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Vec  Odpove ď na interpeláciu odznelej na zasadnutí mestského za stupite ľstva zo d ňa 
18.05.2017 
 

Dňa 18.05.2017 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne ste interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach: 
 

1. Načo bolo vedenie mesta pred 31. zasadnutím MZ v Budapešti? 
2. Bola táto cesta služobná? 
3. Kto z poslancov bol v delegácii? 
4. Protestujem proti tomu, že toto zastupiteľstvo je 33. Žiadam aby bolo premenované 

na 32. Ak nie žiadam vysvetlenie. 
5. Podľa môjho názoru bolo 32. zasadnutie zvolané v rozpore so zákonom a dobrými 

mravmi. Žiadam Vaše vysvetlenie. 
 

Odpovede na Vaše otázky položené ústne: 
 
K otázkam 1 až 3: 

V uvedenom čase bolo vedenie mesta na služobnej ceste v Budapešti, kde rokovalo 
o rôznych  možnostiach rozvoja, uskutočniteľných v našom meste.  

Snažíme sa robiť všetko pre to, aby sme do Komárna, pre ďalší rozvoj nášho mesta,  
priniesli čím viac cudzích zdrojov, preto potenciálnych partnerov oslovujeme s podrobne 
vypracovanými odbornými materiálmi.  
 
K otázkam 4 a 5: 

V zmysle §5 bod 8 Rokovacieho poriadku MsÚ v Komárne zo dňa 10.01.2016 
neplánované rokovania sa zvolávajú na prerokovanie závažných úloh na podnet primátora. 
Do programu 32. zasadnutia MsZ boli zaradené také dôležité body/témy ako Návrh Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Komárno a Návrh rozpisu kapitálových 
výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017, ktoré sa nepodarilo 
prerokovať na 31. zasadnutí. Podľa posúdenia vedenia mesta okrem dôležitosti boli tieto 
témy také rozsiahle, že bolo odôvodnené ich prerokovať v mimoriadnom termíne. 
Aj napriek tomu, že 32. zasadnutie MsZ nebolo uznášaniaschopné, bola spísaná zápisnica a 
spätne nie je možné opravovať číslovanie zasadnutí. 
 
 S pozdravom                                   
                                                               

      
         Ing. László Stubendek  

              primátor mesta  


