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Vec 

 

Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva  

 dňa  31. 01. 2019 

 
 

Na zasadnutí MZ v Komárne ste interpelovali primátora mesta v týchto otázkach: 

 

1. Prečo zaťažujú  obyvateľov s neúmerne vysokými trovami exekúcie? V niektorých 

prípadoch sa stalo, že kvôli 27 eurám im hrozilo, že exekútori im zaťažia osobné 

auto alebo byt exekúciou.  

 

2. Koncom minulého roka bolo vyhlásené verejné obstarávanie na rozšírenia 

mestského informačného systému a bola podpísaná zmluva na sumu 230.000 eur. 

Ide o ten informačný systém, o ktorom tvrdili, že je lacnejší ako predchádzajúci, 

avšak v mnohých prípadoch bol s ním problém, aj výzvy na zaplatenie poplatku 

boli zasielané so značným omeškaním.  Kto podpísal túto zmluvu? 

 

Odpovede na Vaše otázky položené ústne: 

 

1. Je to tak, niektorí exekútori určili neprimerane vysoké trovy exekúcie a niekedy 

veľmi necitlivo riešili jednotlivé prípady. Je dôležité vedieť, že konanie 

v spomínaných záležitostiach  bolo zahájené  začiatkom roka 2016 a 2017, a teraz 

došlo k vymáhaniu.   Ani v minulom roku, ani tento rok, mesto neiniciovalo žiadne 

takéto konanie. Ďalej je dôležité vedieť aj to, že po postúpení prípadov 

exekútorovi, proces vymáhania patrí v plnej miere do kompetencie exekútora. 

Trovy exekúcie dostane v plnej výške exekútor. 

 

Súčasné vedenie mesta tento problém riešilo medzi prvými. Naštartoval sa proces 

v rámci ktorého bol v štruktúre úradu vytvorený samostatný referát, ktorý 

prevezme vymáhanie pohľadávok. Taktiež úrad bude klásť väčší dôraz na 

informovanosť - upozornenie na prípadné dlžoby.  Tento problém musíme riešiť, 

nakoľko pohľadávky prevyšujú sumu 1,2 milióna eur.  
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2. Verejné obstarávanie sa konalo koncom minulého roka, ešte v predchádzajúcom 

volebnom období. Zmluva nie je podpísaná, nakoľko vznikli isté pochybnosti. S 

vecou sa zaoberala aj novovzniknutá komisia pre digitalizáciu a transparentnosť , 

kde odborníci podrobne analyzovali služby a cenu. Takéto služby a informačný 

systém mesto potrebuje, avšak v tejto oblasti budú v  budúcnosti smerodajné 

návrhy komisie. 

 

S pozdravom  
 
 

 
 
  
                                Mgr. Béla Keszegh 
                                primátor mesta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


