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Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a dopravy konaného d ňa  25. novembra 2015 

 
 
            Rokovanie Komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy viedol 
predseda komisie JUDr. Tamás Varga. Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 9 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. Navrhol presunúť programové body 3 a 4 na 1. a 2. 
miesto, ďalej na základe požiadavky komunálneho odboru navrhol vypustiť programový bod 
č. 5 z rokovania. 
 
           Členovia Komisie ŽP,VP a D pomerom hlasov 9:0:0 schválili zmenený program 
zasadnutia. 
 . 
 
K bodu č.1  TE 530–2015   PHSR mesta Komárna na obdobie 2015-2022 
 
Ing. Arch. Katalin Besse  oboznámila prítomných s predloženým materiálom. K 
predloženému návrhu zo strany členov komisie neodzneli žiadne pripomienky ani návrhy. 
 
 
Komisia pomerom hlasov 6:0:3 (za-proti-zdržal sa) súhlasila s predloženým návrhom na 
uznesenie. 
 
 
K bodu č.2    TE 515 / 2015  Návrh VZN mesta Komárno č. 28/2015, ktorým sa mení a 
dopĺňa VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely  
tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území  mesta 
Komárno 
  
Ing. Arch. Katalin Besse  oboznámila prítomných so návrhom VZN. Uviedla, že zmeny 
navrhované úradom vzišli z doterajšej praxe.  
  
Predseda komisie navrhol zmeniť znenie § 2 ods. 5 bod a), podbod a3)  nasledovne: 
 
"a3) zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe verejnej 
zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov," 
 
Komisia pomerom hlasov 9:0:0 (za-proti-zdržal sa) odporučila tento pozmeňujúci návrh. 
 
 
Člen komisie MUDr.Kološová navrhla zmeniť znenie § 2 ods. 5 bod a), podbod a5)  
nasledovne: 
 
" a5) podpora vzdelávania a výchovy v oblasti životného prostredia a zdravia obyvateľstva" 
  
 
Komisia pomerom hlasov 9:0:0 (za-proti-zdržal sa) odporučila tento pozmeňujúci návrh. 
 
 
Predkladateľ, Ing.arch.Besse Katalin s pozmeňujúcimi návrhmi súhlasila s tým, že ich 
zapracuje do návrhu VZN.  
 



Na záver rokovania ohľadne predloženého návrhu VZN komisia pomerom hlasov 9:0:0 (za-
proti-zdržal sa) odporučila návrh na schválenie VZN po zapracovaní horeuvedených návrhov 
zmien. 
 
 
 

  
K bodu č.3    Programový rozpočet č.4 – Prostredie pre život 
 
Vedúci komunálneho odboru Ing.Patus oboznámil prítomných s predloženým návrhom úradu 
týkajúceho sa programu č. 4.1 až 4.3 návrhu rozpočtu bežných výdavkov Mesta Komárno na 
roky 2016-2018. Uviedol, že ako správca týchto programov v rámci zostavovania rozpočtu 
žiadal pre program č. 4.2 finančnú čiastku vo výške 3.114.008 €, avšak predložený návrh 
úradu obsahuje pre program č. 4.2 finančnú čiastku  2.454.500 €. Ing.Patus uviedol, že 
rozdiel medzi dvomi návrhmi je 659.508 €, avšak ďalej uviedol, že v návrhu komunálneho 
odboru bola ešte prítomná položka pre dažďovú vodu vo výške 350.000 €, takže skutočný 
rozdiel medzi dvomi návrhmi je 309.508 €. Vedúci odboru uviedol, že ďalej v návrhu úradu 
boli stanovené fixné návrhy na položky "Údržba miestnych komunikácií (letná, zimná)", 
"Nákup 1 100 l kontajnerov" , "Údržba verejnej zelene" a "Súvislá ucelená oprava MK". Tieto 
položky síce boli oproti roku 2014 navýšené avšak na úkor návrhu rozpočtu pre program č. 
4.2, čím  návrh niektorých dôležitých položiek musel byť z dôvodu zabezpečenia 
vyrovnanosti návrhu celkového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 rapídne znížený. 
Jedná sa napr. o položku "Odvoz všetkých druhov odpadov", "Čistenie verejných 
priestranstiev" a napr. "Verejné osvetlenie - energie". Vedúci odboru dodal, že už teraz je 
zrejmé, že návrh pre tieto položky je vysoko poddimenzovaný a nebude možné plniť 
rozpočet pre tieto položky, ak sa schváli v mestskom zastupiteľsve. 
 
Člen komisie p.Farkas vytýkal dlhoročnú poddimenzovanosť programového rozpočtu č. 4.2 a 
uviedol, že v prípade schválenia tohto návrhu mesto nebude môct plniť ani svoje základné 
povinnosti.  
 
Člen komisie MUDr. Kološová upozornila, že v poslednej dobe sa rozmáhajú rôzne infekčné 
choroby podľa nej z dôvodu nevykonávania niektorých povinností mesta (frekvencia odvozu 
odpadov, deratizácia) na žiadúcej úrovni. 
 
