
           MESTO KOMÁRNO              
                    Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Ing. Peter Korpás
poslanec MZ Komárno
Okružná cesta 54
945 01 Komárno

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo    Vybavuje                   Komárno 
48855/48293/OOP/2015 19. júna 2015

Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
21.05.2015

Dňa  21.05.2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Ako  je  zabezpečené  ochrana  objektov  mesta  Komárno  potom,  že  zmluva  so 
spoločnosťou GRIFF s.r.o. nebola predĺžená? 

2. V akom stave sú zmluvy so spoločnosťami TEMPEST a.s. a Maxnetwork s.r.o., 
ktoré boli podpísané 6. októbra 2014? 

3. ohľadom listu zo dňa 3. marca 2015, ktorý bol zaslaný pánovi JUDr. Michalovi 
Mandzákovi,  že  z  akého dôvodu bol  zaslaný tento list,  aké boli  indície  a aké 
následky mal tento list?

Vzhľadom na Vašu ústnu žiadosť o písomnú odpoveď, nižšie uvádzam odpovede na 
Vami položené otázky:

1. Ochrana objektov mesta Komárno sa po nepredĺžení  zmluvy so spoločnosťou 
GRIFF s.r.o.  vykonáva fyzicky zamestnancami mestskej  polície  každý deň po 
skončení pracovnej doby zamestnancov pracujúcich v týchto objektoch a taktiež 
aj v noci. Bola vypísaná verejná súťaž na zriadenie pultu centrálnej ochrany na 
mestskej polícii,  na ktorý budú jednotlivé objekty mesta napojené.  Súťaž bola 
ukončená,  vyhodnotená a v súčasnosti  sa pristupuje montáž uvedeného pultu, 
ktorá by mala byť ukončená do jedného mesiaca. 

2. So spoločnosťou TEMPEST sme podpísali dohodu o ukončení tejto zmluvy bez 
akýchkoľvek následkov. 
S druhou firmou – MAXNETWORK  už bolo dohodnutých niekoľko termínov na 
rokovanie ,  ale žiaľ,   k stretnutiu zatiaľ neprišlo. Doteraz dohodnuté stretnutia 
neboli realizované z dôvodu , že právny zástupca tejto spoločnosti bol  opätovne 
na  zahraničnej  služobnej  ceste  .  V snahe  o dohodnutie  termínu  stretnutia  sa 
naďalej pokúšame.

3. Pán JUDr.  Mandzák mal  poverenie  na zastupovanie mesta.  3.3.2015 sme ho 
požiadali  o poskytnutie  informácie  o priebehu  konania  a oznámili  sme  mu,  že 
preverujeme aj aktuálnosť nami poskytnutého plnomocenstva. 
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13.3.2015 prišla odpoveď, že to považuje za porušenie dôvery voči svojej osobe 
a odstúpil od uzavretej zmluvy. Teraz v tomto procese  koná mesto. 

S pozdravom                                                                                                       
     

         Ing. László Stubendek
      primátor mesta 


