
                                                                                                                            Materiál TE- 489/2015 
 

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a dopravy konaného d ňa  20. októbra 2015 

 
 
            Rokovanie Komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy viedol 
predseda komisie JUDr. Tamás Varga. Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 7 členov 
komisie,  Komisia bola uznášaniaschopná, nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina 
členov komisie.  
 Predseda komisie privítal prítomných a následne oboznámil  členov Komisie 
s programom zasadnutia komisie. Uviedol, že pôvodný program, uvedený na pozvánke bol 
ďalším listom, ktorý obdŕžali všetci členovia komisie dodatočne, rozšírený o ďalší bod, a to 
materiál TE 485–2015 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č.12/2015 
o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na  účely tvorby a ochrany ŽP 
a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárna - pre C.B.C.G. s.r.o. 
           Členovia Komisie ŽP,VP a D pomerom hlasov 7:0:0 schválili zmenený program 
zasadnutia. 
 . 
 
K bodu č.1  TE 454–2015   Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č.12/2015 
o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na  účely tvorby a ochrany ŽP a ochrany 
zdravia obyvateľstva na území mesta Komárna - pre K&K MÚZEUM BAŠTA VII s.r.o. 
 
Ing. Arch. Katalin Besse  oboznámila prítomných so žiadosťou spoločnosti K&K MÚZEUM 
BAŠTA VII s.r.o. Uviedla, že spomínaná spoločnosť už roky na základe zmluvy s 
mestom dobrovoľne  bezplatne vykonáva údržbu a obnovu Bašty VII, v žiadosti žiada 
financie na vykrytie nákladov na odstránenie nahromadeného odpadu. 
 
Komisia pomerom hlasov 8:0:0 (za-proti-zdržal sa) vyslovila podporné stanovisko k 
predmetnej žiadosti. 
 
 
K bodu č.2    TE 485–2015   Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č.12/2015 
o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na  účely tvorby a ochrany ŽP 
a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárna - pre C.B.C.G. s.r.o. 
  
Ing. Arch. Katalin Besse  oboznámila prítomných so žiadosťou spoločnosti C.B.C.G. s.r.o. 
Uviedla, že spoločnosť plánuje skrášliť a upraviť mestský pozemok pri napojení Meštianskej 
ulice na Dunajské nábrežie, a to vyčistením pozemku od betónových zvyškov, úpravou 
obrubníka na spomínanom úseku. 
  
 
Komisia pomerom hlasov 8:0:0 (za-proti-zdržal sa) vyslovila podporné stanovisko k 
predmetnej žiadosti. 
 
 

  
K bodu č.3     TE 466-2015  Informatívna správa o parkovacom systéme mesta Komárno 
 
 Predseda komisie JUDr.Varga požiadal zástupcu spoločnosti Active Parking s.r.o., 
p.Ferencziho o podanie informácie ohľadne prevádzkovania parkovacieho systému za prvý 
polrok 2015. 
 P.Ferenczi oboznámil prítomných so súčasným stavom, uviedol príjmy a spôsob 
odvádzania príjmov na účet Mesta Komárno, ďalej upozornil na ďalšie príjmy získané 
vyberaním pokút za nepovolené parkovanie. Navrhol zamyslieť sa nad zavedením SMS 
parkovania, t.j. platenia za parkovanie pomocou SM zaslanej na dané telefónne číslo. 
Upozornil však, že tento spôsob platenia je drahší o 25%, nakoľko prevádzkovateľ SMS 
systému i účtuje za zabezpečenie služby. Je na zvážení mesta, či túto položku zahrnie do 



poplatku za parkovanie, ktoré uhradí občan, alebo sa tento výdavok odráta z príjmu za 
parkovanie, čím sa samozrejme znížia príjmy za parkovanie. V každom prípade však 
pokladá za vhodné zaviesť túto možnosť, nakoľko vodič motorového vozidla ak nevie opustiť 
parkovacie miesto do uplynutia zaplateného časového úseku, bude mať možnosť na diaľku 
uhradiť parkovací poplatok na predĺžený časový úsek. 
 Zástupca náčelníka MsP p.Tóth potvrdil príjmy z pokút uložených za parkovanie bez 
zakúpeného parkovacieho lístka.  
 Člen komisie Mgr.Less vyslovil celkový nesúhlas s vyberaním poplatku z parkovanie v 
centre mesta. Uviedol, že životná úroveň obyvateľstva je na nižšej úrovni ako napr. v 
susednom Komárome, a tam sa parkuje bezplatne. 
 Komisia vyjadrila podporu pre zavedenie možnosti platenia poplatku za parkovanie 
cez SMS. 
 
  
Komisia pomerom hlasov 7:0:1 (za-proti-zdržal sa) berie na vedomie predloženú 
informatívnu správu. 
 
 
K bodu č.4    TE 464-2015 Informatívna správa ohľadne stavu verejného poriadku na 
sídlisku I. a II. 
 
