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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. V akom stave je obnova budovy Polikliniky?  
 

2. Čo robí mesto pre centrum mesta? 
 

3. Kedy bude vybudované prepojenie medzi Bratislavskou cestou a VII. sídliskom? 
 
 
Odpovede na Vaše otázky položenú ústne: 
 

1. O vonkajšom vzhľade Polikliniky bola vypracovaná štúdia. Mesto sa snaží osloviť 
potenciálnych investorov. Taktiež sa podnikli určité kroky v záujme zachovania 
stavu stavby. Bola by pre nás veľmi osožná tá správa, o ktorú požiadal, pred 
rokom aj pol, pán primátor László Stubendek, pána Imre Knirsa, ktorý mal v tom 
čase na starosti budovu Polikliniky. Do dnešného dňa ju nemáme k dispozícii a ani 
žiadnu konkrétnu správu o uskutočnených rokovaniach.  

 
2. V uplynulých rokoch sa uskutočnilo niekoľko investícií na  podporu centra mesta. 

Obnovených bolo viac chodníkov, niekde zase cesty. Dali sa do poriadku parky,  
na hlavnom námestí  boli renovované mramorové dlaždice. Z historických budov 
bol postupne obnovený Župný dom. Významne stúpol aj počet programov v centre 
mesta. Presťahovalo sa sem  Centrum voľného času, aktívne funguje spoločenské 
centrum  Zichy – pont. Zmeny robíme postupne a  pred nami je ešte veľký kus 
práce, ale väčší záujem o nehnuteľnosti  naznačuje, že napredujeme v tejto 
oblasti.  V prípade verejného obstarávania vypísaného na Reštauráciu Klapka, v 
centre mesta, bolo šesť uchádzačov a vyvolávacia cena sa takmer zdvojnásobila. 
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Nezamestnanosť dosiahla svoje historické minimum, vďaka čomu môže narásť 
kúpyschopnosť obyvateľov, čo takisto môže mať pozitívny vplyv na centrum 
mesta.  
 

3. Projekt na uvedené prepojenie je už dávnejšie hotový , ale rozhodnutie ohľadom 
takéhoto projektu patrí do kompetencie mestského zastupiteľstva. Avšak, túto 
možnosť treba dobre zvážiť, nakoľko takéto prepojenie by značne ovplyvnilo 
cestnú premávku na Ulici Eötvösa, kde pôsobí viacero inštitúcií.  
 
S pozdravom  

 
 
 
  
                                Mgr. Béla Keszegh 
                                primátor mesta 
 
 


