kedy bude realizované školenie? 

3. Ohľadom skládky odpadu, ktorá sa nachádza na rohu Meštianskej ul.,  by som 
žiadal, aby tam boli zabezpečené ďalšie dva smetné koše, hlavne aj na sklenené 
fľaše.

4. Ohľadom  skládky  v Malej  Iži,  kde  je  veľký  neporiadok  a smeti,  a odkiaľ  cítiť 
obrovský zápach, by som sa chcel spýtať, ako by sa dalo riešiť túto situáciu?  

Odpovede na Vaše otázky položené ústne:

1. V spojitosti s utečencami a migrantmi už prebehli rokovania so zainteresovanými 
na úrovni okresu a iného stupňa. Nie sú to rokovania pre politické tábory, ale 
rozhovory a diskusie vedené pre Mesto Komárno. Oslovili  sme aj pána Tibora 
Bastrnáka, aby Mesto zastupoval na národnej úrovni v parlamente. On následne 
oslovil  a vzal  za  zodpovednosť  aj  pána  Ministra  vnútra  SR  pána  Róberta 
Kaliňáka,  ktorý  jednoznačne  naznačil,  že  v Komárne  nebude  zriadený 
utečenecký tábor.  V poslednej  dobe neprišla  žiadna  žiadosť  ani  nárok,  práve 
preto Mesto Komárno nie je v spojitosti  s touto otázkou na dennom programe. 
Naďalej sa držíme nášho stanoviska, že by sme sa s touto otázkou neradi stretli 
tak, aby sme sa dostali do núdzovej situácie. 

2. Organizovanie  školení  patrí  do  pôsobnosti  referátu  PaM  mestského  úradu 
(personálne oddelenie). Takéto školenie sa zatiaľ neuskutočnilo, ale na základe 
požiadaviek, podľa tematických oblastí, úrad zabezpečí školenie. 

3. Úrad v blízkej budúcnosti plánuje obnovu ohradeného priestoru na smeti, ktorý 
bol  v poslednom čase úplne zničený.  Na spomínanom mieste,  ak berieme do 
úvahy potreby tam žijúcich obyvateľov, nie je problém s počtom kontajnerov na 
smeti,  ale  s odpadom,  ktorý  občania  skladajú  vedľa  kontajnerov.  Tamojšie 
podmienky  sú  preto  veľmi  zarmucujúce,  nakoľko  viacerí  používajú  tieto 
kontajnery  ako  zberné,  často  aj  podnikatelia  sem  odnášajú  svoje  odpady. 
Hľadáme riešenia tohto problému, ale k ukončeniu tejto situácie je potrebná aj 
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zmena postoju obyvateľov a podnikateľov. Za účelom vyriešenia situácie okolo 
kontajnerov na smeti zapojíme aj mestskú políciu.

4. Problémom bolo to, že po hospodárskej kríze niektoré typy selektívneho odpadu 
nevykupovali,  tým  sa  nahromadilo  výrazné  množstvo  odpadu.  V  poslednom 
období  sa  podarilo  nájsť  nákupcu  selektívneho  zberu  odpadu,  a to  najmä so 
zreteľom  na  odpad  z umelej  hmoty.  Vďaka  tomu  výrazné  množstvo  smetí  je 
odvezených, a tým aj situácia na skládke by sa mohla znormalizovať. 

S pozdravom                                                                                                       

     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 


