MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 49170/49578/ZASKN/2015

Komárno, 18. júna 2015
ZÁPISNICA

ZO 9. ZASADNUTIA

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE,
KONANÉHO DŇA 18. JÚNA 2015

K bodu číslo 1 - Otvorenie
9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o13:08 hod. otvoril a viedol Ing. László
Stubendek, primátor mesta za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice).
Zároveň privítal aj zástupcov tlače a ostatných prítomných.
Neprítomní – požiadali o ospravedlnenie: MUDr. Tibor Bastrnák - ohlásil neskorší príchod
Ďalší prítomní:
- poverený prednosta úradu,
- hlavný kontrolór mesta,
- vedúci odborov a oddelení MsÚ,
- prizvaní zástupcovia tlače,
- prizvaní vedúci mestských organizácií.
Pán primátor vyzval poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa pri otvorení
rokovania prezentovali: 23. Pán primátor skonštatoval, že dnešné zasadnutie MZ je
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Za
zapisovateľku zápisnice určil Zsuzsannu Molnár a požiadal poslancov o návrhy na
overovateľov zápisnice.
Návrhy na overovateľov zápisnice:

- Ing. Peter Korpás,
- JUDr. Štefan Bende.

(na zasadnutí sa zúčastnil pán Martin Daňo, zástupca spoločnosti GINN s.r.o., ktorý žiadal
zabezpečenie tlmočníka)
/Výsledok hlasovania č. 1/:
k návrhu overovateľov
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 23
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 218/2015)
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I. Andruskó – ..... minulý týždeň si sa pán primátor zúčastnil na valnom zhromaždení
KOMVaK a.s. Prosím pána primátora, aby MZ referoval o zasadnutí valného
zhromaždenia, nakoľko sa šíria všelijaké správy o tom, ktoré stanovy boli prijaté a ktoré nie.
Práve preto žiadam pána primátora, aby nás o valnom zhromaždení informoval, nakoľko sa
všetky body týkajú spoločnosti KOMVaK. Ďakujem.
P. Korpás – ..... mal by som návrh na zmenu bodov rokovania. Navrhujem, aby sme bod
č. 13 - Kanalizácia a ČOV - Zlatná na Ostrove - informatívna správa spoločnosti KOMVaK,
a.s. prerokovali ako bod č. 2, nakoľko sa jedná o vysúťažený EÚ projekt, ktorý treba do
desiatich dní predložiť, a keby sme sa náhodou nedostali k bodu 13, tak by ohľadom toho
mohli nastať problémy. Ďakujem.
Pán primátor o 13.19 hod. nariadil krátku 5 minútovú technickú prestávku.
O 13.24 prišiel pán poslanec MUDr. Tibor Bastrnák.
Pokračovanie o 13.28 hod.
É. Hortai – ..... na dnešnom rokovaní by mali byť aj interpelácie. Navrhujem rozšíriť
program rokovania o interpelácie. Myslím si, že poslanci svoje interpelácie predložia veľmi
stručne dohliadajúc na program rokovania, ktoré nás ešte čakajú, ale zákon by sme mali
v každom prípade dodržať.
/Výsledok hlasovania č. 2/:
pozmeňujúci návrh pána poslanca Korpáša – bod č. 13 - Kanalizácia a ČOV - Zlatná na
Ostrove - informatívna správa spoločnosti KOMVaK, a.s. prerokovať ako bod č. 2
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 18
Proti: 1
Zdržal sa: 5
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
/Výsledok hlasovania č. 3/:
pozmeňujúci návrh pani poslankyne JUDr. Évy Hortai – do programu rokovania
zaradiť interpelácie
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 14
Proti: 1
Zdržal sa: 9
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý
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/Výsledok hlasovania č. 4/:
návrh programu rokovania s prijatými zmenami
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 7
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 219/2015)

Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Otvorenie
Interpelácie a otázky
Kanalizácia a ČOV-Zlatná na Ostrove- informatívna správa spoločnosti KOMVaK, a.s.
Výročná správa spoločnosti KOMVaK, a.s. za rok 2014
Vzájomné pohľadávky a záväzky - mesto Komárno a KOMVaK, a.s.
Podnikateľský plán na rok 2015 - KOMVaK, a.s.
Návrh k stanoveniu výšky nájomného na rok 2015 za infraštruktúrny majetok
verejného vodovodu, kanalizácie, ČOV a súvisiacich zariadení vo výlučnom
vlastníctve mesta Komárno, prevádzkovaných spoločnosťou KOMVAK - Vodárne a
kanalizácie mesta Komárno, a.s. podľa stavu majetku ku dňu 31.12.2014
Cena vodného a stočného na rok 2015 - KOMVaK, a.s.
Návrh nájomnej zmluvy so spoločnosťou KOMVaK, a.s.
Návrh na zmenu audítora v obchodnej spoločnosti KOMVaK, a.s.
Založenie majetku spoločnosti KOMVaK, a.s. v januári 2015 - informatívna správa
Informatívna správa o spracovaní plánu obnovy verejných vodovodov a kanalizácií na
území mesta Komárno
Nadobecný skupinový vodovod (NSV) - informatívna správa
Zrážková voda - informatívny materiál spoločnosti KOMVaK a.s
Odvádzanie zrážkovej vody - pripomienky MsÚ - Odboru správy majetku k
informatívnemu materiálu spoločnosti KOMVaK
Návrh na odvolanie členov a voľbu predstavenstva spoločnosti KOMVaK, a.s.
Záver

