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Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a dopravy konaného d ňa  1. februára 2016 

 
 
            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 viceprimátora Mgr. Bélu Keszegh, Agnesa 
Gamsjäger a Juraja Tarra a  následne oboznámil  členov Komisie s programom zasadnutia 
komisie. Navrhol presunúť programový bod 4 na 1. miesto. 
 
           Členovia Komisie ŽP,VP a D pomerom hlasov 7:0:0 schválili zmenený program 
zasadnutia. 
 . 
 
K bodu č.1  Prejednanie možnej zmeny prevádzkovateľa psieho útulku na Hadovskej ceste 
 
 
 Predseda komisie sa dopytoval o neúčasti Ing.Jelinkovej, prevádzkovateľky útulku v 
Hadovciach, ktorá bola telefonicky pozvaná dňa 29.1.2016 na zasadnutie a následne bola zo 
strany zamestnanca MsÚ Komárno, Ing.Jarábeka dňa 1.2.2016 v doobedňajších hodinách 
kontaktovaná ohľadne potvrdenia účasti resp. neúčasti na zasadnutí komisie. Vedúci 
komunálneho odboru na zasadnutí komisie na základe zistenia Ing.Jarábeka tlmočil 
vyjadrenie Ing.Jelinkovej, ktorá v telefonickom hovore Ing.Jarábkovi uviedla, že nemá v 
úmysle ísť do dôchodku, ani nemá v úmysle ukončiť činnosť - prevádzkovanie súčasného 
útulku v Hadovciach.  
 Napriek neúčasti Ing.Jelinkovej predseda komisie umožnil p.Tarrovi predniesť svoj 
návrh a predstavy ohľadne prevádzkovania útulku pre psov v Hadovciach. P.Tarr uviedol, že 
by chceli zlepšiť podmienky pre psov v útulku, chcel by vymeniť resp. rozšíriť koterce pre 
psov, chcel by rozbehnúť tzv. adopčný proces psov aj smerom do zahraničia.  
 Vedúci KO Ing.Patus uviedol, že pozemok na ktorom je prevádzkovaný súčasný 
útulok občianskym združením Regionálne centrum Slobody zvierat Komárno, ktorého 
predsedkyňou je Ing.Jelinková je využívaný občianskym združením  na základe zmluvy o 
výpožičke, koterce stojace na tomto pozemku sú vo vlastníctve občianskeho združenia a 
Mesto Komárno má uzatvorenú zmluvu o spolupráci s horeuvedeným občianskym 
združením. Preto navrhol stretnutie všetkých dotknutých resp. žiadateľov, kde by sa ujasnili 
jednotlivé postoje všetkých strán. 
 Komisia k danej problematike nezaujala stanovisko. 
 
 
 
K bodu č.2    Správa o účinkoch príjatých opatrení na zabezpečenie udržiavania verejného 
poriadku neprispôsobivými občanmi na Ul. zváračská a Ul. sústružnícka 
  
 
 Predseda komisie JUDr.Varga požiadal zástupcu MsP p.Tótha o podanie správy. P. 
Tóth uviedol, že 1.1.2016 bola zrušená miestnosť slúžiaca ako vysunuté pracovisko MsP na 
Sídl. II na podnet majiteľa nehnuteľnosti. Predseda komisie uviedol nutnosť 
znovuzabezpečenia vysunutého pracoviska, nakoľko prospieva k zlepšeniu stavu verejného 
poriadku na sídlisku.  Člen komisie p.Farkas Attila taktiež vyjadril svoj postoj o potrebe tohto 
vysunutého pracoviska. Viceprimátor Mgr.Keszegh navrhol preskúmať alternatívy 
nehnuteľností vhodných na tento účel, ako napr. bývalú budovu Pošty na ul. Budovateľská.  
 
 Na záver prerokovania tohto bodu komisia pomerom hlasov 8-0-0  podporila 
vytvorenie vysunutého pracoviska v priestoroch budovy bývalej Pošty na ul. Budovateľská. 
 



  
K bodu č.3    Štatistický výkaz činnosti Mestskej polície Komárno za rok 2015 
 
 Predseda komisie JUDr.Varga požiadal zástupcu MsP p.Tótha o podanie správy. P. 
Tóth oboznámil prítomných s predloženou správou, pričom podrobne uviedol štatistické čisla 
o činnosti MsP. 
  
 Na záver prerokovania tohto bodu komisia pomerom hlasov 9-0-0 zobrala na 
vedomie predložený štatistický výkaz. 
 
  
K bodu č.4    Správa o stave kamerového systému v zmysle porady zo dňa 14.1.2016 
 
 
 Predseda komisie JUDr.Varga požiadal náčelníka MsP p.Rozsnyóa o podanie 
správy. P. Rozsnyó  oboznámil prítomných s predloženou správou. Uviedol, že bolo by 
žiadúce zabezpečiť prostredníctvom MsZ schválenie navrhovaných investičných výdavkov 
na rozšírenie/dobudovanie kamerového systému. 
 
 Komisia pomerom hlasov 9-0-0 zobrala na vedomie predloženú správu a zároveň 
odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť investičné výdavky navrhnuté na rozšírenie 
kamerového systému v rámci schvaľovania kapitálových výdavkov Mesta Komárno na rok 
2016 tak, aby bolo možné v roku 2016 realizovať rozšírenie/dobudovanie kamerového 
systému.  
 
 
 
K bodu č.5     Rôzne 
 
Predseda komisie JUDr. Varga predložil na prerokovanie a schválenie návrh zmeny 
programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 v nasledovnom znení: 
 

" Návrh komisie pre životné prostredie, verejný pori adok a dopravy na uznesenie 
k návrhu na zmenu Programového rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2016 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A. konštatuje, že 
 

v Programovom rozpočte mesta Komárno na rok 2016  schválený uznesením mestského 
zastupiteľstva v Komárne číslo 492/2015 zo dňa 10.12.2015 prijatý rozpočet bežných 
príjmov vo výške 21 713 692 eur a bežné výdavky vo výške 21 701 692 eur, s prebytkom 
vo výške 12 000 eur. 

 
 

B. schva ľuje  
zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2016,  zvýšenie bežných 
výdavkov programového rozpočtu o sumu  12 000 € v časti 600-bežné výdavky, 3. 
bezpečnosť, 3.1 mestská polícia, z 559 000 € na 571 000, 
  

 
 
C. žiada primátora mesta 

1. premietnuť zmenu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu 
mesta Komárno na rok 2016" 

 
Komisia pomerom hlasov 8-0-1 (za-proti-zdržal sa) podporila tot uznesenie a navrhla ho 
schváliť na nasledujúcom zasadnutí MsZ. 



 
 
 
 
 Ďalej v rámci bodu "Rôzne" člen komisie Mgr.Less sa dotazoval na výmenu 
dopravnej značky na Kossuthovom námestí, ktorá je v dezolátnom stave. Vedúci KO 
Ing.Patus uviedol, že v súčasnosti sa vykonávajú výmenu zvislyých dopr. značení, a aj táto 
tabuľa bude vymenená.  Ďalej žiadal venovať väčšiu pozornosť dodržiavaniu verejného 
poriadku na Sídl. II. Ďalej navrhol členom komisie spoločne vykonať dosadbu pagaštanov 
konských v parku Anglia. Ďalej požiadal MsP o zvýšenú pozornosť na úseku vyhrabávania 
odpadu z kontajnerov pre komunálny odpad. 
 
 
 

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

 
 
 
                 JUDr. Tamás Varga     

                                                                                                       predseda komisie 
 
 
Zapísal: Ing. Sólymos,  tajomník komisie 