 Predseda komisie požiadal zástupcu náčelníka MsP p.Tótha o informovanie 
prítomných ohľadne stavu verejného poriadku na sídlisku I. a II. p.Tóth uviedol, že z dôvodu 
poddimenzovaného stavu mestskej polície nie sú schopní zabezpečiť stálu prítomnosť na 
inkriminovaných miestach, sú schopní byť nepretržite prítomní od poludnia do polnoci. Ďalej 
dodal, že musia byť permanentne prítomní aj ako doprovod na autobusovej linke z Harčášu 
do centra mesta, čim sa ďalej komplikuje ich plnenie úloh. Uviedol tiež, že v tomto časovom 
úseku, kým zabezpečujú doprovod autobusu, obyvatelia sídl. I sú schopní totálne znečistiť 
čerstvo vyupratované kontajnerové stanovište. Dokonca kvôli nutnej prítomnosti pri 
doprovode ranného autobusu nevedia plniť povinnosti pri zabezpečení bezpečnosti školákov 
na prechodoch pre chodcov. 
 Člen komisie Mgr. Less uviedol, že počas prieskumu danej lokality bolo 
konštatované, že štátna polícia nie je prítomná pri zabezpečení verejného poriadku. P. Tóth 
dodal, že aj štátna polícia podľa jeho informácií je personálne poddimenzovaná hlavne s 
ohľadom aj na skutočnosť, že oni musia byť prítomní aj v ostatných obciach svojho obvodu. 
 Predseda komisie požiadal referentku oddelenia sociálnych vecí sl. Tóthovú 
Bernadetu o podanie informácie ohľadne daného problému. Sl. Tóthová uviedla, že ako 
sociálna terénna pracovníčka má osobné skúsenosti s neúnosným stavom, ktorý je na 
Sústružníckej ulici. Uviedla, že deti sa zdržujú na verejných priestranstvách aj počas doby 
povinnej školskej dochádzky, obťažujú okoloidúcich, inzultujú ich, robia hluk. Tento stav 
avizovali aj na odbor školstva, avšak nebadali žiadnu zmenu v správaní sa inkriminovanej 
časti obyvateľstva. Navrhla zriadiť tzv. nultý ročník na základných školách, nakoľko návšteva 
tohto ročníka pre zaradených žiakov je povinná, nie ako návšteva predškolského zariadenia. 
ďalej dodala, že deti majú dlhodobé potvrdenia o chorobe od svojich lekárov, napriek tomu 
sa celodenne zdržujú vonku na verejných priestranstvách. Ďalej  uviedla, že v prípadoch 
oznamovaných štátnej polícii nevidia žiaden výsledok a nemajú žiadnu spätnú odozvu o 
riešení týchto prípadov. Celkovo vidí problém vo viaznutí toku informácií medzi jednotlivými 
zainteresovanými inštitúciami. 
 Vedúca sociálneho a správneho odboru navrhla zriadiť pracovnú komisiu, ktorá by 
pozostávala zo zástupcov všetkých zainteresovaných inštitúcií (napr. úrad práce, RÚVZ, 
odbor školstva, sociálny odbor, štátna polícia) a mala by za úlohu zabezpečiť tok informácií 
medzi jednotlivými zainteresovanými inštitúciami ohľadne činnosti neprispôsobivej časti 
obyvateľstva s následným navrhnutím možných postupov na minimalizovanie neúnosného 
stavu v danej lokalite. 
 Predseda komisie uvítal túto iniciatívu, a navrhol komisii aby podporili zriadenie 
takejto pracovnej komisie. Komisia pomerom hlasov 7-0-0 podporila návrh na zriadenie 
takejto komisie a žiada p. primátora Mesta Komárno o zabezpečenie zriadenia pracovnej 
komisie na základe požiadavky sociálneho a správneho odboru, ktorá by mala za úkol 
koordinovať riešenie uvedených problémov na sídl. I. a II. 



  
 
 
Členovia Komisie ŽP,VP a D pomerom hlasov 7:0:0 brali na vedomie uvedenú správu. 
 
 
K bodu č.5     Prerokovanie podnetu člena komisie pre ŽP, VP a D  Mesta Komárna 
 
 
 Člen komisie p. Tóth Ladislav oboznámil prítomných so svojimi podnetmi ohľadne 
zabezpečenia verejného poriadku a čistoty na verejných priestranstvách mesta. 
 Vedúci komunálneho odboru p.Patus k danej veci uviedol, že predložené podnety 
neobsahujú žiaden návrh na riešenie, len uvádzajú konkrétne problémy, o ktorých má 
vedomosti aj úrad, preto požiadal p. Tótha, ak má nejaké konkrétne reálne návrhy na 
riešenie problémov na úseku verejného poriadku a čistoty mesta, aby s nimi oboznámil 
prítomných. Ing.Patus ďalej uviedol, že mesto koná v rámci svojich personálnych a 
finančných možností  (napr. schválený rozpočet, stav príslušníkov mestskej polície atď.). 
Samozrejme aj úrad hľadá riešenie na čo najlepšie zabezpečenie verejného poriadku (viď. 
bod č. 4) a čistoty v meste. 
 
Komisie ŽP,VP a D pomerom hlasov 8:0:0 brali na vedomie uvedené podnety. 
   