K bodu číslo 2 – Interpelácie a otázky
Sz. Ipóth – ďakujem pán primátor za slovo. Vec je taká, že sa úprimne priznávam, že moja
právna znalosť je na úrovni nuly. Situácia ohľadom stanov spoločnosti KOMVaK je pre mňa
absolútne neprehľadná, nakoľko dostávam rôzne informácie z jednej aj druhej strany.
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Neviem teraz presne a keď nehovorím presne, tak ma prosím opravte, ale údajne proti
uzneseniu schváleného MZ týkajúceho sa stanov spoločnosti KOMVaK mala prokuratúra
námietky. Neviem teraz či voči formálnej, alebo obsahovej stránke. O tomto by som chcel
niečo vedieť, nakoľko konkrétne neviem, voči čomu namietali. Druhá vec je tá, že minulý
týždeň bolo na stredu zvolané v spoločnosti KOMVaK a.s. valné zhromaždenie. Nakoľko ani
v tomto nemám celkom jasno by som chcel vedieť, ktoré stanovy boli predložené a ktoré
schválené, nakoľko aj odtiaľ mám také informácie, že pred valné zhromaždenie bola
predložená tá alternatíva, ktorá bola pôvodne predložená pred MZ, teda alternatíva bez
pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Tibora Bastrnáka. Chcel by som vedieť či je to tak,
alebo nie, a keď sa predložila schválená alternatíva schválená valným zhromaždením, tak
aké námietky mala prokuratúra voči nim. Tieto stanovy boli schválené MZ a teraz neviem či
je to tak dobré, alebo nie, či to takto môže fungovať alebo nie. Vôbec do toho nevidím,
a preto by som na to žiadal odpoveď keď sa dá ešte dnes. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Andruskó.
I. Andruskó – ďakujem pekne pán primátor. Pripojil by som sa k žiadosti pána doktora
Ipótha. Podľa mňa je to veľmi ľahké. Prosím doniesť sem tie stanovy, o ktorých hlasovalo
valné zhromaždenie. Treba sa jednoducho rozhodnúť, ktoré stanovy boli prijaté. Pýtal som
sa aj iných a každý hovorí niečo iné. Pán primátor žiadam ťa, aby si niekoho požiadal, aby
doniesol sem tie stanovy, ktoré boli schválené a aby boli predložené aj pred nás.
Nepovažoval by som za dobré, keby boli schválené také stanovy, ktoré neschválilo MZ.
Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ďakujem pekne. V plnej miere s tebou súhlasím práve preto, aby ohľadom
valného zhromaždenia neboli žiadne nejasnosti. Poprosím pána prednostu, aby ohľadom
protestu pani prokurátorky predložil svoje informácie.
B. Kóňa – k otázke, ktorá padla k protestu prokurátora toľko, že áno dostali sme protest
prokurátora voči uzneseniu, myslím si č. 32/2015, ktorý bol tu prijatý. Tento protest
prokurátora sme včera zaradili do programu rady a budúci týždeň bude normálne v programe
rokovania MZ. Tam to bude podrobne vysvetlené a budú predložené dokumenty, ale k tomu
by som v podstate povedal toľko, že to uznesenie a protest nevedie k tomu, čo by
ohrozovalo právoplatnosť rokovania valného zhromaždenia a jeho pôsobenia pánom
primátorom a schvaľovania materiálov. Keď to veľmi stručne mám povedať, jednalo sa tam
o to, že uznesenie ktoré bolo prijaté sa tam písalo, že MZ schvaľuje stanovy, ale v zmysle
zákona jediný, ktorý môže chváliť stanovy spoločnosti je valné zhromaždenie. Takže
formulácia by mala byť v podstate iným spôsobom, že MZ súhlasí so znením a schvaľovanie
je na valnej hromade. Budúci týždeň na riadnom zasadnutí MZ to bude zdokumentované.
Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem. Na interpeláciu a otázku dávam nasledovnú odpoveď. Valné
zhromaždenie spoločnosti KOMVaK a.s. bolo zvolané na minulý týždeň stredu, kde
rokovanie prebiehalo s vopred vyhláseným programom. Na valnom zhromaždení sa rokovalo
o stanovách, respektíve aj o odvolaní a voľbe nových členov predstavenstva. V zmysle
zákona som ako 100% vlastníka zastupoval ja ako štatutár, hlasoval som o programe
valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení som notárke predložil stanovy schválené
MZ, ktorých prípadné zmeny boli v stanovách farebne označené. Na valnom zhromaždení sa
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nestalo nič výnimočné, v podstate prebiehalo všetko a bolo aj uzatvorené v súlade s vopred
vyhláseným programom. Samozrejme na interpelácie zašleme aj písomné odpovede.
Faktické poznámky majú pani Éva Hortai, Konštantín Glič a pán Ján Vetter, ale poprosím
naozaj v krátkosti. Pán poslanec Ján Vetter máte slovo.
J. Vetter – chcel by som reagoval na slová pána prednostu. Ako som sa dozvedel, protest
prokurátora na uznesenie bol na základe podnetu jedného poslanca. Nakoľko ani moje
právne vedomosti nepresahujú znalosti pána kolegu Ipótha, i keď pravdepodobne dostanem
takú odpoveď, že je to takto v poriadku, ale mne ako poslancovi veľmi vadí, že neviem kto
dal ten podnet na prokuratúru. Pre mňa je veľmi divné to, že tu 25 poslanci hlasujeme
v jednej otázke a potom ako sa odhlasovalo a nie je to prijaté práve tak, ako si to niekto prial,
tak sa obráti na prokuratúru.
L. Stubendek – ďakujem pekne za pripomienku. Pani poslankyňa Hortai.
É. Hortai – ďakujem pekne za slovo. Prepáčte, že reagujem týmto spôsobom, ale
považujem za dôležité doplniť to, čo pán prednosta povedal, lebo aj v teraz predloženom
návrhu na uznesenie je podobná formulácia, voči ktorej mala prokuratúra námietky.
Prokuratúra protest nepodala kvôli tomu, že MZ schválilo návrh zmeny stanov, pretože MZ
neschválilo zmenu stanov, ale návrh v tom vedomí, že samotné stanovy schváli valné
zhromaždenie KOMVaK za základe Obchodného zákonníka. Prokuratúra mala námietky voči
tomu, že samotné uznesenie obsahovalo bod, v ktorom bolo uvedené, že MZ poveruje pána
primátora zastupovaním Mesta Komárno na valnom zhromaždení spoločnosti KOMVaKVodárne a Kanalizácie mesta Komárna a.s. a ako náhradníka zástupcu primátora PhDr.
Imricha Knirsa v tom prípade, keď sa na valnom zhromaždení nevie zúčastniť. Prokurátor
namietal voči tomu, že Mesto Komárno zastupuje primátor mesta a nie je v súlade so
zákonom, keď je aj v samotnom uznesení uvedené, že poveruje primátora zastupovaním.
Pravdupovediac táto otázka sa už istú dobu vyjasnila a v poslednom čase to už nemalo byť
takto uvedené. Posledné štyri roky sa však táto nie práve najšťastnejšia prax a to nie kvôli
primátorovi, ale hlavne kvôli zastupujúcim viceprimátorom. Neskôr bol na to aj príklad, lebo
povedzme notár ale aj v obchodnom registri sa hľadalo, že na základe akého čoho sa
zúčastnili na valnom zhromaždení. Myslím si, že to vychádza z rôzneho ponímania tohto
zákona. V tomto prípade súhlasím s prokurátorom, že v tomto prípade nie je potrebné
poverenie na účasť na valnom zhromaždení. Formuláciu poveruje už dlhšiu dobu
nepoužívame, ale požívame slovo žiada vo vedomí, že primátor nie je podriadení MZ.
Uznesenie v tejto formulácii pripravil úrad. Aj na dnešnom rokovaní sa v materiáloch
nachádza také uznesenie, ktoré nie úrad predložil, ale spoločnosť KOMVaK. Aj v tomto
návrhu je uvedené, že poveruje primátora. Mali by sme to však zmeniť na žiada, alebo by sa
to celé len vynechalo. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Reagoval by som na to len toľko, že zvlášť ďakujem pani
Hortai za jej poučné slová, nakoľko to pred týždňom na zasadnutí rady pekne rozvinula.
Dôležité je to, že si to mohli vypočuť aj poslanci, ktorí nie sú členmi rady MZ. Ďakujem jej
ešte raz za poučné slová. Pán poslanec Glič?
K. Glič – vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní.
V prvom rade musím povedať dve veci. Najprv budem reagovať na pána prednostu, ktorý
podľa mňa nás dosť jednoznačne zavádzal, pretože keď prokurátor raz nariadi zrušiť
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uznesenie, tak stanovy neplatia. Nie som právnik, ale logika mi to hovorí. Takže musíme
počkať do ďalšieho štvrtka, dovtedy stanovy neplatia. To je môj názor. A teraz mile rád
odpoviem pani Keszeghovej a mile rád odpoviem pánovi Vetterovi, lebo keď ste ma oslovili
vy včera na rade, ty si ma oslovil dnes. Ja nemám s tým problém, aby som povedal, že
podanie som podal ja. A prečo som ho podal? Keď sa pamätáte na tú tabuľu, ja jediný som
hlasoval proti tomu uzneseniu. Jediný som hlasoval proti tomu uzneseniu, takže som
mal morálne právo dať podnet a urobím všetko možné aj k tomu, aby som dokázal, že
návrh stanov nie je dobrý. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ďakujem. Pán poslanec Andruskó.
