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Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a dopravy konaného d ňa  17. februára 2015 

 
 
 
            Rokovanie Komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy viedol 
predseda komisie JUDr. Tamás Varga. Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 10 členov 
komisie,  Komisia bola uznášaniaschopná, nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina 
členov komisie.  
 Predseda komisie privítal prítomných a zároveň požiadal prítomného vedúceho 
Útvaru obrany a ochrany p. Viliama Siligu o. poskytnutie informácie o zákone č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov. Následne oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 
Navrhol zmenu programu a to zaradením materiálov, ktoré dostali členovia dodatočne, a to 
navrhol ako bod programu č. 1: "Návrh VZN č.  /2015 ktorým sa zrušuje VZN Mesta 
Komárno č.26/2003 O požiarnom poriadku a Návrh požiarneho poriadku Mesta Komárno"  a 
ako bod programu č.4: "Návrh VZN č.  /2015 ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno 
č.3/2008 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok skateboardovej dráhy pri Váhu v Komárne 
a návrh Prevádzkového poriadku skateboardovej dráhy pri Váhu v Komárne". Pôvodné body 
1 a 2 navrhol prejednať ako body 2 a 3, a pôvodný bod č. 3 navrhol prejednať ako bod č.5. 
 Následne dal členom Komisie hlasovať o navrhovanej zmene programu zasadnutia. 
Členovia Komisie ŽP,VP a D pomerom  10:0:0 schválili  predložený program zasadnutia. 
 
 . 
K bodu č.1  Návrh VZN č.  /2015 ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno č.26/2003 O 
požiarnom poriadku a Návrh požiarneho poriadku Mesta Komárno 
   
 Vedúci Útvaru obrany a ochrany p. Siliga Viliam oboznámil členov komisie s 
protestom prokurátora, v ktorom sa namieta forma vydania horeuvedeného požiarneho 
poriadku, t.j. že požiarny poriadok sa nemá vydávať formou VZN. Práve z tohto dôvodu bol 
predložený návrh VZN, ktorým sa zrušuje napadnuté VZN a bol predložený návrh 
Požiarneho poriadku, ktorý sa nevydá formou VZN. 
 Na záver prerokovania bodu č 1. komisia pomerom hlasov 10-0-0 súhlasila 
s predloženým návrhom VZN o zrušení VZN č. 26/2003 a súhlasila s predloženým 
Požiarnym poriadkom. 
 
  
K bodu č. 2 .    Návrh rozpočtu Komunálneho odboru na roky 2015-2017   TE – 66/2015 
 
 Predseda komisie požiadal vedúceho Komunálneho odboru Ing.Patusa o 
oboznámenie jednak činností komunálneho odboru ako aj o oboznámenie predloženého 
návrhu rozpočtu Program č.4 (4.1-4.4), ktorého gestorom je komunálny odbor. 
 Ing.Patus  oboznámil prítomných s činnosťou komunálneho odboru, ktorý sa člení na 
oddelenie životného prostredia a oddelenie komunálnych služieb.  Následne oboznámil 
prítomných s predloženým návrhom rozpočtu na roky 2015-2017, a zároveň uviedol, že 
navrhovaný rozpčet je na zhruba na úrovni rozpočtu v rok 2014, t.j. naďalej hrozia riziká pri 
vykonávaní základných povinností samosprávy na úseku komunálnej sféry. Porovnal 
navrhované finančné prostriedky pre jednotlivé úseky komunálnej sféry v meste Komárno 
(údržba verejnej zelene, nakladanie s komunálnymi odpadmi, údržba miestnych komunikácií) 
s finančným zabezpečením hore uvedených okruhov v okolitých mestách, z čoho vyplýva, že 
mesto Komárno vynakladá na komunálnu sféru výrazne menej finančných prostriedkov, ako 
okolité mestá, čo má za následok vykonávania menších objemov požadovaných služieb. Z 
tohto dôvodu sa už roky zhoršuje stav napr. miestnych komunikácií, verejnej zelene (dreviny, 
zelené plochy), nie je zabezpečený udržateľný rozvoj na úseku komunálnej sféry. Člen 
komisie p. Farkas navrhol zohľadniť túto skutočnosť pri schvaľovaní výdavkovej časti 
celkového mestského rozpočtu.  



 Počas prerokovania návrhu rozpočtu navštívil zasadnutie komisie pán primátor mesta 
komárno, Ing.László Stubendek, ktorý ubezpečil prítomných, že vedenie mesta sa bude 
snažiť o zabezpečenie takého celkového rozpočtu mesta Komárno, aby verejné služby na 
úseku komunálnej sféry mohli byť zabezpečené čo najlepšie. 
 V rámci diskusie, keď sa preberali jednotlivé výdavkové položky predloženého návrhu 
rozpočtu, pri položke "Dažďová voda" v navrhovanej sume 350.000 €, ktorá slúži na 
uhrádzanie poplatku za odvedenie dažďovej vody z verejných priestranstiev, kde je 
zabezpečené odvádzanie dažďových vôd bolo navrhnuté prešetriť možnosť zníženia 
jednotkovej ceny poplatku za za dažďovú vodu pre Mesto Komárno. V prípade ušetrenia 
finančných prostriedkov na v tejto položke by sa tieto ušetreńé financie mohli použiť 
napríklad na rozsiahlejšiu opravu miestnych komunikácií alebo na intenzívnejšiu údržbu 
verejnej zelene. 
 
