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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
16.04.2015

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 16.04.2015 ste interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

 
1. Podľa  akých  kritérií  sa  vyberajú  predajcovia  na  Komárňanských  dňoch  a kto 

rozhoduje o ich účasti alebo neúčasti? 
2. Sú plánované nejaké rekonštrukcie ohľadom budovy Polikliniky pre odstránenie 

padajúcej omietky?
3. Plánuje vedenie mesta iniciovať rokovania s majiteľmi hotela Európy?

Vzhľadom na Vašu ústnu žiadosť o písomnú odpoveď, nižšie uvádzam odpovede na 
Vami položené otázky:
 

1. Na  prípravu  Komárňanských  dní  bola  vytvorená  komisia.  Túto  komisiu  tvoria 
zástupcovia  občianskych  spoločností,  osoby  zaoberajúce  sa reklamou, 
organizátori podujatia, zo strany MsÚ pán Gábor Weszelovsky a Anna Vargová 
z MsKS. Čo sa týka predajcov na Komárňanských dňoch, organizátori sa snažili 
dať  priestor  všetkým  záujemcom.  V prípade  Remeselníckej  ulice  sa  pokúsili 
zohľadniť to, aby na ulici remeselníkov skutočne boli a predávali remeselníci, aby 
tam nepredávali predajcovia trhovými stánkami, aby si ulica skutočne zachovala 
remeselnícky  charakter.  Bolo  viacero  predajcov,  ktorých  výrobky  nevyhovovali 
predaju  na remeselníckej  ulici,  ale  dali  im priestor  predávať  svoje  výrobky na 
Palatínovej  ulici.  Skutočnosťou  je,  že  odmietli  účasť  predajcov  s paplónmi 
a s detskými šatami, a predajcov tovaru s podobným charakterom.

2. Tento problém je v štádiu riešenia. Na budovu Polikliniky už namontovali železné 
tyče, na ktorých sú už aj siete, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa nikomu nestala 
ujma počas Komárňanských dní. 

3. EO sa snaží o doručovanie všetkých písomností na sídlo firmy do Prešova, ale 
zásielky nie sú preberané v odbernej lehote. Predstavenstvo tvoria traja občania 
Rumunska a to daný problém len prehlbuje.  Mesto  Komárno svoje  oprávnené 
pohľadávky už má zaistené v exekučnom konaní. Rokovanie nie je v tomto čase 
reálne, lebo nie je na koho sa kontaktovať. 

S pozdravom                                                            
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