
                                                                                                                            Materiál TE- 680/2016 
 

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a dopravy konaného d ňa  1. marca 2016 

 
 
            Rokovanie Komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy viedol 
predseda komisie JUDr. Tamás Varga. Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 8 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.  
 
           Členovia Komisie ŽP,VP a D pomerom hlasov 8:0:0 schválili zmenený program 

zasadnutia. 

 . 
 
K bodu č.1    TE-655/2016    Návrh na schválenie Zásad o podmienkach zriaďovania  
                       a prevádzkovania letných terás na území Mesta Komárna  
 
 
 Predseda komisie JUDr. Varga požiadal vedúceho komunálneho odboru Ing. Patusa 
o oboznámenie prítomných s predloženým materiálom. Ing. Patus v krátkosti zhrnul aký je 
súčasný stav, aké problémy vznikali a uviedol, že nové Zásady mimo iného riešia aj tieto 
doteraz vzniknuté problémy. 
 Člen komisie p.Tóth sa spýtal na spôsob udržiavania čistoty na ploche a v okolí 
budúcich terás. Ing. Patus uviedol, že táto zodpovednosť bude na strane prevádzkovateľa 
terás zakotvená v povolení resp. v nájomných zmluvách. 
 
 Na záver prerokovania tohto bodu komisia najprv pomerom hlasov 8-0-0  odporučila 
návrh na schválenie VZN č. 3/2016, ktorým sa ruší VZN č. 5/2004 o podmienkach vytvorenia 
letných terás na území mesta Komárno. 
 
 Následne komisia pomerom hlasov 8-0-0  odporučila schválenie Zásad o 
podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno. 
 
 
 
 
K bodu č.2    Žiadosť o riešenie problému s neprispôsobivými občanmi domu Zváračská 19           
                      – postúpenie petície občanov v tejto veci 
 
 Vedúci komunálneho odboru Ing.Patus oboznámil prítomných so žiadosťou 
obyvateľov, ktorú zaslali vo forme petície. Komisia konštatovala, že z formálneho hľadiska 
žiadosť-petícia neobsahuje kontaktnú osobu.  
 Členovia komisie sa zhodli na názore, aby Mesto Komárno právnou cestou sa 
pokúsilo riešiť problém,  malo nadviazať kontakt aj s majiteľom budovy na ul. Zváračská 19 a 
požiadať ho o vykonanie takých opatrení, ktoré by riešili danú situáciu. 
 
Komisia pomerom hlasov 9-0-0 zobrala na vedomie predloženú žiadosť-petíciu. 
 
 

  
K bodu č.3    TE-676/2016  Návrh VZN mesta Komárna   č. 8 /2016 ktorým sa schvaľuje  
                       prevádzkový poriadok pohrebísk v mestských častiach Nová Stráž, Kava,  
                       Čerhát a Hadovce  
 



Vedúci komunálneho odboru Ing. Patus oboznámil prítomných s predloženým materiálom, 
ozrejmil súčasnú situáciu týkajúcu sa počtu, lokalizácie, spôsobu prevádzkovania cintorínov 
v správe Mesta Komárno. Ďalej uviedol návrh nového VZN, ktorého prílohou je aj nový 
prevádzkový poriadok cintorínov. Uviedol aj informáciu, že cintoríny v správe Mesta 
Komárno sú dostupné aj na internete na webovej stránke http://www.virtualnecintoriny.sk 
kde je možné vyhľadať zosnulých podľa mena a graficky sa znázorní na mape hľadané 
hrobové miesto s fotografiou. 
 
 Na záver prerokovania tohto bodu komisia pomerom hlasov 9-0-0  odporučila návrh 
na schválenie VZN č. 8/2016, ktorým sa schvaľuje  Prevádzkový poriadok pohrebísk 
v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce. 
 
  
K bodu č.4     TE-663/2016  Parkovací systém – predloženie koncepcie  prísp. org.  

                       COMORRA  SERVIS 

 

Vedúci komunálneho odboru Ing. Patus oboznámil prítomných s predloženým návrhom.  

Členovia komisie sa jednohlasne zhodli na tom, aby mesto nespravovalo parkovací systém 

vo vlastnej réžii, ale aby sa našiel vhodný správca parkovacieho systému pomocou 

verejného obstarávania. 

 

 Na záver prerokovania tohto bodu komisia pomerom hlasov 9-0-0  odporučila 
schváliť preložený návrh s podmienkou, že v bode B návrhu na uznesenie v podmienkach v 
časti " ekonomický prepočet výnosov a výdavkov pri regulovanom parkovaní" sa zohľadnia aj 
budúce výdavky Mestskej polície v Komárne súvisiace s vykonávaním kontroly disciplíny 
parkovania. 
 
 
K bodu č.5     Rôzne 
 
 Člen komisie p.Farkas požiadal o zabezpečenie správy Regionálneho centra Slobody 
zvierat v Komárne-Hadovciacmna najbližšie zasadnutie a žiadal aby bola prítomná aj 
Ing.Jelinková - vedúca útulku, nakoľko stále pretrváva jav nevydávania psov z útulku 
žiadateľom z Komárna. 
 
 Člen komisie Mgr.Less požiadal  osobné stretnutie referenta oddelenie ŽP s 
p.Lábskym, ktorý by rád zasadil a staral sa o stromy-platany na miestach určených 
Mestským úradom. Ďalej žiadal sankcionovanie tých, ktorí zahadzujú ohorky od cigariet.  
 
 
 

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

 
 
 
                 JUDr. Tamás Varga     

                                                                                                       predseda komisie 
 
 
Zapísal: Ing. Sólymos,  tajomník komisie 
 


