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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
10.12.2015

Dňa  10.12.2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovnej veci:

1. Moja otázka sa týka fondu primátora na kultúru a na šport. Chcel by som ťa požiadať 
pán primátor, aby si predložil správu o tom, ako boli peniaze využité.

2. Bolo založené Združenie miest a obcí v okresu Komárno, máme uzatvorenú zmluvu s 
Regionálnou rozvojovou agentúrou. Chcel by som sa spýtať, v akom stave je táto 
spolupráca?

Odpoveď na Vašu otázku položenú ústne: 

1. Na základe Vašej interpelácie bola vypracovaná tabuľka  o čerpaní fondu primátora 
na kultúru a šport, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto odpovede.

2. V septembri 2015 sa uskutočnilo druhé valné zhromaždenie Združenia miest a obcí 
okresu Komárno, na ktorom bol zvolený nový predseda, ako aj nový podpredseda. 
Následne boli zaregistrované všetky uskutočnené zmeny, ktoré sme odoslali aj pre 
centrálnu  organizáciu.  15.  januára  2016  sa  uskutočnilo  stretnutie  členov  Rady 
združenia,  na  ktorom prítomní  prediskutovali  plán  nasledujúceho  obdobia.  Ročné 
valné zhromaždenie centrálnej organizácie sa uskutoční pravdepodobne v máji 2016, 
dovtedy aj  okresná organizácia  naformuluje  tie  regionálne  návrhy,  ktoré  by  chcel 
zastupovať pri rokovaniach s vládou.

Spolupráca s RRA v Komárne je dobrá, funguje na základe rámcovej zmluvy. V roku 
2015 bolo vypísaných menej projektov, ale v roku 2016 sa očakáva viac príležitostí. 
V záujme úspešnejšieho projektovania sa budeme opierať aj o rozsiahle skúsenosti 
Regionálnej rozvojovej agentúry, ale od decembra 2015 pracuje  v Mestskom úrade 
aj zamestnanec, ktorý zodpovedá za projekty.

S pozdravom 
     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 

Príloha č. 1 – Fond primátora
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