I. Andruskó – ďakujem pekne pán primátor za tvoju odpoveď. Chcel by som ťa však ešte
požiadať, aby si mi odpovedal, či návrh pána Bastrnáka je súčasťou stanov?
L. Stubendek – on nepodal návrh na zmenu stanov.
I. Andruskó – ale áno. Predložil návrh a iný návrh prijatý nebol. Pani doktorka Keszegh mala
pozmeňujúci návrh so zmenami zaznačenými farebne, ktorý sme neprijali. Pán Tibor
Bastrnák mal pozmeňujúci návrh k stanovám. Chcem ťa pán primátor ešte raz požiadať o to,
aby verejne odznelo, že pán Tibor Bastrnák podal pozmeňujúci návrh k stanovám, ktoré
schválilo MZ a zdôrazňujem ešte raz návrh na zmenu stanov, a chcel by som vedieť či je
súčasťou stanov.
L. Stubendek – keď MZ schválilo pozmeňujúci návrh pána Tibora Bastrnáka, tak musí byť
súčasťou schválených stanov.
I. Andruskó – prepáč pán primátor, ale chcel by som ťa požiadať, aby ste sem doniesli tie
stanovy, ktoré boli schválené, aby sme si mohli pozrieť, ale podľa mňa to tam nie je
zapracované a tá veta nie je súčasťou stanov. Myslím si, že je to niekde na úrade odložené,
treba to sem doniesť a pozrieť sa na to. Je to tam, alebo nie je. Je to veľmi jednoduché.
O toto ťa žiadam pán primátor. Odznelo tu viacej vyjadrení a v tom by som obhájil svojho
poslaneckého kolegu. Primátor má zákonom danú možnosť, aby vetoval, ale poslanec nemá
inú možnosť. Keď si myslí, že niečo nie je v súlade so zákonom, tak sa môže obrátiť na
prokuratúru. Teda poslanec inú možnosť nemá len túto, ale primátor má, nakoľko nemusí
uznesenie podpísať, a môže ho vetovať. Tu je tá možnosť poslanca, keď mu povedia či má
alebo nemá pravdu. Ďakujem pekne. Ešte ťa prosím pán primátor doneste tie stanovy.
Ďakujem.
L. Stubendek – v poriadku, samozrejme. Pani poslankyňa Hortai prosím vás veľmi krátko,
nakoľko sme už uzatvorili možnosť prihlásenia sa do diskusie.
É. Hortai – pán poslanec Glič mal dve poznámky. Jedno, že považoval za morálne právo,
aby podal podnet na prokuratúru. Je to jeho nie len morálne právo, ale ako základné právo
poslanca. Jedná sa o podnet, nie je to trestnoprávne oznámenie, žiadna protiprávna
záležitosť. Je to podnet, aby príslušný orgán, ktorý je na to oprávnený preskúmal zákonnosť
určitého opatrenia, alebo rozhodnutia. Ale nemôžem súhlasiť s jeho druhým názorom, totiž
prokurátor vyslovil určitý právny názor, ktorý má určitú silnejšiu povahu, ako môj osobný
názor, alebo váš osobný názor a navrhol zrušiť uznesenie. Kým uznesenie nie je zrušené
alebo nie je zmenené, tak je platné. On spochybnil, alebo za nesprávne označil formálny
postup a znenie uznesenia v určitej časti, a žiadnym spôsobom neposudzoval ani
nezasahoval do rozhodovania valného zhromaždenia. Ako pán primátor potvrdil v súlade
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s uznesením, s návrhom MZ, zdôrazňujem s návrhom MZ pán primátor vyslovil, že na
valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti schválil stanovy v súlade s obchodným
zákonníkom. Ako zdôraznil aj prokurátor, že tento postup vedie k tomu, aby samotné
stanovy boli zmenené. Považovala som za potrebné to povedať preto, aby nebola
spochybnená platnosť súčasných stanov a je to dôležité aj z hľadiska dnešného
zastupiteľstva.
L. Stubendek – veľmi pekne ďakujem. Ako som aj hovoril predtým, ďakujem za vysvetlenie
pre ostatných. Pán poslanec Vetter.
J. Vetter – jednak ďakujem pani JUDr. Hortai, lebo povedala to, na čo som myslel aj ja, teda
to, že protest prokurátora sa netýka stanov a v takomto zmysle je to uspokojivá odpoveď.
Chcel by som však ešte kolegu Gliča požiadať o to, aby ma uspokojil ešte v tom, že či
naposledy oprávnene neuviedol, že je so spoločnosťou KOMVaK v akomkoľvek zväzku
a kvôli tomuto je jeho voľba do dozornej rady v absolútnom poriadku. Totiž tá informácia,
ktorá sa ku mne dostala, ešte stále na webovej stránke figuruje ako zamestnávateľ
spoločnosť KOMVaK. Je tam napísané, že autorizovaný stavebný inžinier, dátum poslednej
aktualizácie je 25.03.2015, titul Ing. Konštantín Glič, názov firmy zamestnávateľa, KOMVaK
Komárno. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem. Pán poslanec Glič máš slovo.
K. Glič – to je zasahovanie do mojich osobných záležitostí, to si vyprosím! A aby si to potom
prečítal v novinách. Čo koho do toho, že kde som ja kedy robil! A to môžem povedať aj
pánovi Morovičovi. Dobre, že si otvoril tému. Pán Morovič v tom denníku hrubo zasiahol do
môjho osobného života a pritom ma obvinil, že som hospodársky spätý s KOMVaK-om. To je
absolútna, absolútna drzosť!!! To je absolútna drzosť!!! Ako môže niekto takto napadnúť
moju osobu?! Ja som privatizoval v tomto meste podniky? Alebo chce si niekto nájsť
nejakého baránka? Povedal by som to asi takto, že ... musím sa nadýchnuť, lebo ešte mám
slovo. Poviem to v hádankách, čo sa týka toho denníka. Bethlem Gábor sa v hrobe obracia,
keď niekedy pozerá ten denník. A nedám nikomu indíciu, nech si s tým urobí každý svoj
obraz. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Chcel by som povedať nasledovné. Vážené zastupiteľstvo,
po tom ako som podpísal uznesenie som dostal informácie, že pán poslanec je v určitom
hospodárskom zväzku so spoločnosťou KOMVaK. Práve preto sme obidvaja iniciovali
stretnutie. Pán poslanec Glič sa dostavil do mojej kancelárie a ja som mu položil tieto
otázky. Uviedol, že je podnikateľ a kde dostane zákazku, tak tam bude robiť.
Skonštatoval však, že nie je zamestnancom spoločnosti KOMVaK. Preto je dôležité,
aby odznela táto informácia. To, aká je presne situácia sa dá vyčítať z papierov alebo nie,
ale považoval som za dôležité, aby sme si to vyjasnili pred podpísaním uznesenia aj
z hľadiska jeho zainteresovanosti. Ďakujem pekne. Vážené zastupiteľstvo, pokračujeme
v programoch. Keď sa dobre pamätám, tak na žiadosť pána poslanca Korpáša budeme
pokračovať bodom č. 13. Nasleduje teda pôvodný bod 13. Poprosím pána riaditeľa
spoločnosti KOMVaK, aby predniesol bod - Kanalizácia a ČOV - Zlatná na Ostrove informatívna správa spoločnosti KOMVaK, a.s..
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K bodu číslo 3 - Kanalizácia a ČOV - Zlatná na Ostrove - informatívna správa
spoločnosti KOMVaK, a.s. – TE 159/2015
Predkladateľ: Ing. Gábor Cséplı, riaditeľ spoločnosti KOMVaK, a.s.
G. Cséplı – ďakujem pekne. Zdravím každého na zasadnutí MZ. Jedná sa o projekt, ktorý
iniciovala spoločnosť KOMVaK ešte v roku 2011, a to výstavba kanalizácie a ČOV – Zlatná
na Ostrove. V roku 2011 sme podali projekt, kde podľa vyhlásenia bolo všetko v poriadku,
len ministerstvo nemalo vtedy na to dostatok finančných prostriedkov, aby tento projekt ešte
vedelo financovať. Boli sme práve prví v poradí pod čiarou. Práve preto pri ďalšom vypísaní
projektu sme podali žiadosť, a boli sme chvála bohu aj úspešní. Práve preto sme koncom
roka 2014 podpísali zmluvu s Ministerstvom životného prostredia SR za účelom realizovania
tohto projektu. Samozrejme vzhľadom na výšku projektu, ktorá je vo výške cez 11 mil. eur
s DPH verejné obstarávanie prebehlo v súlade s predpismi, teda aj výber zhotoviteľa. Pred
vyhlásením výsledkov sa vo vyhlásených požiadavkách vykonala zmena, ktorého následkom
bolo, že sa verejné obstarávanie muselo zrušiť a vypísalo sa nové. S radosťou musím
konštatovať, že druhé verejné obstarávanie bolo úspešné. Pred niekoľkými dňami sme
obdržali písomné vyrozumenie o tom, že nič nezabraňuje tomu, aby bolo verejné
obstarávanie úspešné. Verejné obstarávanie prebehlo úspešne a výber zhotoviteľa tak isto.
Aby spoločnosť KOMVaK vedela zrealizovať tento projekt, práve preto žiadame vašu
podporu formou odhlasovania tohto informatívneho materiálu. Podotkol by som, že týmto by
sa v značnej miere zveľadil majetok spoločnosti KOMVaK, na druhej strane by zabezpečilo
príjmy pre spoločnosť KOMVaK, keby sme vedeli zaúčtovať Zlatnej na Ostrove nielen
zrážkovú, ale aj odpadovú vodu. Týmto by sme vyhoveli našej povinnosti, ktorá vyplýva
z regionálnej činnosti, a ktorá nám to dáva za povinnosť. Po tom, ako štát uzatvoril zmluvu o
pripojení k EÚ nám preliminovali, že v prípade počtu obyvateľov viac ako 2 tis. musia obce
disponovať s kanalizáciou. K tomuto sa nám podarilo získať finančné prostriedky, ktorého
realizácia práve prebieha. Ďakujem pekne. Keď viem, samozrejme na vaše otázky
odpoviem.

