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Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a dopravy konaného d ňa  9. júna 2015 

 
 
            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 k predloženému programu 
nemali námietky. 
 . 
K bodu č.1     Štatút mestskej polície TE –271/2015 
 
Náčelník MsP  Ľudovít Rozsnyó oboznámil prítomných s predloženým materiálom, ktorý bol 
vypracovaný na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, v ktorom mestské 
zastupiteľstvo žiadalo vypracovať nový štatút. Predložený štatút je podľa náčelníka 
podrobnejší ako súčasne platný.  Člen komisie p.Farkas sa dotazoval na absenciu povinnosti 
odchytu psov, na ktorú bolo uznesenie mestského zastupiteľstva v roku 2005 formou 
schválenia zásad odchytu psov a na základe ktorých mestská polícia má určité povinnosti na 
úseku odchytu psov. Náčelník odpovedal, že uvedený problém sa bude riešiť na základe 
poverenia primátora pre jednotlivých príslušníkov MsP (cca. 10), ktorý však najprv musia byť 
vyškolení a ktorí budú vykonávať odchyt psov v zmysle prijatých zásad ako zamestnanci, nie 
z titulu pozície príslušníka mestskej polície. Z tohto dôvodu sa tematika odchytu psov 
neuviedla do predložených zásad. 
 Predseda komisie namietal, že predložený návrh štatútu je diametrálne odlišný od 
toho, o ktorom jednal spolu s náčelníkom.  
 Člen komisie p.Tóth navrhoval podrobnejšie rozpísať povinnosti príslušníkov MsP, 
hlavne čo sa týka verejného poriadku (psičkári, dodržiavanie čistoty na verejných 
priestranstvách a v okolí kontajnenorých stanovíšť). 
 Predseda komisie navrhol rozšíriť čl.8, bod f) nasledovne: "f) sleduje a plánuje služby 
s prihliadnutím na to, aby v každej smene bol prítomný aspoň jeden príslušník MsP, ktorý má 
poverenie primátora mesta na vykonávanie odchytu túlavých psov, pripravuje návrhy na 
výkon práce nadčas, pracovnú pohotovosť s ohľadom na potreby polície a dosiahnutia jej 
cieľov" 
 Na záver prerokovania tohto bodu sa komisia jednohlasne uzniesla na tom, aby 
náčelník MsP prepracoval predložený materiál a predložil prepracovaný materiál na 
nasledujúce zasadnutie komisie ŽP, VP a D. 
  
 
 
 
 K bodu č. 2  Rôzne: 
 
 
 Predseda komisie sa dotazoval na plnenie dvoch uznesení mestského zastupiteľstva, 
a to na zriadenie vysunutého pracoviska MsP na sídl. II a na povinnosť vypracovania 
Základných predpisov MsP. Náčelník uviedol, že sa rokuje s majiteľom vytypovanej 
nehnuteľnosti, kde by sa vysunuté pracovisko mohlo zriadiť, a uviedol, že na príprave 
základných predpisov sa pracuje. 
 Člen komisie, poslanec Mgr.Less požiadal vedúceho komunálneho odboru o možnosť 
zriadenia prechodu pre peších na ul. E.B.Lukáča kvôli zjednodušeniu a zabezpečeniu 
prístupu ku kontajnerovému stanovišťu s kontajnermi pre separovaný odpad, ďalej sa 
dotazoval na možnosť-participáciu obyvateľov pri údržbe verejnej zelene v tesnej blízkosti 
obytných domov formou zabezpečenia pracovného náradia resp. zabezpečenia odvozu 



zeleného odpadu. Vedúci komunálneho odpadu navrhol p. Lessovi stretnutie priamo v 
kancelárii odboru kvôli prejednaniu detailov k jeho požiadavkám. 
 Predseda komisie oboznámil prítomných s podnetom občana, ktorý navrhuje zmenu 
cestovného poriadku v osobnej železničnej preprave. Vedúci KO Ing.Patus uviedol, že táto 
žiadosť bola zaslaná aj Mestu Komárno.  
 
  
 

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

 
 
                 JUDr. Tamás Varga     

                                                                                                       predseda komisie 
 
 
Zapísal: Ing. Sólymos,  tajomník komisie 