Na záver rokovania ohľadne predloženého návrhu programového rozpočtu č.4 - Prostredie 
pre život komisia pomerom hlasov 0:2:7 (za-proti-zdržal sa) neodporučila predložený návrh 
na schválenie 
 
  
K bodu č.4    Programový rozpočet č.3 – Bezpečnosť 
 
Náčelník MsP p.Rozsnyó oboznámil prítomných s predloženým návrhom rozpočtu na roky 
2016-2018.  
 
Po prediskutovaní jednotlivých polžiek návrhu rozpočtu zo strany komisie neodzneli žiadne 
návrhy na zmenu. 
 
Na záver rokovania ohľadne predloženého návrhu programového rozpočtu č.3 - Bezpečnosť 
komisia pomerom hlasov 6:1:2 (za-proti-zdržal sa) odporučila predložený návrh na 
schválenie. 
 
 
 
 
 
K bodu č.5     Informácia ohľadne riešenia požiadaviek členov komisie na úseku cestnej 
dopravy 
 



  
Referentka oddelenia životného prostredia p.Vargová oboznámila prítomných o vykonaných 
činnostiach ohľadne riešenie požiadaviek členov komisie z minulého zasadnutia komisie, 
ktoré sa konalo dňa 20.10.2015. 
 
Komisia k informácii nemala žiadne pripomienky.  
 
 
 
K bodu č.6    TE 527 /2015 – Žiadosť o výpožičku pozemku -  ELVED, s.r.o. 
 
 
Predseda komisie oboznámil prítomných s predloženou žiadosťou, v ktorej žiadateľ ELVED 
s.r.o. žiada o výpožičku pozemku z dôvodu plánovanej výstavby prechodu-mostu pre 
obyvateľov ubytovacieho zriadenia nad miestnou komunikáciou Dvorská. 
 
V rámci diskusie odzneli rôzne návrhy, napr. tzv. nulový stav, t.j. nemeniť nič na súčasnom 
stave, ďalej odznel návrh na zvýšenie podjazdnej výšky mostu s umožnením cestnej dopravy 
na miestnej komunikácii. 
 
Komisia pomerom hlasov 9:0:0 (za-proti-zdržal sa) odporučila prepracovať žiadosť tak, aby 
bola umožnená cestná doprava pod navrhovaným mostom. 
 
 
 
  
K bodu č.7    TE-514 Návrh VZN xx/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 7/2014 o miestnom 
poplatku za KO a DSO 
 
Vedúci komunálneho odboru Ing.Patus oboznámil prítomných s predloženým návrhom VZN, 
ktorý dopĺňa platné VZN 7/2014 o miestnom poplatku za KO a DSO. Návrh VZN dopĺňa 
pôvodné VZN o sadzbu a spôsob jej úhrady z drobné stavebné odpady v zmysle nového 
zákona č. 79/2015 z.z. o odpadoch, ktorý stanovil povinnosť uhrádzať náklady na nakladanie 
s DSO pôvodcom tohto odpadu. 
 
Na záver rokovania ohľadne predloženého návrhu VZN komisia pomerom hlasov 6:0:3 (za-
proti-zdržal sa) odporučila návrh na schválenie VZN. 
 
 
 
K bodu č.8     Prerokovanie žiadosti obyvateľov ulíc Podzáhradná, Krížna  a Vnútorná 
 
 
Komisia po preštudovaní žiadosti obyvateľov spomínaných ulíc pomerom hlasov  9:0:0 
navrhla mestskému úradu prešetriť možnosť znovuvybudovania odvodňovacieho jarku 
pozdĺž ul. Podzáhradná sa následným odvedením dažďodvých vôd do vsakovacej jamy. 
 
 
  
 
 K bodu č. 9  Rôzne: 
 
 
Predseda komisie JUDr.Varga požiadal prítomných o zvolenie zástupcu predsedu komisie, 
nakoľko táto pozícia doteraz nebola obsadená. Do tejto pozície navrhol poslanca MZ, člena 
komisie ŽP, VP a D Mgr.Less Károlya. 
 
 Komisia pomerom hlasov 7:0:1 (za-proti-zdržal sa) zvolila za podpredsedu komisie 
ŽP, VP a D Mgr. Less Károlya. 



 
  
Predseda komisie JUDr. Varga požiadal mestský úrad o výmenu zvislej dopravnej značky na 
Kossuthovom námestí smerom k kruhovému objazdu v jednosmernej ulici "Zákaz vjazdu 
motorových vozidiel". 
 
Predseda komisie JUDr. Varga vytýkal dostupiteľnosť a prehľadnosť materiálov komisie na 
vzdialenom úložisku Telekomdrive. Žiadal mestský úrad o prešetrenie funkčnosti úložiska. 
 
 

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

 
 
 
                 JUDr. Tamás Varga     

                                                                                                       predseda komisie 
 
 
Zapísal: Ing. Sólymos,  tajomník komisie 