(po predložení materiálu pánom riaditeľom ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)

/Výsledok hlasovania č. 5/:
k návrhu na uskutočnenie investičnej akcie „Kanalizácia a ČOV – Zlatná na Ostrove
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 14
Proti: 3
Zdržal sa: 7
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 220/2015)
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K bodu číslo 4 – Výročná správa spoločnosti KOMVaK, a.s. za rok 2014 – TE 173/2015
Predkladateľ: Predstavenstvo spoločnosti, predkladal: Ing. Gábor Cséplı, riaditeľ
spoločnosti KOMVaK, a.s.
G. Cséplı – vážené MZ, vážený pán primátor. Pred vami sa nachádza výročná správa
hospodárenia našej spoločnosti za rok 2014. V úvode by som chcel uviesť len toľko, že
spoločnosť KOMVaK uzavierala aj rok 2014 so ziskom. Už radšej nebudem hovoriť viacej
krát, že sme viackrát úspešne podávali projekt, vynovili sme sa a zveľadili sme majetok
spoločnosti. Myslíme si, že týmto absolútne spĺňame naše poslanie. V postate mal som
začať tým, že aj v roku 2014 sme svoje základné povinnosti vykonali hladko a plynule.
Úspešne sme domácnosti v našom regióne zásobovali kvalitnou pitnou vodou,
zhromažďovali sme a prečistili odpadovú vodu. Vzhľadom na to, že je už dosť pokročilý čas,
radšej by som sa ďalej zaoberal vašimi otázkami, keď máte, a keď viem, tak veľmi rád na ne
odpoviem. Ďakujem pekne.
(po predložení materiálu pánom riaditeľom ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 6/:
k návrhu k príprave na valné zhromaždenie
a kanalizácie mesta Komárna a.s. za rok 2014
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 8
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 221/2015)

spoločnosti

KOMVaK-Vodárne

Pán primátor Ing. László Stubendek o 15.47 nariadil 15 minútovú prestávku.
Pokračovanie o 16.09 hod.

K bodu číslo 5 - Vzájomné pohľadávky a záväzky - mesto Komárno a KOMVaK, a.s. –
TE 240/2015
Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír, poverený prednosta MsÚ
B. Kóňa – vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení poslanci. Predkladám
materiál, ktorý má názov Vzájomné pohľadávky a záväzky. Poviem úprimne, roky takýto
materiál ani nemusel byť, lebo prakticky pri každých zápočtoch sme si vzájomne podpisovali
jednotlivé stavy, odsúhlasovali sme si a všetko bolo v poriadku. Takáto nejaká aktivita
spochybniť všetko prišla v poslednom období, takže žiaľ je to takto. My sme vám tam
predložili dá sa povedať celú genézu a všetky dokonca dokumenty, všetky faktúry, ktoré sú.
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Poviem úprimne, že pokiaľ niektorý, kto to celé preštudoval a pochopil, tak ho obdivujem. Ja
by som k tomu povedal len toľko, že po všetkých týchto rokovaniach, ktoré boli, sme sa
dopracovali, a to v PDF forme tam nájdete ako príloha č.7, a tam je v podstate
odsúhlasovací formulár. Tento odsúhlasovací formulár je vlastne nutný dokument ku
konsolidácii celého mesta aj s organizáciami, a tam v podstate v jednotlivých účtoch,
v jednotlivých položkách vidíte, v čom sa rozlišujeme. To znamená, že je to tam napísané.
Tento materiál je vzájomne podpísaný, to znamená, že áno, obidve stany sme uznali, že
v tomto je rozdiel, a toto je pravda. Druhá časť materiálu je, a to je otázka čo sa zasa tak
nejakým spôsobom umelo a v poslednej chvíli vytiahlo, či sme náhodou v hotovosti
nezapočítali viacej, ako sme mali započítať v zmysle uznesení. Tak isto tam máte všetky
podklady, máte tam čísla uznesení a uznesenia doložené. Vychádza z toho, že od roku
myslím si 2007 do roku 2014, tak ako KOMVaK začal tieto veci písať. Je tam v prospech
mesta 20 tis., čo sme mohli ešte započítať. Takže aj toto by malo byť v poriadku. Ja už
k tomuto nechcem ani ďalšie podrobnosti a ani nič dávať, ja len môžem doporučiť toľko, že
za týmto číslom si stojíme, a pokiaľ niekto to chce skontrolovať, tak my to vieme všetko
doložiť, uznesenie a bankové výpisy. Jednoznačne kto chce, môže si to pozrieť. Ja ostatné
kto ako pochopil uznesenie by som nerád komentoval. Myslím si, že sa budeme s tým asi
ešte trápiť, lebo aj tá otázka, že kde bude výmena meradiel, či to bude náklad alebo či to
bude investícia, to ešte tie diskusie budú zrejme pokračovať. Ďakujem.

(po predložení materiálu pánom prednostom ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)

B. Szabó – ...... na finančnej komisii odznela žiadosť, aby v prípade nesúhlasu
zainteresované strany napísali svoje nesúhlasy a výhrady voči materiálu.
B. Kóňa – ..... áno, je to napísané stručne v dôvodovej správe.
/Výsledok hlasovania č. 7/:
k návrhu stavu pohľadávok a záväzkov k 20.04.2015 voči spoločnosti KOMVaK –
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. so sídlom E. B. Lukáča 25, 945 01
Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 222/2015)
P. Korpáš – ..... nemal som kartu v stroji, ale hlasoval som za.
L. Stubendek – už je žiaľ neskoro. Materiál je schválený, nasleduje ďalší bod.

10
Zápisnica z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 18. júna 2015

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

K bodu číslo 6 - Podnikateľský plán na rok 2015 - KOMVaK, a.s. – TE 243/2015
Predkladateľ: Predstavenstvo spoločnosti, predkladal: Ing. Gábor Cséplı, riaditeľ
spoločnosti KOMVaK, a.s.
G. Cséplı – ..... chcel by som predložiť pred vás jednu novinku, ktorú som už
v predchádzajúcich rokovaniach aj naznačil. Na vypracovanie tohto materiálu sme požiadali
vodohospodárskeho odborníka, aby bol vyhotovený tak, aby splnil tie kritériá, ktoré sú na tej
úrovni potrebné. Pokúsme sa aj v tomto postúpiť. Keď mi dovolíte, predstavil by som pána
Ing. Nému z Bratislavy, ktorý tento plán vypracoval a keby som dostal možnosť, tak by som
ho požiadal, aby vysvetlil tento podnikateľský plán.
(po predložení materiálu pánom riaditeľom pán primátor požiadal hosťa, aby predložil
vyhotovený podnikateľský plán. Následne prebehla diskusia k bodu rokovania.)
/Výsledok hlasovania č. 8/:
k návrhu Podnikateľského plánu spoločnosti KOMVaK, a.s.
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 12
Proti: 3
Zdržal sa: 9
Nehlasoval: 0
návrh je nie prijatý (č. uznesenia 223/2015)

