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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
12.10.2017

Dňa  12.10.2017  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovnej veci:

1. Prvá moja otázka sa týka sobášnej siene. Miestnosť za obradnou sieňou je v priebehu 
rekonštrukcie. Trvalo to dva-tri mesiace, je podľa mňa trocha zarmucujúce.

2. Druhá vec sa spája s parkovacím systémom. Chcel by som ešte upozorniť na to, že ten 
parkovací automat nevydáva lístok v maďarskom jazyku, a spôsobuje to aj problémy pre 
zahraničných turistov.

3. Pravdepodobne  Slovensko  bude  musieť  prijať  migrantov.  To  vo  mne  vyvoláva  pocit 
obavy. Chcel  by  som  sa  spýtať  na  to,  či  by  sme  voči  tomu  vedeli  konať  nejako 
preventívne?

Odpoveď na Vašu ústne položenú otázku:

1. Miestnosť  za  sobášnou  sieňou  bola  v nedôstojnom  stave.  Momentálne  je  na  vhodnú 
prípravu  zabezpečená  malá  zasadačka,  aby  sa  tam  pokojne  dalo  prezliecť.  Túto 
miestnosť sa pokúšame obnoviť z vlastných zdrojov. Bude tam vymaľované, okno je tam 
už vymenené, kachličkujú kúpeľňu. Táto miestnosť bude postupne dokončená,  keď sa 
počasie  trocha  zhorší  a vtedy  sa  naši  pracovníci  nasťahujú  dovnútra  a práce  budú 
dokončené. 

2. Parkovacie  automaty  komunikujú  v štyroch  jazykoch,  a  ľahko  sa  dá  zmeniť  aj 
komunikačný jazyk. Na vytlačenom lístku figurujú dôležitejšie informácie aj v maďarskom 
jazyku. Medzi priority samosprávy patrí zavedenie dvojjazyčnosti vo všetkých smeroch. 
V Komárne už máme na to mnoho príkladov.

3. Mestský  úrad  urobí  všetky  možné  právne  kroky,  aby  nedošlo  k  hromadnému 
nasťahovaniu  takýchto  obyvateľov,  ktorí  môžu  narúšať  pokoj  a verejnú  bezpečnosť 
obyvateľov mesta Komárno. Podarilo sa nám hájiť záujmy obyvateľov mesta aj vtedy, keď 
sa takáto problematika už skôr vyskytla. 

S pozdravom                                                                                                       
   
  
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 
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