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Vec

Odpoveď  na  interpeláciu  odznelú  na  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva  zo  dňa 
13. 09. 2018

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne ste interpelovali primátora mesta v týchto 
otázkach:

1. Prečo bol  materiál  zmena Štatútu  mesta  predložený  na predposledné  zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Komárne?

2. Prečo boli nezákonne vynechané interpelácie poslancov? 
3. Bola nominácia na cenu Pro Urbe uskutočnená v zmysle štatútu mesta?

Odpovede na Vaše otázky:

1. Dňa  01.04.2018  nadobudol  účinnosť  zákon  č.  70/2018  Z.z.,  ktorým  došlo 
k rozsiahlejším  zmenám  zákona  č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení 
neskorších predpisov.  Na základe tejto novelizácie boli  zapracované zmeny aj  do 
návrhu  Štatútu  mesta.  Materiál  zmeny  Štatútu  bol  predložený  na  prerokovanie 
Mestskému zastupiteľstvu v Komárne na zasadnutí dňa 21.06.2018. V súlade s § 47 
ods.  2 Štatútu  mesta na jeho zmeny a doplnky je  potrebná 3/5 väčšina všetkých 
poslancov.  Táto  skutočnosť  bola  uvedená  aj  v dôvodovej  správe s podčiarknutým 
textom. Vtedy, keď uvedený materiál bol na programe zasadnutia, bolo prítomných 
celkom len 14 poslancov, čo je nedostatočný počet na prijatie zmeny štatútu. Nakoľko 
najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 13.09.2018, 
predmetný materiál nebolo možné skôr zaradiť do programu a preto  bol opätovne 
zaradený do programu rokovania tak, ako Vy uvádzate „predposledného zasadnutia“ 
MsZ v Komárne. 
Poznamenávam, že nie len samotný Štatút, ale aj Rokovací poriadok MsZ a Zásady 
odmeňovania poslancov boli predkladané na zmenu v zmysle novely zákona, nakoľko 
uvedené  dokumenty  v podstatnej  časti  boli  dotknuté  zákonom  č.  70/  2018  Z.z.
Účelom  navrhovaných  zmien  bolo   zosúladiť  znenie  uvedených  dokumentov  
s platnými  právnymi predpismi SR. Dovoľujem si uviesť, že na zasadnutí MsZ dňa 
10.05.2018 v rámci  bodu Interpelácie  ste ma ako primátora mesta upozornili,  aby 
z dôvodu vyššie uvedenej novely som uložil úlohu mestskému úradu na zapracovanie 
zmien rokovacieho poriadku. 
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Podotýkam, že zo znenia  zapracovaných zmien je  jednoznačné,  že sa týkajú  iba 
zosúladenia   so  súčasným  platným  znením  dotknutých  právnych  predpisov,  ako 
najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č.  138/1991 Zb. o majetku 
obcí, zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín a zákon č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Interpelácie neboli vynechané, boli v zmysle zákona zaradené do programu. Nakoľko 
však na konci zasadania počet poslancov klesol pod hranicu uznášaniaschopnosti, 
nemohlo  sa  hlasovať  ani  o  pokračovaní  zasadnutia,  preto  musela  byť  schôdza 
ukončená. Je poľutovaniahodné, že tento bod programu vypadol, ale všetko prebehlo 
v zmysle zákona. 

3. Áno bola. V štatúte mesta sa ohľadne ceny Pro Urbe píše: „O udelení ceny mesta 
rozhoduje  mestské  zastupiteľstvo  po  prerokovaní  v  odborných  komisiách  a 
v mestskej  rade.  Udelenie  ceny  mesta  môže  navrhnúť  primátor,  poslanci,  ako  aj 
občania mesta. Písomný návrh s odôvodnením možno predložiť do 28. februára v 
roku, v ktorom sa má o udelení rozhodnúť.” Nominácia Istvána Bende staršieho prišla 
zo strany jednej skupiny poslancov, čo je postup v zmysle štatútu mesta. Konečné 
odsúhlasenie nominácie bolo v rukách mestského zastupiteľstva, ktoré návrh prijalo 
veľkou väčšinou hlasov poslancov. 

S pozdravom                                                                     
                                      

Ing. László Stubendek
                   primátor mesta
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