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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
05.11.2015

Dňa  05.11.2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Žiadam pána primátora, aby počnúc od 1.  januára do 31.  októbra prichystal  úrad 
analýzu  všetkých  výdavkov  týkajúcich  sa  opráv  miestnych  komunikácií  vo  forme 
tabuľky, ktorá by zahŕňala položkovite všetky opravy, ktoré sme schválili v rozpočte 
na opravy na základe vydaných objednávok a došlých faktúr. Do poznámky by som 
žiadal napísať, o ktoré ulice a cesty sa jedná.

2. Na rohu križovatky Ul. Bottová a Pokojná SPP realizovala opravy. SPP však svoje 
rekonštrukčné  práce  dáva  vykonávať  subdodávateľom.  Neviem,  ktorá  firma  tieto 
opravy vykonávala, ale v pondelok na tretí či štvrtý krát podarilo práce dokončiť, ale 
odviedli veľmi zlú prácu. Firma naďalej opravuje len tak, že rozdiel úrovní zhruba 15-
20 cm len zaliali  asfaltom,  a prevalcovali  to.  Domnievam sa,  že  takáto odvedená 
práca vydrží zhruba zimu, a potom sa celé môže znova opravovať napriek tomu, že 
zamestnanec mestského úradu presne upovedomil subdodávateľa na základe akých 
právnych  predpisov, ustanovení  a akým  spôsobom  treba  opravu  vykonať.  Túto 
písomnú korešpondenciu som aj obdŕžal, ale subdodávateľ tieto práce nevykonal na 
základe týchto požiadaviek. Ďalej opravy miestnych komunikácií sa týkali aj ciest 2. 
sídliska,  prepojenia  medzi  obytnými  blokmi  na  Ul.  mieru.  Tam  sa  zaasfaltovalo 
zhruba 5 jám,  ale ostatné žiaľ  nie.  Nezačali  ani  s opravou Priemyselnej  ul..  Moja 
otázka je tá, kedy sa to bude realizovať, lebo už mrzne a možno už nebudú vedieť 
garantovať kvalitu vykonanej práce. 

Odpovede na Vaše otázky položené ústne:

1. Na  základe  Vašej  interpelácie  uvedenej  v  bode  1  bola  vypracovaná  tabuľka 
vykonaných  opráv miestnych komunikácií  a  dopravných značení  v  období  január-
október  2015,  ktorá  tvorí  prílohu  č.1  tejto  odpovede,  ako  aj  podrobný  rozpis 
vykonaných prác na úseku opráv a údržby MK v období január-október 2015, ktorý 
tvorí prílohu č.2.

2. K Vašej interpelácii uvedenej v bode 2 týkajúcej sa opravy plynového potrubia SPP 
na rohu križovatky Ul. Bottová a Pokojná uvádzam:  
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Rozkopávku miestnej komunikácie z dôvodu havárie na plynovode na ul. Bottova vykonávala 
firma  ASFALTEC,  s.r.o.  Bratislava.  Uvedená  spoločnosť  podpísala  písomný záväzok,  že 
počas celej záručnej doby, t.j. 36 mesiacov od ukončenia spätných úprav rozkopávky budú 
priebežne  a bez  omeškania  zabezpečovať  odstraňovanie  závad,  ktoré  vzniknú 
z nedokonalého  spojenia  konštrukčných  vrstiev  vozovky,  alebo  poklesom  výplne  výkopu 
vozovky. Fotodokumentácia rozkopávky tvorí prílohu č.3.
 
Ďalej Vám oznamujem, že opravy miestnych komunikácií na Sídl. II, ktoré ste spomenuli vo 
Vašej interpelácii boli vykonané.

S pozdravom                                                                          

                             
     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 

Prílohy:

1. Tabuľka vykonaných opráv miestnych komunikácií  a dopravných značení v období 
január-október 2015

2. Podrobný rozpis vykonaných prác na úseku opráv a údržby MK v r. 2015
3. Fotodokumentácia – SPP Bottova


