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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 nasledovných veciach:

1. Aspoň 50, ak nie viac bezdomovcov,  ktorí  robia problém Komárnu sa nachádzajú 
nelegálne v hoteli Európa, v LIDL, v rôznych záhradách. Toto preto pripomínam, lebo 
Komárno nemá nocľaháreň. Predpovede sú také, že zima bude tvrdá. Takže dávam 
otázku. Ako je pripravené na to súčasné vedenie a mesto Komárno, lebo nocľaháreň 
nemáme. 

2. V rámci komunikácií, ktoré sa teraz stavajú, tak to, že sa dalo do poriadku cez minulé 
volebné  obdobie,  priestor  za  mestskou  políciou,  kde  sa  odnieslo  vyše  100 
nákladných áut  všetkej  špiny,  ktoré tam bolo,  tak teraz minimálne ten istý  počet, 
alebo  polovica  toho  je  tam,  čo  je  za  asfaltom tam naložené.  Treba sa  ísť  na to 
pozrieť, viem, že dá sa to použiť, na nejaké cesty druhej triedy. Aj dávam otázku. 
Kedy sa toho tam zbavíme, čo sa tam nanosilo teraz, keď tieto komunikácie dávajú 
do poriadku.  Nie,  že sa to tam nanosilo  ľahko,  to je  jasné...  Že prečo sa to tam 
zobralo, alebo nebolo nikde iné miesto, kde by sa to bolo mohlo uložiť? Ďakujem.
 

Odpovede na Vaše otázky položené ústne: 

1. Žiaľ predošlé vedenie nočný útulok neriešilo, preto bolo nútené na dočasné riešenie, 
ktorého možnosť teraz zanikla. Taktiež vďaka predošlému vedeniu sa mesto dostalo 
na čiernu listinu, a preto nebola možnosť na získanie financií z vypísaných výziev. 
Túto situáciu by mesto riešilo zakúpením použitých obytných kontajnerov. Za účelom 
prerokovania  plánu  riešenia  otázky  bezdomovcov  počas  zimného  obdobia  sa  na 
mestskom úrade prvýkrát stretli civilné organizácie, podnikatelia a inštitúcie 

2. Asfaltová drtina bude využitá v Novej Osade, na Alžbetinom Ostrove, Harčáši, Lesnej 
ulici  a ešte  na  viacerých  miestach,  ktoré  mesto  skôr  nevedelo  spravovať. 
Nahromadený  materiál  bude  využitý  ešte  tento  rok,  čo napomôže  obyvateľom 
pri každodennej  doprave.  Týmto  bude  mať  proces  rekonštrukcie  cestných 
komunikácií priamy pozitívny prínos.

S pozdravom                                                                                                           
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