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Vec

Odpoveď  na  interpeláciu  odznelú  na  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva  zo  dňa 
09.11.2017

Dňa  09.11.2017  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v týchto otázkach:

1. Na Ul. roľníckej školy sa za uplynulé dva dni, od Bratislavskej cesty až k ceste na 
Hadovce, natiahol veľmi pekný asfalt, čo je veľmi dobré, lebo bola naozaj v hroznom 
stave. Problém je v tom, že všetky vodovodné poklopy vybrali a navýšili zhruba, min. 
o 5 cm, ako boli doposiaľ.  Pôvodný asfalt nebol frézovaný, len sem tam, kde videli, 
že je v horšom stave. Asfaltovaním sa však potom zvýšila celá úroveň cesty. Avšak 
spôsobuje to problém, lebo všetky napojené prístupové cesty budú nižšie. Čiže pri 
dažďoch bude všetka voda stekať do vedľajších ulíc.  Taktiež je  ešte jeden veľký 
problém.  Trištvrte  ulice,  pri  veľkej  križovatke  pri  továrni  na  výrobu  obuvi,  stála 
doposiaľ  pod  vodou.  Teraz  zvýšili  cestu,  je  znova  o niečo  vyššia  a steká  na  Ul. 
slobody, kde nie je vybudovaná kanalizácia. S týmto bude treba veľmi rýchlo niečo 
robiť. Neviem ako prebiehalo koordinovanie rekonštrukcie cesty samosprávou, keď to 
medzitým riešil NSK. Zrejme nie včera si zmysleli, že to vyriešia, pretože tento úsek, 
ktorý sa týka križovatky, asi ani jedna strana nepovažovala za svoj a neriešili ho.  Ja 
som  v tejto  veci  už  oslovil  vedúceho  odboru  a keď  dobre  viem,  tak  sa  už  dnes 
nakontaktovali na Slovenskú správu ciest. 

2. V spojitosti  s rekonštrukciou  ciest  sa  na  určitých  úsekoch  vykonáva  aj  výmena 
inžinierskych sietí. Toto verejné obstarávanie bolo zrealizované na základe toho, ako 
to aj malo byť a ty si zmluvu pán primátor aj podpísal. Bol  stanovený termín od 25. 
júla  do 15.  septembra.  Keď niekto získa takéto  niečo verejným obstarávaním tak 
pravdepodobne asi preto, lebo on dal najlepšie podmienky. Na základe tohto som 
zvedavý na to, že ako sa mohlo pristúpiť k podpísaniu dodatku, v ktorom je už termín 
ukončenia  stanovený  na  15.  december.  Ďalej  -   verejné  obstarávanie  ohľadom 
rekonštrukcie  chodníkov.  Začalo  sa  v uplynulom  roku  na  základe  schváleného 
uznesenia MZ a sú v tom zahrnuté aj tie ulice, ktoré sa mali urobiť ešte tento rok. 
V rozpočte  je  na  to  schválené  finančné  krytie  v hodnote  150  tis.  eur.  Verejné 
obstarávanie  vyhrala  spoločnosť  XY,  a termín  odovzdania  bol  stanovený  na  31. 
október. Do dnešného dňa s tým ani nezačali. Pýtam sa, aké sankcie aplikuje mesto, 
alebo na základe akého rokovania je možné, že to ešte nie je urobené. 
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3. Posledné sú parkoviská.  Čiže,  obyvatelia  na to čakajú už veľmi dlho,  a človek už 
nevie, čo im má na to odpovedať. Jedná sa tu o parkoviská na Veľkej jarkovej a na 2. 
sídlisku,  na Dvorskej ulici.  Aj na toto bolo finančné krytie v rozpočte a malo sa už 
urobiť omnoho dávnejšie. Ešte raz by som povedal, že je 09. november a práce ešte 
nie sú ani začaté. Ja som si to pozrel, mesto vykonalo verejné obstarávanie, termín 
odovzdania  bol  do  23.  októbra.  Doposiaľ  zmluva  zverejnené  nie  je,  tak 
predpokladám,  že  ešte  nie  je  ani  uzatvorená.  Jedno  som  však  vynechal  a to 
rekonštrukciu chodníka v Novej Stráži, ktorú sa snažíme urobiť už 3 roky. Aj toto je 
zahrnuté do tohto balíka. Je to veľmi nepríjemné, jednak z toho hľadiska, že sa tieto 
práce mali vykonať počas letného obdobia, na druhej strane sa však môže stať, že to 
tento rok nebudeme vedieť zrealizovať a potom bude problém aj s finančným krytím, 
pretože nový rok má nový rozpočet. Ďakujem.

Odpoveď na Vašu interpeláciu:

1. Križovatka, ktorú vyhotovila spoločnosť IPRON, nebola súčasťou projektu v súvislosti 
s obnovou ciest. V projekte nie sú uvedené iné práce súvisiace s obnovou ciest na Ul. 
roľníckej školy, čo by sa malo zohľadniť aj pri obnove Ul. slobody. Vyhotovený projekt 
neriešil prístupové cesty.

2. Práce  súvisiace  s vodovodnými  potrubiami  prebiehali  následne  podľa  prác 
vyhotovených  spoločnosťou  SPP  -  Distribúcia,  a.s.,  podľa  pôvodného 
harmonogramu, začínajúc od Nám. M.  R.  Štefánika.  Z dôvodu oneskorených prác 
SPP  -  Distribúcie  nebolo  možné  dodržať  harmonogram  prác  v troch  uliciach, 
v ktorých prebiehali aj výmeny plynových potrubí. K omeškaniu prác plánovaných na 
Ul.  Jókaiho  prišlo  z dôvodu  archeologických  prác  na  mieste parkoviska  pri  Ul. 
pohraničnej. Vzhľadom na to, že nebolo možné uzavrieť premávku súčasne v dvoch 
uliciach, ani v tomto prípade nebolo možné reorganizovať práce.  

3. Na spomínané investície, na ktoré sa prihlásil iba jeden záujemca – TIMS, spol. s r.o. 
Nitra,  bola  uskutočnená  dňa  25.10.2017  elektronická  aukcia,  následne  boli 
uzatvorené zmluvy o dielo, ktoré boli zo strany zhotoviteľa dňa 16.11.2017 podpísané 
a dňa  21.11.2017  zverejnené.  V súlade  s podmienkami  oboch  zmlúv  došlo  dňa 
20.11.2017 k odovzdaniu staveniska a k zahájeniu prác na stavbe parkovísk. Práce 
prebiehajú  v súlade  s projektovou dokumentáciou  a   podmienkami  uzatvorenými  v 
zmluvách o dielo.

S pozdravom                                                                     
                                      

Ing. László Stubendek
                   primátor mesta 
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