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Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva
dňa 06. 02. 2020

Na zasadnutí MZ v Komárne ste interpelovali primátora v tejto veci:
1. V akom štádiu je sľubované umiestnenie spomaľovacieho prahu na Alžbetinom
ostrove, ktorý som navrhol osadiť z poslaneckej rezervy?
2. Aký je plán s rozbúraným futbalovým ihriskom na Alžbetinom ostrove?
3. Prebieha konanie proti Mestskému úradu kvôli zlomeným platanovým konárom?
4. V akom štádiu je plánovaná výstavba kruhového objazdu pri bývalej colnici,
blokuje ju niekto?
Odpovede k Vašej interpelácii:
1. Minulý rok mal návrh pána poslanca dve časti. Z jednej finančnej čiastky navrhol
vyložiť exteriérové lavičky, ktoré mesto zakúpilo. Keďže boli dodané až v druhej
polovici roka, preto neboli vyložené, ale v priebehu jari budú lavičky umiestnené.
Pán poslanec, z druhej čiastky vo výške 6 000,00 eur, požiadal o osadenie
spomaľovacieho prahu. Vzhľadom na to, že ide o dopravné prvky, Mestský úrad
nemá v kompetencii rozhodnúť o ich umiestnení, preto dal vypracovať dopravnú
štúdiu, ktorú dopravný inšpektorát odsúhlasil. Štúdia – ktorej vyhotovenie bolo
dokončené v druhej polovici roka - navrhuje komplexné riešenie s niekoľkými
ďalšími dopravnými prvkami, ktorých celková realizačná suma je niekoľkonásobne
vyššia ako prijatý finančný rámec. V dôsledku toho môže Mestský úrad tento návrh
realizovať len v prípade, ak ho rozdelí na niekoľko častí. Prvá fáza, ktorú pokryje
šesťtisíc eur, bude uskutočnená počas jari.
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2. V prípade futbalového ihriska prebieha policajné vyšetrovanie. Po ukončení
vyšetrovania dokončíme ihrisko, s týmto súvisiace náklady
sú zaradené
v rozpočte (návrh bol prijatý 27. februára). V lete bude dokončené volejbalové
ihrisko, budú umiestnené aj lavičky a dáme do poriadku aj futbalové ihrisko, aby sa
tam dalo pohodlne relaxovať. Na žiadosť obyvateľov sa tu rozšírilo aj verejné
osvetlenie.
3. Mesto Komárno sa musí postarať takmer o 15 tisíc stromov, takže táto údržba
musí byť naozaj nepretržitá. Žiaľ, boli roky, kedy sa na tomto šetrilo, najmä
v rokoch nasledujúcich po hospodárskej kríze, teda v tejto oblasti sme významne
zaostali. V rozpočte sú už vyčlenené finančné prostriedky na prerezávanie
stromov, čo sa uskutoční na jar, po pučaní, keď sú viditeľné mŕtve konáre stromov.
Na základe podnetu obyvateľa prebehlo vyšetrovanie, v tejto súvislosti príslušný
odbor mestského úradu predložil všetky informácie.
4. V prípade colného priestoru mesto pripravilo projektovú dokumentáciu, následne
ju odovzdalo so stavebným povolením Slovenskej správe ciest, ktorá momentálne
spravuje tento úsek. Majiteľ tamojšieho hotela mal k tomu pripomienky, keďže sa
obáva, že plánovaný kruhový objazd by mohol brániť v prevádzke hotela
a reštaurácie, čo môže významným spôsobom ovplyvniť ich príjem. Tieto svoje
pripomienky oznámil Slovenskej správe ciest.
S pozdravom

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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