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Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a dopravy konaného d ňa  8. septembra 2015 

 
 
            Rokovanie Komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy viedol 
predseda komisie JUDr. Tamás Varga. Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 7 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. Uviedol, že pôvodný program, uvedený na pozvánke bol 
ďalším listom, ktorý obdržali všetci členovia komisie dodatočne, rozšírený o ďalší bod, a to 
materiál obsahujúci návrh štatútu MsP. Členovia Komisie ŽP,VP a D pomerom hlasov 6:0:0 
schválili program zasadnutia. 
 . 
 
K bodu č.1  TE – 369/2015    Žiadosť o stanovisko k určeniu dočasného a trvalého 
dopravného značenia na pozemkoch parc. č. 1957 k.ú. Komárno  a parc. č.1921/1  k.ú. 
Komárno   - INTERCAD s.r.o.  
 
 Poverený vedúci komunálneho odboru Ing. Patus oboznámil prítomných so žiadosťou 
spoločnosti INTERCAD, v ktorej žiadajú a zámenu pozemkov z dôvodu vybudovania 
parkovacích miest na ul. Eötvösa. V súvislosti s touto žiadosťou Odbor správy majetku MsÚ 
Komárno požiadal komisiu ŽP, VP a D o stanovisko k predmetnej zámene pozemkov. 
  
Komisia pomerom hlasov 0:0:7 (za-proti-zdržal sa) nezujala stanovisko k predmetnej 
žiadosti. 
 
 
 
 
K bodu č.2     TE – 370/2015  Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 
– ZŠ Ul. pohraničná 
 
 
 Poverený vedúci komunálneho odboru Ing. Patus oboznámil prítomných so žiadosťou 
ZŠ Ul. pohraničná o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015. 

 
Komisia pomerom hlasov 5:0:2 (za-proti-zdržal sa) podporila  žiadosť ZŠ Ul. pohraničná. 

 
 
 
 
 
 

K bodu č.3     TE – 371/2015  Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 
– Zápasnícky klub SPARTACUS Komárno 
 
 Poverený vedúci komunálneho odboru Ing. Patus oboznámil prítomných so žiadosťou 
Zápasníckeho klubu SPARTACUS Komárno o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 
12/2015. 

 
Komisia pomerom hlasov 7:0:0 (za-proti-zdržal sa) podporila  žiadosť Zápasníckeho klubu 
SPARTACUS Komárno. 
 
 
 
 



K bodu č.4    TE –271/2015   Štatút mestskej polície  
 
 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. a na základe pripomienok komisie ŽP, VP a D, 
ktoré predostrela komisia na svojom júnovom zasadnutí.  
 Náčelník MsP pri oboznamovaní s návrhom štatútu MsP uviedol, že pripomienky 
komisie boli zapracované do predloženého návrhu štatútu MsP. 
 
 V rámci diskusie MUDr. Kološová vítala doplnenie týkajúce sa zabezpečenia odchytu 
psov príslušníkmi mestskej polície, avšak upozornila, že tí príslušníci, ktorí budú vykonávať 
odchyt psov, musia byť zaočkovaní proti besnote. 
 
 Komisia pomerom hlasov 6:0:1 (za-proti-zdržal sa) odporučila mestskému 
zastupiteľstvu predložený štatút MsP schváliť. 
 
 
 K bodu č. 5  Rôzne: 
 
 
 Predseda komisie požiadal náčelníka MsP o podanie informácie ohľadne 
zabezpečenia verejného poriadku na Sídl.I a II.  Náčelník uviedol, že jedna slobodárka bola 
na Sídl. II zatvorená, avšak pravdepodobne sa nájomníci presunuli do slobodárky na Sídl. I.  
Tým pádom sa na Sídl. II situácia zlepšila, avšak na Sídl. I zhoršila. Náčelník uviedol, že 
vzhľadom na vysoké teploty sa nájomníci väčšinou zdržiavali na verejných priestranstvách. 
Príslušníci MsP neustále monitorovali situáciu a v rámci svojich možností a právomocí 
zasahovali v záujme zabezpečenia verejného poriadku. 
 
 Predseda komisie požiadal povereného vedúceho komunálneho odboru o informáciu 
ohľadne prevádzky zberového dvora na Harčášskej ceste. Ing.Patus oboznámil prítomných 
so skutočnosťou, že dňa 7.9.2015 bola podpísaná zmluva s odberateľom plastov (všetkých 
druhov bez triedenia) a za pár dńi sa konečne začne s odvozom nahromadeného plastového 
odpadu.  
 
 Člen komisie p.Tóth v rámci diskusie uviedol, že nestretáva sa s pešími policajnými 
hliadkami, upozornil na stav okolo kontajnerových stanovíšť, kde je badať činnosť 
vyhrabávania odpadov z kontajnerov. Náčelník MsP uviedol, že majú veľa záznamov o 
riešení vyhrabávania odpadov z kontajnerov, avšak nie sú schopní byť na všetkých 
kontajnerových stanovištiach. 
  
 Člen komisie p..Fügedi navrhol obmedzenie rýchlosti dopravy na 30 km/h na 
Malodunajskom nábreží na Alžbetinom ostrove, nakoľko vodiči z dôvodu prítomnosti 
spomalovacích pruhov na Platanovej aleji radšej využívajú Malodunajské nábrežie, a jazdia 
neprimeranou rýchlosťou aj vzhľadom na profil tejto komunikácie (úzka). Ďalej upozornil na 
mláky vytvárajúce sa na mostíku na spojovacej ceste medzi zadným vchodom lodeníc a 
ostrova počas daždivého počasia, a poprosil o vyčistenie odtokových vpustí na tomto moste. 
Ďalej upozornil na kus betónu na tejto spojovacej ceste, ktorý môže byť potenciálnym 
nebezpečenstvom pre dopravu. Ďalej navrhol vylúčiť nákladnú dopravu nad 20 t na ul. 
Lehára, nakoľko z areálu prístavu často vychádzajú ťažké nákladné vozidlá smerom na 
Lehárovu ulicu  zaťažujú dopravu v centre mesta. 
  

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

 
                 JUDr. Tamás Varga     

                                                                                                       predseda komisie 
 
 
Zapísal: Ing. Sólymos,  tajomník komisie 


