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Vec 

 

Odpovede na interpelácie odznelé na zasadnutí mestského zastupiteľstva  

 dňa  05. 11. 2020 

 

 

1. MIDICAR – Prečo sa používa parkovisko za divadlom na garážovanie?  

 

Tento pozemok nie je verejným priestorom, je v súkromnom vlastníctve. Majiteľ 

nenaznačil, že by to bol problém, ale náčelník mestskej polície preverí situáciu. 

 

2. Nákup lavičiek  - Faktúra bola zaplatená 19. 10. 2019 a nič nebolo 

umiestnené. 

 

Všetky lavičky, ktoré sú zakúpené v rámci uvedených položiek boli umiestnené. 

Nie všetky lavičky umiestnili na breh Dunaja, pretože príslušné orgány naznačili, 

že by mohli prekážať cyklistickej doprave. Väčšina lavičiek bola umiestnená na 

cintorínoch. Touto formou mesto podporilo cintoríny, kde podľa podnetov 

verejnosti je problém sadnúť si.  

Na Alžbetínskom ostrove boli naopak v rámci výberového konania umiestnené 

ďalšie lavičky, ktoré boli umiestnené na futbalovom ihrisku, kde už bolo zriadené 

ihrisko na plážový volejbal. 

 

3. Altánok na Alžbetínskom ostrove – 07.10.2019- verejné obstarávanie. Kto to 

žiadal, kam a prečo? Aký je jeho význam? 

Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva sa uskutočnil projekt -  ihrisko 

na Alžbetinom ostrove v hodnote 17 000 EUR. Súčasťou tohto projektu bolo aj 

miesto odpočinku, ktoré poskytuje priestor na oddych pre rodiny. V susedstve boli 

tiež inštalované servisné miesta pre bicykle a stojany na bicykle, ktoré sú 

financované z dotácie. 
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4. Alžbetínsky ostrov 

 

a) Zákaz tranzitnej dopravy - čo urobil mestský úrad? 

Uskutočnilo sa odborné stretnutie so zástupcami dopravného inšpektorátu, na 

ktoré boli pozvaní všetci poslanci. Na Alžbetínskom ostrove tiež došlo k 

obmedzeniu dopravy, ale dopravná polícia naznačila, že by nebolo vhodné tam 

obmedziť dopravu, pretože by to spôsobilo väčšie dopravné zaťaženie v 

ostatných častiach mesta. Môžu sa vyskytnúť takéto žiadosti verejnosti, aby 

bola vylúčená doprava z určitých častí mesta, to by však ďalej zaťažilo 

existujúce kritické miesta. Zástupcovia dopravnej polície navrhli zachovať 

súčasný limit 3,5 t. V budúcnosti je pravdepodobné, že nový Dunajský most 

môže do istej miery odbremeniť dopravu na Alžbetínskom ostrove, pretože 

cestujúci              z Maďarska môžu ísť inou cestou. 

 
b) Aby úrad zabezpečil bezpečnú komunikáciu pre peších. 

Vymedzený priestor na úseku cesty neumožňuje výstavbu chodníka, preto sa 

plánuje spomaľovanie a regulácia dopravy. Za týmto účelom pripravila 

dopravná polícia svoje návrhy. 

 

c) Aká je situácia s umiestneným spomaľovacích prvkov?  20 rokov 

nedošlo k žiadnemu pokroku. 

Dokumentácia dopravného plánu k cestnému retardéru na spomaľovanie 

premávky bola dokončená. Minulý rok sa to nepodarilo uskutočniť, pretože 

schválená suma bola výrazne nižšia ako skutočné náklady komplexných 

riešení. Tento rok kvôli obmedzeniam koronavírusu neboli na tento účel 

čerpané finančné prostriedky o čom prijalo uznesenie Mestské 

zastupiteľstvo. 

 

d) Kedy plánuje úrad vykonať údržbu verejného osvetlenia? 
 
Na celkovú modernizáciu verejného osvetlenia bol vypracovaný audit. 
Mesto v poslednej dobe konzultovalo s niekoľkými spoločnosťami, ktoré 
majú skúsenosti v tejto oblasti. Systém verejného osvetlenia mesta bol za 
posledné 2 desaťročia úplne zanedbaný a jeho komplexná renovácia by 
presiahla 6 miliónov eur. Mestský úrad v tejto súvislosti vypracuje 
komplexný plán obnovy, ktorý bude predložený mestskému zastupiteľstvu. 

 
e) Kedy plánuje úrad dať do poriadku cesty a konečne nie opravu 

výtlkov? 
 
Oprava výtlkov v meste je nepretržitá podľa sumy, ktorá bola schválená     

v rozpočte. Schválenie komplexnej obnovy cesty je významnou finančnou 

položkou, čo je v kompetencii poslancov mestského zastupiteľstva.  

f) Stav platanov je nebezpečný - čo plánujú vedenie mesta v tejto veci?  

Orezávanie stromov je nepretržité podľa rozpočtových možností. Mesto 

Komárno sa stará zhruba o 15 tisíc stromov, ktoré boli v minulosti často 

zanedbávané, takže teraz sa tieto problémy javia ako kumulatívne. 
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g) Defoliácia je na jeseň katastrofická! Obyvateľstvo žiada pravidelné 

čistenie! 

Na Alžbetínskom ostrove nepretržite prebieha defoliácia, ktorá sa 

realizovala aj túto jeseň. Keďže na ceste sú obrovské stromy, ktoré sa 

ošetrujú a odnášajú po určitom nahromadenom množstve rastlinných listov.  

 

5. Prečo nie je v meste pravidelne zabezpečené jarné a jesenné upratovanie?   

V Dunajskej Strede je ročne 3-4 krát! 

Už mesiac prebieha v meste jesenné upratovanie, o čom sme niekoľkokrát 

informovali  obyvateľov v mestských novinách a v mestskej televízii. Zamestnanci 

mesta idú von na každú nahlásenú adresu, v prípade potreby pomôžu vyniesť 

a naložiť odpad.  V tomto roku dokonca mesto zabezpečilo aj odvoz 

elektroodpadu, čo predtým nebolo. Zo zákona mesto má povinnosť organizovať 

upratovanie dvakrát do roka, čo mesto dodržalo (jarné a jesenné upratovanie).Boli 

mestá, ktoré z dôvodu koronavírusu nezabezpečili jesenné upratovanie,  ale 

v meste Komárno sa aj napriek tomuto uskutočnilo. 

 

S pozdravom  
 
 

 
                                Mgr. Béla Keszegh 
                                primátor mesta 
 


