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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
14.12.2017

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne ste interpelovali primátora mesta 
v týchto veciach:

1. Obrátilo sa na mňa 35 žien, ktoré minulý rok každú sobotu chodili do sauny. Teraz 
zmenili  prevádzkové  hodiny,  a podľa  nich  nie  veľmi  príjemne,  že  cez  víkend  – 
v sobotu a v nedeľu sú sauny spoločné pre ženy aj mužov. Veľmi by chceli, keby to 
fungovalo podľa starého systému, čiže sobota by bola iba so vstupom pre ženy. Ony 
v tejto  veci  už  písali  aj  žiadosť,  ale  odpoveď  nedostali.  Preto  by  som  ťa  chcel 
požiadať pán primátor, aby si túto situáciu dal do poriadku. 

2. Ďalšia moja otázka je ohľadom Hadoviec. Bola to požiadavka pána Miklósa Getlera. 
Na niektorých miestach je kvalita ciest vo veľmi zlom stave, nie sú vyložené tabule 
s menami ulíc. Občania Hadoviec by sa potešili aj tomu, keby bola vybudovaná jedna 
autobusová zastávka. Pán primátor, chcel by som ťa požiadať, ak je to možné, urob 
niečo v tejto veci.

Odpoveď na Vaše ústne položené otázky:

1. V prípade využitia sauny sa vždy nájdu také skupiny, ktoré uprednostňujú spoločné, 
iní zase oddelené saunovanie mužov a žien. Je ťažké každému takto vyhovieť. Také 
rozhodnutie  musí  byť  na  základe  odborného  posúdenia,  za  ktoré  je  zodpovedný 
a rozhoduje prevádzkovateľ – Comorra Servis.

2. V Hadovciach plánujú súkromný podnikatelia v blízkej budúcnosti výstavbu väčších 
obytných parkov, ku ktorej sa posnaží napomôcť aj mesto. Toto môže významným 
spôsobom napomôcť k napredovaniu a rozvoju Hadoviec. Tieto rozhodovania budú 
témou rokovania aj  na ďalších zasadnutiach mestského zastupiteľstva.  V spojitosti 
s obnovou autobusových zastávok prebiehajú rokovania, aby sa obnovili v spolupráci 
s  reklamnými  spoločnosťami,  ktoré  by  za  výmenu  dostali  reklamné  plochy  na 
bočných stranách zastávky. V spojitosti s menami ulíc len toľko, že v minulosti boli 
domácnosti  v Hadovciach  identifikované len na základe súpisných čísiel.  Môžeme 
zvažovať  o názvoch  vybudovaných  ulíc,  ale  administratívne  by  to  zaťažovalo  aj 
obyvateľov. Museli by všetky svoje papiere, dokumenty týkajúce sa adresy meniť, a 
tento proces, v kruhu obyvateľov, nie je veľmi obľúbený.

S pozdravom                                                                                                       
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