K bodu číslo 7 - Návrh k stanoveniu výšky nájomného na rok 2015 za infraštruktúrny
majetok verejného vodovodu, kanalizácie, ČOV a súvisiacich zariadení vo výlučnom
vlastníctve mesta Komárno, prevádzkovaných spoločnosťou KOMVAK - Vodárne a
kanalizácie mesta Komárno, a.s. podľa stavu majetku ku dňu 31.12.2014 – TE 246/2015
Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír, poverený prednosta MsÚ
B. Kóňa – ďakujem. Ak dovolíte len veľmi stručne predložím materiál. Je to na základe
terajších platných nájomných zmlúv aj s tými desiatimi doplnkami tak, ako to bolo minulý rok
aj odsúhlasené. Nájomné je stanovené vo výške odpisov účtovných. Odpísané majetky sú za
nulu, pozemky sú za nulu, to znamená, že celková výška a teraz hovoríme len
o infraštruktúrnom majetku, aby sme sa nemýlili, že v tom je nadobecný, prípadne nejaké
kúpne zmluvy. Takže iba infraštruktúrny majetok vychádza vo výške 479.665,04 eur. A tak
ako aj minulý rok to bolo akceptované, tak dávame úhradu v hotovosti za zápočet, hocijako
to nazveme je vo výške splátky úverov ISPA1 a ISPA2, čo na tento rok 2015 je vo výške
299.995,74 eur. Zvyšok navrhujeme vyplatiť tak, že buď budú schválené investície, ktoré
teda MZ schváli a nadväzne budú dané k dispozícii mestu, alebo pokiaľ nebudú, tak je to tak
isto úhrada v hotovosti. Takto je pripravený návrh na uznesenie aj dodatku č. 9, ktorý by to
potom riešil. Ďakujem.
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(po predložení materiálu pánom prednostom ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)
I. Némethová – ..... tak ako to spomenul aj pán riaditeľ, problém sa vynoril na rade kde
odznela žiadosť poslancom smerom na odbor, aby sme si preverili či sú tieto odpisy
reálne. Treba vedieť, že v roku 2003 bola zmena zákona, na základe ktorého sa museli
zaúčtovať odpisy. Jedná sa však o to, ako bol zaúčtovaný majetok v rámci úradu.
Samozrejme sme to preverovali aj s vedením mesta ako aj s pánom prednostom. Dostali
sme sa do takého aspektu, že si ešte vyžiadame odborné stanovisko audítorov, nakoľko ešte
prídu na úrad a po ich stanovisku upresníme metódu odpisov. Ďakujem.
I. Andruskó – ..... súhlasím s pánom Szabóm a keď je pravda, čo povedala aj vedúca
odboru, že tu nie je niečo v poriadku, tak by sme mali tento materiál stiahnuť z rokovania.
Béla Szbaó má pravdu v tom, že tá suma, ktorá tam figuruje súvisí s rozpočtom a keď je to
zle vypočítané, tak to nie je fér voči spoločnosti, lebo to spoločnosť nebude vedieť
vyhospodáriť a uhradiť. Mali by sme to vyriešiť radšej teraz, ako by sme s tým mali problémy
v novembri kde vyskočí, že z rozpočtu chýba 470 tis. eur. Podľa mňa tento materiál
stiahnime z rokovania a donesme taký, ktorý bude obsahovať presné čísla. Možno
bude aj suma nižšia, a tak sa deficit vyplatí z iných zdrojov. Ďakujem.
O. Gajdáč – ..... ja som v podstate mal túto istú otázku, pretože čo pán riaditeľ tu povedal,
že podľa neho to číslo nesedí. Ja sa len pýtam, kto toto číslo vypočítal. Vedel by obhájiť, že
áno toto číslo je dobré? Mal by ho obhájiť, pretože my sme dostali len materiál, na ktorý teraz
máme hlasovať. A teraz je diskusia a vyzeráme, ja dovolím si tvrdiť pred očami, že tu riešime
veci dokola, ale skutočne za toto zastupiteľstvo nemôže, keď niekto toto číslo spochybňuje.
Ja by som bol najradšej, keby teraz ten, kto toto vypočítal povedal áno, stojíme za tým,
je to dobré takto a hotovo. Ak nie, tak potom ten materiál naozaj treba stiahnuť.
Ďakujem.
L. Stubendek – odznela tu žiadosť poslancov, aby sme tento materiál stiahli z rokovania.
Pýtam sa predkladateľa, či sťahuje tento materiál z rokovania, alebo trvá na tom, aby sme išli
ďalej.
B. Kóňa – sťahujem materiál a predložíme ho budúci týždeň na riadne zasadnutie MZ.
Materiál stiahnutý z rokovania.
Primátor nariadil o 17.34 hod. krátku 10 minútovú prestávku.
Pokračovanie o 17.53 hod.

K bodu číslo 8 - Cena vodného a stočného na rok 2015 - KOMVaK, a.s. – TE 242/2015
Predkladateľ: Ing. Gábor Cséplı, riaditeľ spoločnosti KOMVaK, a.s.
G. Cséplı – ďakujem za slovo pán primátor. Myslím si, že v spojitosti s týmto programom
rokovania nemusím povedať veľa, lebo je jednoznačný, nakoľko je to informatívny materiál.
V prílohe materiálu je uvedená cena, ktorú stanovil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví kde
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je uvedené, že toto cenové rozhodnutie je na roky 2014, 2015 na 2016. Myslím si, že
k tomuto nemusím dodať nič viac. Ďakujem.
(po predložení materiálu pánom riaditeľom ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)

/Výsledok hlasovania č. 9/: ANULOVANÉ HLASOVANIE (technický problém)
/Výsledok hlasovania č. 10/:
k návrhu ceny na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2015
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 224/2015)

K bodu číslo 9 - Návrh nájomnej zmluvy so spoločnosťou KOMVaK, a.s. – TE 245/2015
Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír, poverený prednosta MsÚ
B. Kóňa – dovoľte mi, aby som predložil návrh novej nájomnej zmluvy medzi mestom
a KOMVaK-om na infraštruktúrny majetok. Táto nájomná zmluvy bola už aj pred rokom.
Dávali sme to poslancom a čo boli pripomienky a vedeli sme akceptovať, tak sme ich
akceptovali, ale nie všetko bolo možné. Tento rok sme to predložili, tak isto sme to poslali
všetkým poslancom vopred. Očakávali sme nejaké konkrétne pripomienky. Pokiaľ dobre
viem, nedostali sme ani jednu, takže predkladám návrh nájomnej zmluvy, ktorá je absolútne
štandardná, ktorá by mala vyhovovať a určite by bola lepšia ako pôvodná nájomná zmluvy
s desiatimi dodatkami, ktorá je absolútne neprehľadná. Ďakujem, to je všetko.
(po predložení materiálu pánom prednostom ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)
I. Andruskó – ..... vážení kolegovia, vážený pán primátor. Pred chvíľou stiahol predkladateľ
svoj materiál - Návrh k stanoveniu výšky nájomného, ktorý úzko súvisí s návrhom nájomnej
zmluvy. Keď sme stiahli stanovenie nájomnej výšky, že bola zle vypočítaná, tak by sme to
mali potom prerokovať naraz. Nechcem to stiahnuť teraz, každý by sa mal k tomu
vyjadriť v diskusii, a potom by sa mal stiahnuť z rokovania. Ďakujem.

(po návrhu pána poslanca ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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B. Szabó – ...... chcel by som tlmočiť názor finančnej komisie. Tak ako to v predložení
odznelo, tento materiál pochádza z vyše roka. Vtedy k tomuto návrhu nájomnej zmluvy boli
predložené aj návrhy. Bol pri tom aj pán Gyırfy, toho času ako poslanec a aj ako predseda
dozornej rady. My sme sformulovali návrhy, ktoré by sa mali zmeniť v tomto návrhu.
Finančná komisia tieto návrhy prerokovala, ale neschválila ich v pomere hlasovania 3-0-3.
Avšak návrh na zmenu nájomnej zmluvy a konečné hlasovanie poukazovalo na to, že
finančná komisia neodporučila schválenie návrhu nájomnej zmluvy. Sú v tom zapracované
také zmeny, ktoré diametrálne zmenia celú doteraz zaužívanú prax. Toto však musíme
spomenúť, že prvé sa týka jednoznačne investícií, ktoré nájomca preberie na seba, aspoň na
základe týchto návrhov. Tu sa však musíme vrátiť na začiatok, ako chceme v tom
postupovať, nakoľko všetko súvisí so stanovami spoločnosti, nájomnou zmluvou a výškou
nájomného. S predkladateľom však úplne súhlasím v tom, že samotná zmluva má desať
dodatkov a to všetko by sme mali sformulovať do jednej komplexnej zmluvy, lebo nie je to
takto dobre. Je to neprehľadné a odôvodnenie je preto z tohto hľadiska absolútne
oprávnené. Neviem, či k tomu budú vedieť ostatní vecne pripomienkovať. Komisia mala teda
takýto názor k materiálu a s takýmto hlasovaním, ktoré som uviedol. Ďakujem.
T. Bastrnák – ...... pán primátor, bol by som veľmi rád, keby sme naďalej pokračovali
v dobrých zvykoch, že po predložení materiálu dostane slovo predseda aktuálnej komisie,
aby povedal názor komisie k materiálu. Keď komisia nechce rokovať o materiály, tak by nás
veľmi zaujímalo, že prečo, aké výhrady má komisia voči materiálu, lebo na základe týchto
pripomienok by som vedel možno lepšie hlasovať, možno nie, ale na základe týchto
skutočností by som možno vedel položiť otázky. Samozrejme ma prekvapilo aj to, že materiál
bol rozposlaný bez toho, aby o tom rokovala rada, lebo nezasadla. Ale potom je aj to, že je to
určitá mienka o rade, vedení, ale presne povediac zo strany primátora. Bol by som rád,
keby bol vždy tlmočený návrh rady tak, ako to bolo vždy doposiaľ zaužívané. Ďakujem
pekne.
I. Andruskó – ...... keď si prečítame túto nájomnú zmluvu tak zbadáme, že obsahuje dve
mená a to Ing. Viktor Olláry a Ing. Béla Sánta. Pravdepodobne dnes nastanú zmeny. Keď
však toto dnes schválime, tak tú zmluvu nemožno podpísať, nakoľko obsahuje také mená,
v ktorých dnes pravdepodobne nastane zmena. Keď chceme rozhodnúť o dozornej rade, tak
by sme mali najprv prebrať to a potom schvaľovanie nájomnej zmluvy. Nebude to vedieť
nikto podpísať, keď sa zmení zloženie. Nie je isté, že sa zmení, ja hovorím, že teoreticky sa
môže zmeniť. Aj JUDr. Keszegh na rade uviedla, že sú určité právne veci, ktoré sa zakladajú
jedno na druhé. Rozmýšľajme reálne, keď sa zmení čo i len jedno meno, toto uznesenie
nebude platné, a nemožno podpísať ani zmluvu. Toto zasadnutie je zostrojené absolútne
zle pán primátor, lebo rozhodneme o nejakých veciach a potom by sme ich mali znova
meniť. Môj názor je ten, aby sme tento materiál stiahli z rokovania, aby sme
nevykonali niečo protizákonné, tak ako pre dvoma mesiacmi. Ďakujem pekne.
Š. Bende – ..... nakoľko materiál obsahuje stanovisko spoločnosti KOMVaK, a.s., chcel
by som požiadať pána riaditeľa na predloženie svojho názoru ohľadom nájomnej
zmluvy, nakoľko som si v dvoch vetách prečítal ich stanovisko. Prečítam to: „Vážený
pán primátor oznamujeme Vám, že návrh nájomnej zmluvy vypracovanej MsÚ je
z pohľadu KOMVaK a.s. nepoužiteľný, a s týmto návrhom nesúhlasíme.“ Nie to je tam
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uvedené, že je neprijateľné, ale to, že je absolútne nepoužiteľné. Práve preto by som
požiadal pána riaditeľa, keby vedel k tomu povedať pár viet. Ďakujem pekne.
(po návrhu pána poslanca sa riaditeľ spoločnosti vyjadril k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 11/:
procedurálny návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa-stiahnuť materiál z rokovania
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 3
L. Stubendek – materiál stiahnutý z rokovania s tým, že budú zapracované návrhy
poslancov.
Materiál stiahnutý z rokovania.

