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788/2016 
uznesenie 

 k informatívnej správe o vykonaných opatreniach v súvislosti s petíciami vo veci 
ods ťahovania neprispôsobivých ob čanov zo sídliska I. Ul. sústružnícka 3., 

Komárno a zo sídliska II., Ul. zvára čská 19, Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ berie na vedomie 
 

1. Informatívnu správu MsÚ o vykonaných opatreniach  súvisiacich s petíciami 
vo veci odsťahovania neprispôsobivých občanov zo sídliska I. ul. 
Sústružnícka 3., Komárno a zo sídliska II., Zváračská 19, Komárno, 

 
2. v súčasnom období zabezpečené a nové navrhnuté opatrenia na riešenie 

vzniknutej situácie,  
 
B/ žiada  
      Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komár no  
 

1. prostredníctvom Odboru ekonomiky a financovania MsÚ v Komárne 
zabezpečiť zdroj krytia schválenej alternatívy v rámci zmeny rozpočtu 
mesta Komárno resp. z cudzích zdrojov (z úveru),                                                        

                                                                                   
 Termín: Najbližšie zasadnutie MsZ 

   
2. Prostredníctvom príslušných odborov Mestského úradu v Komárne 

a Mestskej polície v Komárne pokračovať s uplatňovaním práva mesta 
Komárno v priestupkovom a v správnom konaní voči vlastníkom  obytných  
domov na Ul. sústružníckej č. 3,  Komárno a na Ul. zváračskej č. 19., 
Komárno, 

 
3. Prostredníctvom Mestskej polície Komárno v spolupráci s príslušníkmi 

štátnej polícii zvýšiť hliadkovú činnosť a trvalo zabezpečiť udržiavanie 
verejného poriadku s využitím všetkých práv uloženia pokút páchateľovi 
podľa zákona o priestupkoch, 

 
4. Prostredníctvom Odboru ekonomiky a financovania MsÚ v Komárne 

vyžiadať informácie od Finančného riaditeľstva SR o plnení daňových 
povinností (daň z príjmov z prenájmu) majiteľov obytných domov na Ul. 
sústružníckej č. 3, Komárno a na Ul. zváračskej č. 19, Komárno. Následne 
zabezpečiť spoluprácu s Finančným riaditeľstvom SR v záujme získania 
objektívnych údajov na vyčíslenie dane z príjmu (z prenájmu), 

 
5. Vykonávať šetrenie v súčinnosti so stavebným úradom za účelom zistenia 

vykonania nelegálnych stavebných úprav v uvedených bytových domoch, 
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6.   Prostredníctvom zamestnankyne  terénnej práce pravidelne konzultovať 
problematiku ospravedlňovania neúčasti školopovinných detí s príslušnými 
základnými školami resp. detskými lekármi.       

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
       primátor mesta 

 
 
 


