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Vec

Odpoveď  na  interpeláciu  odznelú  na  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva  zo  dňa 
13. 09. 2018

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne ste interpelovali primátora mesta v týchto 
otázkach:

1. Prečo sa občania nemôžu dostať k materiálom prejednávaným na zasadnutiach MZ?
2. Vo veci obnovy ciest boli podpísané už tri dodatky zmluvy. Pýtam sa, prečo konečná 

suma nezodpovedá konečnej sume odsúhlasenej v máji? (2 milióny 52 tisíc oproti 1 
milión 840 tisíc).

3.  Medzi  uzavretými  verejnými  obstarávaniami  figuruje  aj  obnova  chodníka na Ulici 
stavbárov.  Podľa  zápisnice,  obstarávanie  prebehlo  19.  júla,  prečo  nie  je  doteraz 
zápisnica podpísaná?

Odpovede na Vaše otázky: 

1. Celý materiál bude v budúcnosti zverejnený.

2. Cena diela v dodatku k ZoD č.3 vznikla z dôvodu mínusových hodnôt, ktoré boli za 
nerealizované položky odpočítané po realizácii prác na Eötvösovej ulici, a z dôvodu 
nepredvídaných  naviac  prác,  ktoré  vznikli pri  realizácii  prác  na  Jókaiho  ulici.  Pri 
rekapitulácii objektov stavby pri SO 01  Ulica Eötvösa takto bola znížená na cenu 337 
566,67 eur z ceny 344 579,35 eur, ktorá bola už ošetrená v dodatku č.1 k ZoD, a pri 
SO 04 ulica Jókaiho bola cena zvýšená na 284 010,90 Eur z ceny 268 369,45 Eur, 
ktorá bola už ošetrená v dodatku č.2 k ZoD. Pri ostatných stavebných objektoch už 
nedošlo k žiadnej zmene a tak celková cena z 2 042 995,93 eur, ktorá bola ošetrená 
a upravená v dodatku č.1 resp.č.2 k ZoD odpočítaním a pripočítaním bola zmenená 
na  2  051  624,70  Eur. Ulica  Lehárova  a parkovisko  medzi  Ulicami  Jókaiho  a 
františkánov tvorili samostatné stavebné objekty a keďže boli ošetrené v dodatku č.1 
k ZoD neboli cenovo upravované v dodatku č.3, tak tieto neboli naskenované.   
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3. Po  úspešnom  verejnom  obstarávaní  bola  pripravená  Zmluva  o dielo,  ktorá  bola 
podpísaná dňa 14.09.  zo strany mesta a 27.  09. so strany zhotoviteľa.  Práce boli 
zahájené  2.10.  po  odovzdaní  staveniska.  10.10.  boli  práce  ukončené  zápisom 
o odovzdaní a prevzatí.  

S pozdravom                                                                     
                                

Ing. László Stubendek
                  primátor mesta 
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