K bodu číslo 10 - Návrh na zmenu audítora v obchodnej spoločnosti KOMVaK, a.s. –
TE 224/2015
Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír, poverený prednosta MsÚ
B. Kóňa – tento materiál alebo ten návrh, ktorým sme sledovali cieľ je už zrejme neaktuálny,
ja by som však povedal genézu. V roku 2014, keď sa schvaľovala ročná závierka tak bola
požiadavka na manažérske pripomienky, ktoré by trocha odhalili zákulisie účtovníctva zlých
výsledkov KOMVaK-u. Audítori, ktorí sú tam už dlhšie obdobie to písomne odmietli ako
jedinému akcionárovi, stále pripomínam. To znamená, že ani poslanci sa nedozvedeli len
jeden výrok, že všetko je v poriadku. My sme dávali návrh na výmenu, páni poslanci a pani
poslankyne to nepodporili, takže v podstate na audit za rok 2014 zostal ten istý audítor.
Teraz sme pripravili návrh na zmenu audítora na rok 2015. To znamená, že jednak aj z
dlhého obdobia, sú tam dlhé roky a očakávame, že MZ by mohlo dostávať poriadne
informácie, aj zákulisné informácie a nie len jednou vetou, že všetko je v poriadku. Vidíme,
že všetko asi v poriadku nie je. Ale medzitým vysvitlo teda, že na valnej hromade minulého
roku bol zaradený do programu rokovania aj schválenie audítora na rok 2015, čo sme
nevideli v žiadnom uznesení. Toto bolo odsúhlasené a preukázal nám to manažment
KOMVaK-u, že to bolo na valnej hromade schválené. Urobili výberové konanie a vybrali zase
toho istého audítora a z jednej strany je podpísaná táto zmluva na rok 2015. Takže z tohto
hľadiska je už náš návrh neaktuálny. Toto budeme navrhovať jedine na rok 2016. Ďakujem.

(po predložení materiálu pánom prednostom ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)

15
Zápisnica z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 18. júna 2015

MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

B. Kóňa – ..... návrh na uznesenie na zmenu audítora sťahujem, pripravíme nový na
budúci týždeň.
Materiál stiahnutý z rokovania.

K bodu číslo 11 - Založenie majetku spoločnosti KOMVaK, a.s. v januári 2015 informatívna správa – TE 249/2015
Predkladateľ: Ing. Gábor Cséplı, riaditeľ spoločnosti KOMVaK, a.s.
G. Cséplı – vážený pán primátor, vážené MZ. Koniec koncov je to dlhý príbeh. Tento príbeh
začal ešte pred zamatovou revolúciou. V krátkosti by som k tomu uviedol len toľko, že celé
toto založenie majetku vygenerovalo zabezpečenie dodávky pitnej vody v mestskej časti
Komárno, časť Kava. Otázka je tu tá, prečo bolo potrebné založenie majetku. Založenie
majetku bolo potrebné z toho dôvodu, nakoľko celá realizácia projektu bola financovaná
z dodávateľského úveru. Za účelom, aby celý projekt prebiehal v súlade so zákonom, sme
žiadali právneho odborníka, ktorého právneho stanovisko sme mailom rozposlali všetkým
poslancom. V stanovisku bolo presne uvedené čo sa stalo a čo nie, či prebiehalo všetko
v súlade so zákonom alebo nie. Z tohto materiálu je jasné, že celý tento projekt prebiehal
v súlade so zákonom a v súlade stanov spoločnosti. Teda celé to naše odsúdenie bolo podľa
môjho osobného názoru, žiaľ nemám na to ešte dôkazy, ale aj tak by som povedal, že to
celé bolo vopred objednané a zorganizované. Ukázalo sa, že sme vo všetkom konali
v súlade so zákonom, a v súlade stanov spoločnosti sme vykonali to, čo sme mohli. Všetky
tie obvinenia boli neopodstatnené. Jednak to, že sme založili majetok mesta. Nakoniec
vysvitlo že nie, nakoľko majetok mesta nevieme dať založiť, aj keby sme aj chceli. To, že
sme mesto do núteného dozoru je tiež chorobomyseľný výmysel. Celý tento projekt hájil
záujmy mesta. Zdôrazňujem, že celý tento projekt sme vykonali miesto mesta. Celé toto
malo vykonať mesto, ale nemalo na to pravdepodobne metódu. My sme postúpili v tom
práve preto, lebo sme si mysleli, že sa to nedá vykonať iným spôsobom. Počas zasadnutia tu
odznelo viacej vyhlásení, prečo sme nevyvŕtali studňu. My sme sa zamýšľali aj nad takýmto
riešením, avšak keď niekto nevie, jedná sa o 276m hlbokú studňu, ktorá sa teraz
momentálne stala nepoužívateľnou. Keď sme chceli dať vyvŕtať druhú studňu, ktorá mala
dosiahnuť hĺbku tak isto skoro 270m, nebol niekto kto by nám garantoval, že tam bude čistá
voda. Len pre informáciu, vyvŕtanie 1m takejto studne stojí zhruba 1 tis. eur. Myslím si, že ísť
do celého tak, že nevieme či to bude úspešné, by bolo myslím si príliš veľké riziko.
Poznamenám, že v materiály sa nachádzajú pripomienky Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Komárne kde jednoznačne uviedli, že treba vykonať realizáciu napojenia
Kavy a mestskej časti Komárna na verejný vodovod. Myslím si, že materiál, ktorý sme vám
rozposlali mailom sa jednoznačne zaoberá touto problematikou. K tomuto materiálu odborne
ja už nebudem vedieť dodať nič viac ako je tam napísané. Ďakujem pekne.

