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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
21.05.2015

Dňa  21.05.2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Ohľadom neporiadku  v  okolí  smetných kontajnerov,  či  by  mohlo  kompetentné 
oddelenie Mestského úradu navrhnúť riešenie na zníženie negatívneho pohľadu 
týchto miest? 

2. Ohľadom  Informatívnej  správy  o plnení  uznesení  Mestského  zastupiteľstva  v 
Komárne,  aby  poslanci  nemuseli  prezrieť  všetky  uznesenia  vydaných  od roku 
2007 až 2015, či by bolo možné vsunúť do správy súhrnnú tabuľku pred textom? 
Súhrnná tabuľka by umožnila  prehľad  o stave uznesení,  že v  akom štádiu  je 
uznesenie, či je splnené, či je v priebehu splnenia alebo ešte nebolo splnené.

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

1. Čo sa týka neporiadku okolo smetných kontajnerov, treba vedieť, že sa v drvivej 
väčšine  prípadov  jedná  o  činnosť  neprispôsobivých  obyvateľov,  ktorí  počas 
prehrabávania  obsahu  kontajnerov  spôsobujú  to,  že  odpad  sa  dostáva  mimo 
kontajnerov. Napriek pravidelnému čisteniu, ktoré pre dodávateľa služby vyplýva 
dvakrát za týždeň počas odvozov, sa vykonávajú aj dodatočné čistenia (hlavne 
kvôli  nahromadenému veľkoobjemového odpadu uloženého protizákonne vedľa 
kontajnerov).   V  závislosti  od  počtu  príslušníkov  mestskej  polície  sa  bude 
vykonávať  zvýšená  kontrola  problémových  kontajnerových  stanovíšť,  ako  aj 
plánuje sa vybudovať niekoľko ohradených kontajnerových stanovíšť. V r.2015 sú 
schválené financie v rozpočte mesta pre vybudovanie ohradenia kontajnerov na 
Ul.  Budovateľská  a na  ul.  Meštianska,  a postupne  sa  budú  dobudovať  podľa 
finančných možností na celom území mesta.

2. MsÚ vypracuje prehľadné tabuľky so skrátenými textami uznesení ,stavu v plnení 
a predloží na rokovanie MZ.

S pozdravom                                         

                                                              
     
         Ing. László Stubendek
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