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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo    Vybavuje                   Komárno 
51223/48294/OOP/2015 9. júla 2015

Vec:  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
18.06.2015

Dňa  18.06.2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Proti uzneseniu schváleného Mestským zastupiteľstvom týkajúceho sa stanov 
spoločnosti  KOMVaK – Vodárne a kanalizácie  mesta Komárna, a.s. mala proku-
ratúra námietky. Chcel by som sa spýtať, že voči čomu namietala prokuratúra?

2. Taktiež  by  som  chcel  vedieť,  ktoré  stanovy  spoločnosti  KOMVaK  –  Vodárne 
a kanalizácie  mesta  Komárna,  a.s.  boli  predložené pred Valné  zhromaždenie 
spoločnosti a ktorá alternatíva stanov bola schválená?  

Vzhľadom na Vašu ústnu žiadosť o písomnú odpoveď, nižšie uvádzam odpoveď na 
Vami položené otázky:

1. „Protest prokurátora č. Pd 54/15/4401-5 proti Uzneseniu Mestského zastupiteľstva 
v Komárne č. 32/2015 z 19. marca 2015 „  zo dňa 5.6.2015 bol osobne doručené 
na Mestský úrad v Komárne dňa 9.6.2015.
Prokurátorka  Okresnej  prokuratúry  Komárno  navrhla  uznesenie  Mestského 
zastupiteľstva  v  Komárne  č.  32/2015  zrušiť,  pretože  mestské  zastupiteľstvo 
rozhodovalo o otázke, ktorá nepatrí do právomoci tohto orgánu mesta. 
Presne  vyšpecifikovaná  odpoveď   zo  strany  oddelenia  právnych  vecí  a VO 
Mestského  úradu  v Komárne  bola  pripravená  k prerokovaniu  na  zasadnutie 
Mestského   zastupiteľstva pod č. TE-289/2015  na deň 25.6.2015. 

2. K otázke,  ktorá  verzia  Stanov  spoločnosti  KOMVaK  –  Vodárne  a kanalizácie 
mesta Komárna, a.s. bola resp. nebola schválená uvádzame, že to priamo bolo 
prekonzultované  a vysvetlené  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva,  boli 
preukázané  návrhy  predložených  stanov  spoločnosti  k rokovaniu  Mestského 
zastupiteľstva, boli ukázané návrhy na zmeny stanov, z ktorých ani jeden nebol 
schválený  a bolo  preukázané,  že  text  stanov,  ktoré  boli  predložené,  boli  bez 
zmeny aj schválené poslancami mestského zastupiteľstva  a tie isté stanovy – 
v tom  istom  znení,  boli  aj  predložené  na  rokovanie  Valného  zhromaždenia 
spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie  mesta Komárna,  a.s.  Tiež  bolo 
preukázané, že ten istý návrh, ktorý bol schválený – je aj notársky zviazaný ako 
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zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti. Poslanecký návrh pána poslanca 
MUDr. Tibora Bastrnáka sa týkal zmeny uznesenia a nie zmeny stanov. 

S pozdravom                                                                                                       

     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 
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