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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 nasledovnej veci:

1. Prvá  otázka  by  bola  ohľadom  budovy  Polikliniky.  Chcel  by  som  sa  spýtať  pána 
primátora, kedy sa začne touto problematikou zaoberať, a či už má nejaké plány na 
obnovu a rekonštrukciu tejto budovy.

2. Druhá  otázka  by  bola  ohľadom  práce  pána  primátora.  V prvom  rade,  či  je  pán 
primátor spokojný so svojou odvedenou prácou. Nie s prácou MZ respektíve úradu, 
ale  so  svojou  doposiaľ  odvedenou  prácou.  Keby  bolo  možné,  aby  vyzdvihol  tú 
primátorovu prácu, na ktorú je najviac hrdý.

3. Tretia otázky by bola, kde sa podela webová stránka pána primátora, www.stubi.sk? 
Pozastavil ju práve preto, aby sme nevedeli prezrieť bod za bodom jeho program a 
vyzvať ho k zodpovednosti?

4. Moja posledná interpelácia by bola ohľadom vytvorenia pracovných miest. Tento sľub 
bol aj medzi predvolebnými sľubmi. Citujem – „V záujme koordinovania vytvorenia 
nových pracovných miest zriadime klub zo zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú vyše 
20 ľudí. Členovia klubu budú spolupracovať aj s novovytvorenou komisiou za účelom 
koordinovania  a vytvorenia  pracovných  miest.  Zároveň  aspoň  štvrťročne  zvoláme 
fórum za účasti najviac zamestnávajúcich podnikateľov“. Chcel by som sa spýtať, či 
bol vytvorený takýto klub a či sa realizovali takéto stretnutia štvrťročne.

Odpoveď na Vašu otázku položenú ústne:

1. Na oddelení správy majetku sa spracúva komplexná dokumentácia budovy bývalej 
Polikliniky,  ktorá  bude  využívaná  na  ponukové  konania  odpredaja  resp.  na 
propagáciu využiteľnosti budovy.  
Na odbore rozvoja bol spracovaný posudok technického stavu budovy polikliniky, ako 
podklad pre núdzové riešenie  a bezpečnostné opatrenia.
Boli prevedené nasledovné práce:

 Prispôsobenie  dažďových zvodov vo dvore  budovy (objednané  ALPWORK 
náklad 140 EUR)

 Sprístupnenie strešnej konštrukcie – odstránenie následkov zosypania stropu 
na  schodisko,  oprava  strešnej  krytiny  (objednané  ALPWORK  náklad  900 
EUR)

Ešte nutné vyriešiť:
 Vnútorné dažďové zvody, zatiaľ nemáme kalkuláciu  
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2. V živote mesta je spokojnosť občanov dôležitá a z tohto hľadiska je názor primátora 
druhoradý. Počas rozhovorov s občanmi, či už na stránkových hodinách, alebo na 
neformálnych stretnutiach v meste, na sídliskách alebo v uliciach mesta ma postretlo 
veľa pozitívnych názor. Pre mňa je to veľmi dôležitá spätná väzba,  že sa nálada 
verejnosti,  i napriek sústavnému ovplyvňovaniu, zlepšuje.  
Priamo na otázku by som odpovedal  :  vo viacerých dôležitých oblastiach sa nám 
podarilo napredovať, čím sme prelomili upadanie z predošlých rokov, ale  ešte máme 
pred sebou veľa úloh a preto nemôžeme, nemôžem byť spokojný. 

3.  Webová stránka  je  dočasne  nedostupná,  nakoľko  prišlo  k výmene servera.  Avšak 
každého  uisťujem, že čoskoro bude znova k dispozícii  pre Komárňanov. Dovtedy 
odporúčam  sledovanie  mojej  facebookovej  stránky,  kde  mám  pre  verejnosť 
pripravené denné aktuálne informácie. 

4.  Program Komárna je vytvorený na štvorročné volebné obdobie primátora. Avšak, keď 
sme  prevzali  vedenie  mesta  a zistili  aká  je  skutočná  situácia,  okamžite  sme 
konzultovali  s komárňanskými  podnikateľmi,  nakoľko  sme  zvedaví  na  ich  názor. 
Tento  okruh   má  momentálne  charakter  ad  hoc  ,  ale  snažíme  sa  o rozšírenie 
a uskutočnenie tohto klubu je témou rokovaní. 

S pozdravom                                                                              

                         
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 


