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Vec 

Odpoveď na otázku odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
20.12.2018 
 

Dňa 20.12.2018 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne ste položili 
otázku ohľadom toho, prečo ste nedostali odpoveď na svoju minulú otázku. Bolo zistené, 
že na 45. zasadnutí dňa 15.11.2018 Vám na Vašu otázku bola daná ústna odpoveď, čo 
ste neakceptovali. 

 Mestský úrad Komárno opätovne preskúmal Vašu otázku a s ňou súvisiace 
okolnosti ohľadne zverejnenia Vašich osobných údajov a osobných údajov Patrika 
Rumana.  

 Dňa 9.11.2017 na 36. zasadnutí MsZ ako bod č. 10 spoločnosť KOMVaK a.s. 
predkladal materiál č. TE-1539/2017 - Návrh na refinancovanie úverov a dlhodobého 
záväzku - KOMVaK a.s. Poslednou prílohou bola Dohoda o dlhodobom záväzku so 
spoločnosťou HASS, s.r.o. Zlaté Moravce, kde v časti osvedčovacej doložky boli uvedené 
Vaše spomínané osobné údaje. Príloha bola priložená k materiálu na základe požiadavky 
mestskej rady zo dňa 2.11.2017. Na MsÚ bola doručená e-mailom dňa 3.11.2017 o 11:00 
hod od spoločnosti KOMVaK a.s. Jedná sa o rozsiahly, viacstranný (18 strán) materiál, 
ktorý pre svoju naliehavosť nebola dodržaná 7 dňová lehota predloženia pred konaním 
zasadnutia a preto nebolo možné ju do detailov preskúmať. Sme toho názoru, že za 
dodržanie včasnosti predkladania materiálov ako aj  za obsah predkladaných materiálov 
zodpovedá predkladateľ, t. j. v tomto prípade spoločnosť KOMVaK a.s. Dňa 9.11.2017 
ihneď po Vašom prejave/Vášho oznámenia bola vykonaná  okamžitá náprava, osobné 
údaje boli odstránené. Sme za to, že v tomto prípade sa jedná prinajmenšom o spoločnú 
zodpovednosť s predkladateľom a vzhľadom na to osobná zodpovednosť zamestnanca 
úradu nebola prešetrená.  Pripomínam, že vedúca oddelenia kompetentná pre styk s 
organizáciami listom značky č. 30180/20259/OSM/2017  zo dňa 20.06.2017 upozorňovala 
aj KOMVaK a.s. a žiadala v ňom dodržiavanie včasnosti predkladania materiálov do MZ. 
Mimochodom pani vedúca zodpovedná za styk s organizáciami už od 07/2018 nie je v 
pracovnom vzťahu s mestom. Aj na základe predmetnej udalosti bola vypracovaná a 
schválená nová Smernica č. 2/2018 o príprave, predkladaní, odovzdávaní a rozosielaní 
materiálov na zasadania Mestského zastupiteľstva mesta Komárno  a v zmysle ktorej (čl.II 
bod 5) za predkladané materiály v plnej miere je zodpovedný predkladateľ.    
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