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Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a dopravy konaného d ňa  10. mája 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 a  následne oboznámil  členov Komisie 
s programom zasadnutia komisie.  
 
      Členovia Komisie ŽP,VP a D pomerom hlasov 7:0:0 schválili zmenený program 

zasadnutia. 

 
1. K bodu č.1    TE-695/2016 – Návrh na poskytnutie finančnej dotácie pre Rodičovské 

združenie pri MŠ na Ul. mieru v Komárne  
 
      Vedúci  KO Ing.Patus oboznámil prítomných s predloženým materiálom.  Členka komisie 
MUDr.Kološová poznamenala, že kvôli hospodárnemu nakladaniu s verejnými fin. 
prostriedkami by bolo vhodné, ak by sa externí realizátori projektu vyberali transparentným 
spôsobom, a táto skutočnosť aj uviedla v predložených materiáloch. 
 
      Následne komisia pomerom hlasov 6-0-1  odporučila odporučila schváliť preložený 
návrh na uznesenie. 
 
 
2. K bodu č.2   TE-731/2016 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie pre Human Health 

Institute n.o. 
   
      Vedúci  KO Ing.Patus oboznámil prítomných s predloženým materiálom.  
 
      Po diskusii komisia pomerom hlasov 0-3-4  (za-zdržal sa- proti) neodporučila schváliť 
preložený návrh na uznesenie. 
 

  
3. K bodu č.3   TE-732/2016 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie pre Spojenú cirkevnú 

školu MARIANUM s vyuč. jaz.maď. 
 
      Vedúci  KO Ing.Patus oboznámil prítomných s predloženým materiálom. 
  
      Po diskusii komisia pomerom hlasov 2-5-0  (za - zdržal sa - proti) neodporučila schváliť 
preložený návrh na uznesenie. 
 
  
4. K bodu č.4     TE-782/2016 – Návrh na súvislú, ucelenú opravu chodníkov 
 
      Vedúci  KO Ing.Patus oboznámil prítomných s predloženým materiálom. Uviedol, že v 
rozpočte bežných výdavkov Komunálneho odboru v Programe č. 4 bola MZ schválená fin. 
čiastka 150 tis. eur na súvislú ucelenú opravu miestnych komunikácií. Nakoľko MZ sa na 
svojom marcovom zasadnutí uznieslo na zámere rekonštruovať miestne komunikácie v 
objeme vyše 2 mil. eur, a stav chodníkov je tiež v dezolátnom stave, bol zo strany 
komunálneho odboru pripravený zoznam chodníkov, ktoré sú v najhoršom technickom stave 
v poradí dôležitosti. V prípade odsúhlasenia tohto zoznamu sa vypracuje projekt a výkaz 



výmer na uvedené chodníky, a plánuje sa zrealizovať oprava chodníkov do výšky 
schváleného rozpočtu. 
      Členovia komisie k predloženému zoznamu nemali žiadne pozmeňujúce návrhy. Člen 
komisie p.Fügedi namietal v rámci prerokovania tohto bodu, že zámer opravy miestnych 
komunikácií, ktoré schválilo MZ na svojom predošlom zasadnutí nebol prerokovaný v Komisii 
ŽP, VP a D. 
 
      Po diskusii komisia pomerom hlasov 4-3-0  (za-zdržal sa- proti) odporučila schváliť 
preložený návrh na uznesenie. 
 
  
5. K bodu č.5     Riešenie organizácie dopravy na ul. Štúrová     
 
      Vedúci  KO Ing.Patus oboznámil prítomných s predloženým materiálom. Uviedol, že 
projektovú dokumentáciu dala vyhotoviť Regionálna veterinárna a potravinová správa V 
Komárne na vlastné náklady, a to z dôvodu, že vjazd a výjazd k budove RVPS na Štúrovej 
ulici je kvôli chaotickému parkovania na ul. Štúrovej sťažený a niekedy i nemožný.  Mesto 
Komárno ako správca danej miestnej komunikácie víta iniciatívu RVPS a nakoľko DI PZ SR 
v Komárne nemal námietky proti predloženému projektu riadenia dopravy na ul. Štúrovej, sa 
podujal realizovať zvislé a vodorovné dopravné značenie v súlade s projektom. Realizáciou 
projektu sa zlepší bezpečnosť a plynulosť dopravy na Štúrovej ulici.  
 
      Členovia komisie jednohlasne súhlasili s realizáciou projektu. 
 
  
6.   K bodu  č.6     Rôzne 
 
      Predseda komisie požiadal o informáciu ohľadne pozície náčelníka MsP v Komárne. 
P.Tóth, zástupca náčelníka MsP uviedol, že ku dňu 31.5.2016 súčasný náčelník MsP 
p.Rozsnyó odchádza do dôchodku. 
      Ďalej predseda komisie požiadal o informáciu ohľadne vysunutého pracoviska MsP na 
Sídl. II. P.Tóth uviedol, že stavebné a rekonštrukčné práce boli v týchto dňoch dokončené, a 
následne sa vysunuté pracovisko dá do prevádzky. 
      Vedúci KO, Ing.Patus podal prítomným členom komisie informáciu ohľadne zmeny v 
organizačnej štruktúre mestského úradu a uviedol, že komunálny odbor sa v súčasnosti 
nachádza na Nám.gen.Klapku 7, vo dvore za obchodom s obuvou "Soňa". 
      Členovia komisie p.Tóth Ladislav a p.Fügedi sa dotazovali ohľadne kosenia v meste. 
Ing.Patus uviedol, že stav kosenia je podmienený rozpočtu mesta, ako aj meteorologickým 
podmienkam (daždivé počasie brzdí postup vykonávania služby, ako aj podporuje rýchlejší 
rast zelene na plochách, ktoré sú určené na kosenie). 
  
 
       Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 
komisie. 

 
 
 
 
 
 
 
                 JUDr. Tamás Varga     

                                                                                                       predseda komisie 
 
 
Zapísal: Ing. Sólymos,  tajomník komisie 
 


