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Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a dopravy konaného d ňa  31. marca 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 následne dal členom Komisie hlasovať 
o navrhovanej zmene programu zasadnutia, a to presunutím pôvodného programového bodu 
č.4  pred programový bod č.2. Členovia Komisie ŽP,VP a D pomerom  8:0:0 schválili  
predložený program zasadnutia. 
 
 . 
K bodu č.1  .  Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno  
                       od 1. mája 2015   do 31. decembra 2015                                  TE – 136/2015 
 
 
 Zamestnankyňa Oddelenia životného prostredia p.Vargová Veronika oboznámila 
prítomných s návrhom na optimalizáciu trás jednotlivých liniek MAD v Komárne, z dôvodu 
zníženie nákladov na prevádzkovanie MAD, ktoré hradí Mesto Komárno. 
 Zásadné pripomienky zo strany členov komisie neboli. 
            Na záver prerokovania bodu č 1. komisia pomerom hlasov 7-0-1 súhlasila 
s predloženým návrhom na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste 
Komárno od 01.05.2015 do 31.12.2015  
  
  
K bodu č. 2 .  Návrh dodatku zmluvy – City Parking Group s.r.o.                     TE – 140/2015 
 
 Obchodný riaditeľ spoločnosti City Parking Group p. Ferenczi Tibor predniesol návrh 
spoločnosti spravujúcej parkovací systém v meste Komárno. Uviedol, že zmluva končí v roku 
2016, spoločnosť navrhla zníženie mesačnej ceny s okamžitou platnosťou zo súčasných 
8200 € na 5500 €, ak Mesto Komárno podpíše dodatok k súčasnej zmluve na ďalších 36 
mesiacov, počas ktorých by spoločnosť zabezpečovala servis vo forme údržby parkovacích 
automatov a výberu mincí pre Mesto Komárno, za mesačnú odplatu 3500 €. 
 Komisia k predloženému návrhu nezaujala stanovisko. 
 
 
  
K bodu č. 3   Návrh VZN č. /2015, ktorým sa zrušuje VZN č.2/2013, ktorým sa vydáva  
                      Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne a návrh  
                      Pravidiel užívania viacúčelových športových ihrísk v Komárne     
                                                                                                   TE - 137/2015, TE – 138/2015 
 
 V rámci prerokovania tohto programového bodu odznela otázka, či bude možné 
postihovať za porušenie prevádzkového poriadku, tak ako to bolo vo VZN navrhnutom na 
zrušenie, nakoľko navrhované pravidlá postihovanie neriešia. 
 Na záver prerokovania bodu č 3. komisia pomerom hlasov 10-0-0 súhlasila 
s predloženým návrhom VZN č.    /2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2013, ktorým sa vydáva 
Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne s súhlasila s návrhom 
Pravidiel užívania viacúčelových športových ihrísk v  Komárne  
  
 
 
K bodu č.4   Návrh na súvislú ucelenú opravu miestnych komunikácií v správe mesta  



                      Komárno                                                                                        TE – 139/2015 
 
 
 Vedúci komunálneho odboru, Ing.Patus predniesol návrh na ucelenú opravu MK, 
informoval prítomných s obsahom projektov na opravu Meštianskej ul. a Lehárovej ul. 
 Predseda komisie navrhol, aby sa úrad zaoberal aj vypracovaním projektu na ucelenú 
opravu Eötvösovej ulice. Navrhol doplniť obidve alternatívy v bode B bodom č. 2 v znení: " 
zabezpečiť do zostavenia návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 vypracovanie projektovej 
dokumentácie, ako aj výkaz výmer a rozpočet na súvislú ucelenú opravu miestnej 
komunikácie na ulici Eötvösa v Komárne", pričom pôvodný text v bode B navrhol označiť ako 
bod 1.  
 
 Komisia pomerom hlasov 0-3-7 neodporučila alternatívu č. 2, doplnenú podľa žiadosti 
predsedu komisie. 
 
 Komisia pomerom hlasov 10-0-0 odporučila alternatívu č. 1, doplnenú podľa žiadosti 
predsedu komisie v nasledovnom znení: 
 
 

" Návrh na uznesenie č. ......./2015 
k návrhu na vykonanie súvislej ucelenej opravy mies tnych komunikácií v správe 

Mesta Komárno 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

vykonanie súvislej ucelenej opravy miestnej komunikácie na Meštianskej ulici zo 
schváleného rozpočtu bežných výdavkov Mesta Komárno na rok 2015, program č. 
4.2 „Súvislá ucelená oprava MK“ (oddiel, trieda 0.4.5.1, položka 635006) v súlade 
s projektovou dokumentáciou č. 2464 ZPD, vypracovanou v júni 2014 projektovou 
kanceláriou Aquaplan s.r.o. 