(po predložení materiálu pánom riaditeľom ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)
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K bodu číslo 12 - Informatívna správa o spracovaní plánu obnovy verejných
vodovodov a kanalizácií na území mesta Komárno – TE 221/2015
Predkladateľ: Mgr. Ľudovít Gráfel, poverený vedúci OR
L. Gráfel – vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo. Predkladám materiál TE
221/2015 – Informatívna správa o spracovaní plánu obnovy verejných vodovodov
a kanalizácií na území mesta Komárno. Celý materiál vychádza zo zákona č. 442/2002
v znení neskorších predpisov a hlavne teraz z vyhlášky č. 262/2010, ktorá ukladá mestám,
alebo majiteľom verejných vodovodov a kanalizácií vypracovať plán obnovy verejných
vodovodov a kanalizácií na území svojho mesta, alebo obce. Samotný materiál v prílohe
obsahuje kompletne celý tento plán obnovy aj so znením pôvodného zákona s jeho
novelami. Z toho dôvodu si dovoľujem navrhnúť návrh na uznesenie, v ktorom berie na
vedomie tento plán obnovy, ktorý poskytol KOMVaK mestu a zároveň čo sa týka návrhu na
uznesenie sa nedopatrením dostalo, že ukladá predsedovi predstavenstva by som
doporučil opraviť miesto ukladá na odporúča predsedovi predstavenstva KOMVaK
odborne zhodnotiť, toľko na úvod.

(po predložení materiálu pánom vedúcim odboru ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)

/Výsledok hlasovania č. 12/:
k informatívnej správe o spracovaní plánu obnovy verejných vodovodov a kanalizácií
na území mesta Komárno
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov:
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 225/2015)

K bodu číslo 13 - Nadobecný skupinový vodovod (NSV) - informatívna správa – TE
244/2015
Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír, poverený prednosta MsÚ
B. Kóňa – povedal by som pár slov len veľmi stručne v rámci materiálov, aby sme sa trocha
oboznámili s celou problematikou KOMVaK-u. Veľakrát sme tam spomínali, že sú tam tri
druhy majetku. Jeden je majetok mesta výhradný, ktorý je v prenájme. Je tam majetok
KOMVaK-u, ktorý získal svojou aktivitou, najmä v získavaní fondov a tretia časť je tzv.
nadobecný majetok. Tento majetok sme tam v podstate vysvetlili, napísali sme tam genézu
ako k tomu prišlo. Sú tam štyria majitelia – Iža, Patince, Zlatná na Ostrove a Komárno.
V podstate to prevádzkuje KOMVaK na základe nájomnej zmluvy. Doložili sme tam všetky
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nájomné zmluvy. Je to len informatívny materiál, aby ste získali informáciu o tom, že takého
niečo existuje a prevádzkuje sa. K tejto problematike som v rámci poslednej vety ešte
povedal, že o tento majetok nakoľko nie sme celkom právne presvedčení, že to bolo takto
v poriadku sa vedie súdny spor, ale toto je len tak mimo informácie. Ďakujem.
(po predložení materiálu pánom prednostom ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 13/:
k informatívnej správe o Nadobecnom skupinovom vodovode (NSV)
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Nehlasoval: 2
návrh je prijatý (č. uznesenia 226/2015)

K bodu číslo 14 - Zrážková voda - informatívny materiál spoločnosti KOMVaK a.s a
Odvádzanie zrážkovej vody - pripomienky MsÚ - Odboru správy majetku k
informatívnemu materiálu spoločnosti KOMVaK – TE 241/2015
Predkladateľ: Ing. Gábor Cséplı, riaditeľ spoločnosti KOMVaK, a.s.
G. Cséplı – vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo. Materiál obsahuje právne
stanovisko, prehľad pozemkov, z ktorých KOMVaK vykonáva odvádzanie zrážkovej vody
respektíve tabuľku, ktorá vykazuje sumy, ktoré účtuje a ktoré mal KOMVaK mestu účtovať.
Vyúčtovania boli vyhotovené v súlade so zákonom a presne stanovujú kedy, koľko a ako
treba účtovať. Vedúca odboru správy majetku naznačila, že má nejaké pripomienky voči
zaúčtovaniu. My sme otvorení na prediskutovanie týchto výhrad.
I. Némethová – vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo. Na zasadnutí rady MZ odznela
žiadosť smerom na odbor, aby sme vyhotovili naše návrhy respektíve pripomienky k tomuto
návrhu. S kolegom sme samozrejme vyhotovili naše pripomienky. Príloha tohto materiálu
obsahuje niektoré naše pripomienky, ale nie všetky. Návrh, ktorý sme predložili pred MZ
žiadame prijať tak, že odbor správy majetku spoločne s komunálnym odborom,
a samozrejme aj so spoločnosťou KOMVaK vykoná spoločnú komisionálnu obhliadku za
účelom prieskumu terénu na tých pozemkoch, kde pobádame nejaké zmeny, ako napríklad
vybetónované alebo zatrávnené plochy. Tie pozemky treba preveriť odborníkmi a treba
stanoviť príslušné koeficienty tým pozemkom. Po prediskutovaní a vyjasnení so
spoločnosťou sa vypracuje dodatok k zmluve, ktorá sa uzatvorila v roku 1999. Táto zmluva
neobsahuje doposiaľ žiaden dodatok. V dodatku by sa presne stanovili pozemky a hodnoty,
ktoré by mesto uhrádzalo spoločnosti KOMVaK. Návrh na uznesenie sa pripravil v tejto
forme. V uznesení máme žiadosť na zvolenie komisie, a tu by sa mali navrhnúť aj nejaké
mená. Ďakujem pekne.
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(po predložení materiálu pánom riaditeľom a vedúcou odboru ďalej prebiehala diskusia
k bodu rokovania)
É. Hortai – ...... predložené boli dva návrhy. Jeden je Informatívny materiál spoločnosti
KOMVaK – berie na vedomie a druhý je návrh – pripomienky mestského úradu na
preverenie správnosti výkazu výmeru miestnych komunikácií a zvolení komisie. Hlasujme
o prvom návrhu a o druhom by sme mali tiež, keby predkladateľka nechcela stiahnuť
z rokovania. Ja by však navrhovateľke doporučila stiahnuť materiál z rokovania.
I. Némethová – ..... sťahujem materiál z rokovania s tým, že s odborníkom spoločnosti
KOMVaK sa samozrejme vykoná táto miestna komisionálna obhliadka, a následne sa
predloží materiál na prerokovanie pred MZ.
Materiál stiahnutý z rokovania.
Výsledok hlasovania č. 14/:
k návrhu k informatívnej správe spoločnosti KOMVaK a.s. o zrážkovej vode
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 7
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 227/2015)