  
 
 K bodu č. 6  Rôzne: 
 
 Zástupca náčelníka MsP p. Tóth informoval prítomných, že na základe protestu 
prokurátora, ktorému Mesto Komárno vyhovelo, bude zrušené napadnuté VZN č. 3/2012 o 
verejnom poriadku na území mesta, a v priebehu budúceho roku bude vypracované nové 
VZN, ktoré samozrejme bude predložené na prerokovanie v komisii. Ďalej uviedol, že 
zrušenie tohto VZN nebude mať vplyv na ďalšie udržiavanie verejného poriadku, nakoľko 
táto činnosť má oporu v zákonoch SR. 
 
 Člen komisie p. Žuža požiadal o informáciu ohľadne vykonávania odchytu túlavých 
psov hlavne v popoludňajších hodinách a počas víkendov zo strany mestskej polície.  
Zástupca náčelníka MsP p.Tóth uviedol, že odchytené psy sú umiestnené do nasledujúceho 
rána do koterca mestskej polície a následne odovzdané do útulku. P.Zsuzsa požiadal o 
pozvanie p. Jelinkovej, zástupkyne občianskeho združenia "Regionálne centrum Slobody 
zvierat v Komárne" na nasledujúce zasadnutie komisie, a požiadal aby p. Jelinková pripravila 
správu o účelovom využití dotácie Mesta Komárno na prevádzkovanie útulku a karanténnej 
stanice.  
 Člen komisie p. Žuža ďalej požiadal o zabezpečenie riešenia konfliktnej situácie na 
brehu Váhu pri cestnom moste medzi vodnými športovcami (jazdci na vodných skútroch) a 
občanmi, nakoľko dochádza k názorovým stretom medzi nimi.  
 
 Predseda komisie JUDr.Varga predniesol požiadavku poslanca MZ p. Ing. Františka 
Rajkó ohľadne zamedzenia dopravy ťažkých poľnohospodárskych strojov na ul. Kostolnej v 
Novej Stráži.  Komisia podporila žiadosť pomerom hlasov 7-0-0. 
 
 Predseda komisie JUDr.Varga predniesol požiadavku obyvateľov ul. Veľká Jarkova 
ohľadom riešenia neúnosnej dopravnej situácie na uvedenej ulici. Navrhol znížiť rýchlosť 
alebo nájsť iné riešenie na spomalenie dopravy. Ďalej žiadal znížiť rýchlosť dopravy na 
prepojovacej ceste vedúcej od žel. priecestia na ul. Mieru/Odborárov popri výkupne železa 
do Novej Osady buď osadením ZDZ alebo spomaľovacími pruhmi. Ďalej žiadal zabezpečiť 
prostredníctvom správcu SSC zníženie rýchlosti na štátnej ceste I/64 pri Ďulovom Dvore v 
blízkosti autobusovej zastávky na 70 km/h z dôvodu zvýšenia bezpečného prechodu 
školákov cez štátnu cestu. Ďalej žiadal riešiť spomalenie dopravy na Malodunajskom nábreží 
na Alžbetinom ostrove. 
 



 Predseda komisie JUDr. Varga  žiadal prehľadnejšie usporiadanie elektronického 
materiálu komisie ŽP VP a D uloženého na Telekom-drive. 
 
 Predseda komisie JUDr. Varga  žiadal od budúceho zasadnutia komisie ŽP, VP a D 
prizvať aj vedúceho Odboru rozvoja, nakoľko prechodom agend ohľadne dopravy a 
životného prostredia je Žiadúca prítomnosť kompetentného vedúceho odboru. 
 
 Vedúci komunálneho odboru Ing.Patus oboznámil prítomných so stavom opravy 
miestnej komunikácie ul. Meštianska, a uviedol, že táto miestna komunikácia je prvou, na 
ktorú sa umiestnili piktogrami - vodorovné dopravné značenie vymedzujúce tzv. cyklokoridor, 
ktorého funkciou je bezpečnejšia premávka cyklistov a motorových dopravných prostriedkov 
na miestnej komunikácii. Uviedol, že cyklokoridor nevymedzuje striktne práva a povinnosti 
jednotlivých dopravných prostriedkov, jeho účelom je zvýšiť bezpečnosť dopravy, hlavne 
bezpečnosť cyklistov. V tomto trende plánuj mesto pokračovať aj pri ostatných celoplošných 
opravách resp. rekonštrukciách miestnych komunikácií. 
 
 Vedúci komunálneho odboru Ing.Patus ďalej oboznámil prítomných s pripravenosťou 
mesta ako správcom miestnych komunikácií na zimnú údržbu. Uviedol techniku, ktorou 
disponuje zmluvný partner na vykonanie zimnej údržby, ďalej uviedol, že mesto má 
podpísané zmluvy o spolupráci aj s ďalšími subjektmi, ktoré disponujú vhodnou technikou na 
vykonávanie zminej údržby v prípade kalamitných stavov, keď bežný počet techniky nie je 
dostačujúci. 
 
 
 

Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 
komisie. 

 
 
 
                 JUDr. Tamás Varga     

                                                                                                       predseda komisie 
 
 
Zapísal: Ing. Sólymos,  tajomník komisie 