 Na záver prerokovania bodu č 2. komisia pomerom hlasov 9-0-0 súhlasila 
s predloženým návrhom rozpočtu Komunálneho odboru , Program č.4 na roky 2015-2017 s 
požiadavkou aby Mesto Komárno zabezpečilo rokovanie ohľadne možného zníženia 
poplatku za dažďovú vodu odtekajúcú z verejných priestranstiev v správe Mesta Komárno. 
 
 
K bodu č. 3    Návrh rozpočtu Mestskej polície  na roky 2015-2017           TE – 67/2015 
 
            Predseda komisie JUDr.Varga požiadal zástupcu náčelníka MsP pána Alexandra 
Tótha o podanie informácie k predloženému rozpočtu mestskej polície na roky 2015-2017. 
 Pán Tóth oboznámil prítomných členov s činnosťou mestskej polície, s aktuálnym 
stavom a pracovnými podmienkami mestskej polície.  
 Počas diskusie člen komisie p. Mgr.Less sa dotazoval na súčasnú spoluprácu medzi 
spoločnosťou spravujúcou parkovací systém v centre mesta a mestskou políciou. Zástupca 
náčelníka MsP uviedol, že v súčasnosti vykonáva kontrolu parkovania už len mestská 
polícia s vlastnými pracovnými silami a dopravným prostriedkom, čo značne znižuje 
výkonnosť mestskej polície pri vykonávaní dodržiavania verejného poriadku v iných 
lokalitách mesta. 
 Predseda komisie mal dotazy ohľadne stravných lístkov určených pre mestských 
policajtov a takisto sa dotazoval na využitie služobných psov mestskej polície. Zástupca 
náčelníka MsP uviedol, že stravné lístky dostávajú mestskí policajti podobne ako ostatní 
zamestnanci mesta bez ohľadu na nadčasy. Ďalej uviedol, že služobné psi sú využívané 
hlavne pri zabezpečovaní verejného poriadku na športových akciách, resp. akciách 
väčšieho rozsahu.  
 Takisto počas diskusie o rozpočte odznela možnosť zabezpečovať objekty 
základných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta vlastným centrálnym pultom, ktorý by 
obsluhovala mestská polícia namiesto dodávateľského subjektu. 
 
Na záver prerokovania bodu č 3. komisia pomerom hlasov 9-0-0 súhlasila s predloženým 
návrhom rozpočtu „Program č.3“ na roky 2015-2017, ktorého gestorom je mestská polícia. 
 
 
K bodu č.4 – Návrh VZN č.  /2015 ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno č.3/2008 ktorým 
sa vydáva Prevádzkový poriadok skateboardovej dráhy pri Váhu v Komárne a návrh 
Prevádzkového poriadku skateboardovej dráhy pri Váhu v Komárne 
 
 Predseda komisie JUDr.Varga oboznámil členov komisie s protestom prokurátora, v 
ktorom sa namieta forma vydania horeuvedeného prevádzkového poriadku, t.j. že 
prevádzkový poriadok sa nemá vydávať formou VZN. Práve z tohto dôvodu bol predložený 
návrh VZN, ktorým sa zrušuje napadnuté VZN a bol predložený návrh Prevádzkového 
poriadku skateboardovej dráhy pri Váhu v Komárne. 
 Členka komisie MUDr.Kološová upozornila, že v prípade, ak sa schváli predložený 
návrh Prevádzkového poriadku, v ktorom Mesto Komárno vystupuje ako prevádzkovateľ, 
budú mu vyplývať z pohľadu zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia v platnom znení povinnosti prevádzkovateľa telovýchovno-športového zariadenia, čo 



by vyžadovalo splnenie ďalších požiadaviek na prevádzku a priestorové vybavenie s 
dopadom na rozpočet mesta. 
 

Na záver prerokovania bodu č 4. komisia pomerom hlasov 8-0-1 navrhuje 
predkladateľovi preskúmať právne postavenie Mesta Komárno v prípade prevádzkovania 
skateboardovej dráhy podľa predloženého   návrhu s finančnými možnosťami mesta, 
nakoľko v predloženej forme prevádzkového poriadku zaväzuje prevádzkovateľa na splnenie 
ďalších povinností prevádzkovateľa telovýchovno-športového zariadenia vyplývajúce zo 
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 
predpisov. 
 
 
 K bodu č. 5  Rôzne: 
 
 Počas diskusie v bode č. 5 neodzneli ďalšie návrhy resp. požiadavky, ktoré by 
vyžadovali zaujatie postoja komisie ŽP, VP a D. 
 
 
 

Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval všetkým členom za účasť na 
zasadnutí komisie ŽP, VP a D. 
 
 
 
 

 
 
                 JUDr. Tamás Varga     

                                                                                                       predseda komisie 
 
 
 
Zapísal: Ing. Sólymos,  tajomník komisie 


