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Vec 
Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
10.05.2018 
 

Na zasadnutí MZ v Komárne ste interpelovali primátora mesta v týchto otázkach: 
 

1. Prenajímatelia vínnych stánkov počas Komárňanských dní museli 30% príjmov 
odviezť na konto organizátorov? Čo sa stalo s týmito peniazmi, ako boli 
zúčtované?  

2. Aká je presná výška platu pána primátora?  
3. Prečo sú členovia vedenia mesta prítomní počas vyhodnotenia kontroly mestských 

organizácií s vlastnou právnou subjektivitou? 
 

Odpoveď na Vašu otázku položenú ústne: 
 

1. Organizovaním časti Komárňanských dní bola poverená externá organizácia, ktorú 
vybrala komisia v rámci výberového konania. Súčasťou poverenia bolo 
organizovanie Vínnej ulice aj Gastronomickej časti podujatia. Príjmy z tejto činnosti 
mali byť použité na zabezpečenie kultúrneho a hudobného programu. Zúčtovanie 
príjmov od vinárov je v kompetencii víťazného organizátora, ktorý je povinný 
zabezpečiť v rámci výberového konania stanovené podmienky týkajúce sa počtu 
domácich vinárov, vinárstiev a pozvaných vinárstiev ako hostí podujatia. Tak, ako 
použitie zisku z predaja v prípade dobrého počasia, tak aj prípadná strata a 
potrebné dofinancovanie kultúrnej časti Komárňanských dní kvôli nepriazni 
počasia je v réžií organizátora. 

2. V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v 
spojení s platným uznesením MsZ č. 1/2014 mesačný plat primátora je vo výške 
súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok a 2,89 násobku podľa počtu obyvateľov mesta 
Komárna (§ 4 ods. 1 cit. zákona) vynásobenej koeficientom 1,10 (t.j. základný 
mesačný plat primátora plus odmena vo výške 10%). 

3. Na rokovania o vyhodnotení kontrol sú zvyčajne pozvaní aj členovia vedenia 
mesta. Som toho názoru, že vedenie mesta musí presne vedieť o tom, čo sa deje 
v mestských firmách a inštitúciách, aby vedeli spoločne hľadať riešenia ak vzniknú 
problémy. Snažíme sa o úzku spoluprácu, lebo prosperita a dobré fungovanie 
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mestských ustanovizní je našou spoločnou prioritou. Príslušný zákon (357/2015) 
nám na to dáva potrebný priestor: § 21 ods. 6: Na prerokovaní návrhu čiastkovej 
správy alebo návrhu správy podľa § 20 ods. 8 je povinná osoba povinná umožniť 
účasť aj iného zamestnanca auditujúceho orgánu alebo správcu kapitoly štátneho 
rozpočtu, ako toho, ktorý bol poverený na výkon vnútorného auditu podľa § 16 
ods. 2 alebo vládneho auditu podľa § 19 ods. 2 

 
S pozdravom 
 
       
       Ing. László Stubendek v.r. 
           primátor 


