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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelej na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
12.03.2015

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 12.03.2015 ste interpelovali 
na primátora mesta ohľadne 

1. kto je ten mladý muž na sekretariáte primátora mesta ?
2. Ul.Lesná, či sa tam urobili nejaké kroky?
3. Aká je situácia v MŠ na Ul.K.Kacza č.39 ?

Vzhľadom na Vašu výslovnú ústnu žiadosť o písomnú odpoveď nižšie uvádzame stručné 
zhrnutie odpovede na Vami položené otázky :

1. Mladý  muž  na  sekretariáte  primátora  sa  menuje  Peter  Szitás,  nie  je 
zamestnancom mesta, pracuje na dohodu o vykonaní  práce v rozpätí 20 hodín 
týždenne  ako  asistent  primátora  mesta  za  primeranú  mzdu  podľa  platnej 
legislatívy.

2. Otázka  ul.Lesnej  je  vážny  chúlostivý  problém  mesta,  ktorý  treba  odstrániť. 
Riešenie  problému  si  vyžaduje  výdavky  z kapitálového  majetku  mesta, 
rozhodnutie  je  v rukách  poslancov  mestského  zastupiteľstva.  Ako  primátor 
považujem za dôležité túto situáciu riešiť, preto odporúčam poslancom mestského 
zastupiteľstva,  aby  sa  s prípadom  zaoberali  na  svojom  ďalšom  zasadnutí. 
V prípade  pozitívneho  zámeru  zo  strany  poslancov  mestský  úrad  bude 
nápomocný v riešení prípadu.

3. Prípad  MŠ na  Ul.K.Kacza  každý týždeň  prináša  nové  skutočnosti.  Prípad  má 
vážny pracovnoprávny charakter, nakoľko sa  tak zhoršovali medziľudské vzťahy 
tamojších  zamestnancov,  že   v dnešnej  dobe  sa  veľmi  ťažko  hľadá  pozitívne 
riešenie. Celú situáciu sledujem od skorého okamihu môjho funkčného pôsobenia 
na mestskom úrade. Bolo prijatých niekoľko opatrení v tejto oblasti, ale z dôvodu 
zložitosti  situácie  nás  čakajú  ešte  ďalšie  nepríjemnosti,  ktoré  bude  treba  tiež 
riešiť. Mestský úrad  spraví všetko preto, aby deti ktoré navštevujú túto škôlku sa 
cítili  v bezpečí  a  dobre  aby prostredie  pozitívne  vplývalo  na  pokojné  a tvorivé 
vzdelávacie prostredie.

S pozdravom                                                            
                                           

     
         Ing. László Stubendek
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