 
B/ žiada  
    primátora mesta Ing. László Stubendeka,   
 

1. zabezpečiť zahájenie procesu verejného obstarávania pre výber dodávateľa na 
vykonanie súvislej ucelenej opravy miestnej komunikácie v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia  

Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia 
 

2. zabezpečiť do zostavenia návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 vypracovanie 
projektovej dokumentácie, ako aj výkaz výmer a rozpočet na súvislú ucelenú 
opravu miestnej komunikácie na ulici Eötvösa v Komárne 

 
         Termín: v texte" 
 
 
 
 
 
K bodu č.5   Návrh na ochranu verejného poriadku p. Ladislava Tótha člena KŽP, VP a D 
 
 
 Členovia komisie diskutovali o činnosti mestskej polície, o stave verejného poriadku. 
Zástupca náčelníka MsP p.Tóth Alexander oboznámil prítomných so súčasným počtom 
policajtov, s ich zadelením do jednotlivých zmien a s ťažkosťami, ktoré vyplývajú z nízkeho 



počtu príslušníkov mestskej polície. Na základe odznetých informácií predseda komisie 
predložil dva návrhy uznesení na schválenie komisiou ŽP, PV a D. 
 
1. Návrh na vypracovanie základných predpisov Mestskej polície v Komárne v znení: 
 
  
 

 "Návrh na uznesenie č. ......./2015 
k návrhu na vypracovanie základných predpisov Mests kej polície v Komárne 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  žiada  
     primátora mesta Ing. László Stubendeka 
 

1. Zabezpečiť v spolupráci s náčelníkom Mestskej polície v Komárne vypracovanie 
návrhu „Štatútu Mestskej polície v Komárne“ 

2. Zabezpečiť v spolupráci s náčelníkom Mestskej polície v Komárne vypracovanie 
návrhu „Organizačného poriadku Mestskej polície v Komárne“ 

3. Zabezpečiť v spolupráci s náčelníkom Mestskej polície v Komárne vypracovanie 
návrhu „Disciplinárneho poriadku Mestskej polície v Komárne“ 

 
B/   žiada  

primátora mesta  Ing. László Stubendeka 
predložiť vypracované návrhy predpisov podľa bodu A/ tohto uznesenia, po prerokovaní  
v Komisii pre životné prostredie, verejného poriadku a dopravy  a v rade,  na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu v Komárne  

 
 
        Termín: 1. júl 2015" 
 
 
 
Komisia pomerom hlasov 9-0-0 súhlasila s predloženým návrhom na vypracovanie 
základných predpisov Mestskej polície v Komárne a odporučila predložiť tento návrh do 
nasledovného zasadnutia MZ v Komárne. 
 
 
2. Návrh na vytvorenie vysunutého pracoviska Mestskej polície v Komárne v znení: 
 

 
"Návrh na uznesenie č. ......./2015 

k návrhu na vytvorenie vysunutého pracoviska Mestsk ej polície v Komárne 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

v záujme zvýšenia pocitu bezpečnosti obyvateľov, prevencie majetkovej a všeobecnej 
kriminality, eliminovania pravidelného narušenia verejného poriadku a ochrany pred 
asociálnymi prejavmi, vytvorenie vysunutého pracoviska Mestskej polície v Komárne 
v lokalite I. alebo II. sídliska v Komárne 
 

 
B/ žiada  
     primátora mesta Ing. László Stubendeka 



 
1. vytvoriť vhodné priestorové, materiálne a personálne vybavenie za účelom 

vytvorenia vysunutého pracoviska Mestskej polície v Komárne podľa bodu A/ 
tohto uznesenia. 

2. predložiť informatívnu správu o plnení tohto uznesenia 
 

          Termín: 1. júl 2015 
 
      
Komisia pomerom hlasov 9-0-0 súhlasila s predloženým návrhom na vytvorenie vysunutého 
pracoviska Mestskej polície v Komárne a odporučila predložiť tento návrh do nasledovného 
zasadnutia MZ v Komárne. 
 
 
  
 K bodu č. 6  Rôzne: 
 
 V bode rôzne člen komisie p. Fügedi odporučil umiestniť dopravnú značku 
zakazujúcu vjazd vozidiel s nosnosťou nad 20 t na Lehárovu ul. smerom od Dunajského 
nábrežia. 
 člen komisie, poslanec p. Less sa dopytoval na možnosť výrubu stromu - orech pred 
vchodom č.2 na Meštianskej ul. Vedúci KO uviedol, že predmetný strom bol v minulosti 
viackrát ošetrovaný odborným orezom s cieľom zabrániť kolízii s priľahlou budovou, iný 
relevantný dôvod na jeho výrub v súčasnosti nie je známy. 
  
 
  
 
 

Na záver zasadnutia zástupca náčelníka MsP p. Tóth pozval prítomných na 
prehliadku pultu kamerového systému, kde podrobne vysvetlil a ukázal súčasný stav a 
spôsob prevádzky kamerového systému. 
 
 

 
 
                 JUDr. Tamás Varga     

                                                                                                       predseda komisie 
 
 
 
Zapísal: Ing. Sólymos,  tajomník komisie 