K bodu číslo 15 – Návrh na odvolanie členov a voľbu predstavenstva spoločnosti
KOMVaK, a.s. – TE 248/2015
Predkladateľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta
L. Stubendek – ..... v rozposlaných materiáloch sme žiadali poslancov, aby odovzdali svoje
nominácie na členov predstavenstva spoločnosti. Úctivo žiadam poslancov, aby navrhli aj
spôsob hlasovania. V podstate sme ešte dnešný deň obdržali nominácie na uchádzačov aj
od niektorých poslancov pre mňa pod neznámymi adresami, a práve preto sme ich nevedeli
ani rozposlať. Keď však má ctené zastupiteľstvo ohľadom tohto nejaké informácie, tak nech
ich predloží. MZ by malo však ešte stanoviť spôsob, priebeh hlasovania a sčítania hlasov.
Otváram diskusiu. Uzatváram možnosť prihlásenia sa. Zahlásili sa traja. Pán poslanec Dávid
Kovács, Tibor Bastrnák, Zsolt Feszty, Imre Andruskó a pán poslanec Glič naznačili, že by
predložili svoje pripomienky. Slovo má pán poslanec Dávid Kovács
D. Kovács – ďakujem za slovo pán primátor. Len veľmi rýchlo by som povedal čo chcem,
nakoľko aj takto je už dosť dlhé toto naše dnešné zasadnutie, i keď pri polovici som si nebol
ešte istý, či to dotiahneme dnes do tohto bodu, ktorý je vlastne perličkou dnešného dňa.
Myslím si, že tento bod bude aj ostro sledovaný. Odznelo tu dnes veľmi veľa vecí a musím
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priznať, že som sa nad niektorými musel poriadne zamyslieť, aby sa mi to dostalo až
k rozumu. Nakoniec sme sa však k tomuto bodu dostali, keď ešte presne nevieme, kto bude
koho navrhovať a koľkých uchádzačov budeme mať na pozíciu člena predstavenstva. Som si
vedomý toho, nakoľko už takéto hlasovanie bolo, že keď niekto požiada o tajné hlasovanie,
tak musí byť tajné hlasovanie. Chcel by som povedať, že s týmto absolútne nesúhlasím
napriek tomu, že je to právne podložené. Chcel by som požiadať každého a nech každý
koná potom na základe svojho svedomia a uznania, že keď sa už dostaneme k hlasovaniu,
aby sme sa vedeli pozrieť smelo do očí našich voličov, aby sme si ich uctili tým, že každý sa
úprimne otvorí a povie svoj názor. Toto tajné hlasovanie nepovažujem vôbec za dobrú
praktiku napriek tomu, že je na to zákonom daná možnosť. Keď sme kandidovali
a žiadali sme voličov o ich dôveru, čo poukazuje aj to, že tu teraz sedíme, tak aj práve preto
by bolo dobré keby sme to honorovali práve tým, že každý sa postaví úprimne za svoj názor
pri voľbe jednotlivých adeptov na voľbu do predstavenstva. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – sú dve faktické poznámky. Slovo má pán poslanec Ipóth.
Sz. Ipóth – som rád, že Dávid zopakoval len to, čo som povedal ja na minulom zasadnutí,
ale žiaľ nikto to neakceptoval. Druhá vec je tá, či materiál, ktorý žiadal pán Andruskó sa už
dostal hore? Lebo neviem, boli sme vonku. Jedná sa o stanovy spoločnosti. Odvtedy
uplynulo už šesť, sedem hodín a odvtedy sa to tých dvadsať metrov mohlo preniesť. Ja
osobne som veľmi zvedavý na to.
L. Stubendek – je to tu.
É. Hortai – mali by ste to rozposlať, aby si to dookola mohol každý prezrieť.
Sz. Ipóth – podstatou toho celého je, či sa na valnom zhromaždení predložili tie stanovy,
ktoré schválilo MZ.
L. Stubendek – samozrejme je to tu, môže sa to rozdať, aby si to každý prezrel dookokla,
ale to nie je témou rokovaného bodu. Slovo má pán poslanec Andruskó.
I. Andruskó – mám iný názor ako náš kolega Kovács a každý môže o tom rozhodnúť sám.
Prepáčte, ale pravdepodobne som nesledoval, či si navrhol aj spôsob hlasovania. Pán
viceprimátor Keszegh mal dobrý návrh na minulom zasadnutí, aby sme v prvom kole
rozhodli, ktorí traja postúpia a následne jedným hlasovaním odvoláme členov a tým aj
hneď zvolíme nových členov. Neviem či to takto odznelo, ale keď nie, tak dávam návrh
ja. To, či bude tajné hlasovanie alebo nie s tým nesúvisí, nakoľko to je len procedúra, ale
samotné hlasovanie by bolo takto dobré. Ako uviedol aj pán primátor sú 4 uchádzači,
pravdepodobne bude aj piaty a šiesty, nevedno. Treba však potom vybrať troch, ktorí
postúpia do hlavného kola.
L. Stubendek – faktickú poznámku má pás poslanec Keszegh.
B. Keszegh – minule nadhodil pán Andruskó, že v tom prípade, keď obdržíme toľko
nominácií koľko členov je, teda 3, tak by sme mohli aj hneď pristúpiť k hlasovaniu. V tom
prípade, keď obdržíme viacej nominácií, tak pristúpime k samotnému hlasovaniu. V tom
prípade by poslanci zakrúžkovali maximálne 3 uchádzačov. Potom by sa vytvorilo poradie,
a prví traja by postúpili a tí by boli zapísaní aj v uznesení. V prípade totožného počtu hlasov
by sa hlasovanie znova zopakovalo, znova by sa vyvinulo poradie a zapísaní by boli prví
traja v poradí. Avšak odznel tu návrh Dávida Kovácsa, aby nebolo tajné hlasovanie
odvolávajúc sa na to, aby sme verejne zastali svoje stanovisko pri volení členov do
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predstavenstva. sme sa dnes rozprávali. Práve preto Tajné hlasovanie je v podstate o tom,
že keď budeme hlasovať o personálnych otázkach, a neskôr sa s týmito osobami dostaneme
do nejakého vzťahu, môžeme sa cítiť nepríjemne. V tomto prípade sa jedná o akciovú
spoločnosť, ktorá má také či onaké veci, o ktorých by bolo lepšie verejné hlasovanie, lebo aj
týmto by poslanci vedeli verejne vyjadriť svoj názor. Teda toto boli dnešné udalosti
zosumarizované spolu aj s tým, čo povedal pán Andruskó. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ďakujem pekne. Nasledujúci je pán poslanec Bastrnák.
T. Bastrnák – vážený pán primátor, vážení prítomní. Chcel by som povedať dve veci.
V prvom rade by si nás mal pán primátor oboznámiť o tom, kto sú tí 4 uchádzači, lebo
potom sa k tomu môžu vyjadriť aj iní, poprípade keď chcú niekoho navrhnúť, aby
vedeli svoj návrh predložiť. Keby si to urobil po mojom pripomienkovaní, tak by som ti
poďakoval nie vo svojom mene, ale v mene ostatných, lebo ja nechcem a ani som nechcel
nikoho navrhnúť. Chcel by som povedať, že už dosť dlhú dobu rokujeme o spoločnosti
KOMVaK a.s. Sú ľudia, domnelé alebo skutočné spoločnosti, ktoré ma obvinili ohľadom
spoločnosti KOMVaK, práve preto to tu musím povedať, nakoľko vidím, že sa v materiály
objavili pochybnosti práve z toho obdobia, keď som bol primátor ja. Som veľmi rád, že počas
sedem, osem hodinového rokovania sa nevynorili žiadne neistoty a pochybnosti zneužitia
právomoci na to obdobie, keď som bol primátor ja. Myslím si, že neboli. Práve preto musím
povedať každému teraz a naposledy, aspoň dúfam, že naposledy, že počas môjho
pôsobenia, som ako primátor nikdy nezasahoval do vecí spoločnosti KOMVaK. Vždy sme
zastupovali a zastávali len to, čo schválilo MZ. Na valné zhromaždenie som nechodil,
zastupoval ma väčšinou môj zástupca. Vždy zastupoval len to, o čom rozhodlo MZ. Toto vie
určite potvrdiť aj pán primátor, ktorý bol toho času poslancom, ako aj pána, ktorý bol toho
času mojím zástupcom a to všetko v dobrom slova zmysle. Hovorím to preto, lebo sa
vynorilo niečo také, že ja som zmenil niečo v roku 2009. Pozrel som sa za tým. Celý ten
proces prebiehal ohľadom zavedenia eura zo zákona a všetko sa menilo z SK na EUR. Na
zhromaždení, kde sa rokovalo o prepočítaní hodnôt na EUR ma zastupoval tak isto môj
zástupca. Preto by som chcel vyhlásiť, že ten kto moje meno skanduje v spojitosti
s takýmto, tak nehovorí pravdu a klame! A neviem či viete aj o tom, že zníženie na 3
členov nebolo za môjho obdobia, ale za môjho predchodcu, lebo pán Ing. Olláry a pán Ing.
Sánta boli zvolení ešte za môjho predchodcu. Toto vám musím povedať práve preto, aby ste
videli, aké ľahké je niekoho neopodstatnene obviňovať napriek tomu, že tieto obvinenia nie
sú pravdivé a môže sa o tom každý presvedčiť. Žiaľ náš právny systém funguje tak,
a hovoria to aj na polícii a prokuratúre, že kým je človek verejnoprávny činiteľ, tak nemá
možnosť sa proti týmto obvineniam v žiadnej forme brániť a treba vydržať. Už dosť dlhú dobu
sa snažím, tolerujem klamstvá a oznamujem, že mi to ide celkom dobre. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – ..... predkladám mená na tvoju žiadosť, ktoré som úradne obdržal: Ing.
Jozef Jarábek (navrhol Mgr. Károly Less); ďalší je Ing. Ladislav Domonkoš (navrhol Ing.
František Rajko), Ing. Zsolt Balogh (navrhuje Mgr. Ondrej Gajdáč); Ing. Csaba Vágó
(navrhuje PhDr. Imrich Knirs). Vážené zastupiteľstvo, dostali sme tieto 4 nominácie. Faktickú
poznámku majú ešte páni poslanci Ján Vetter a Tamás Varga.
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J. Vetter – ..... neviem či dobre chápem celú situáciu, ktorá sa tu deje. Odzneli tu 4 mená, ty
máš o nich nejaké materiály, ktoré my nepoznáme. Teraz budeme hlasovať o členoch
predstavenstva spoločnosti KOMVaK a.s., ktorého doterajšie predstavenstvo už pol
roka preverujeme. Miesto nich budeme voliť nové predstavenstvo, a poznáme len ich
mená? Mená by som vedel vymenovať aj ja, keď už nie je dôležité, že aké kvalifikačné
vzdelanie má uchádzač a kde pracoval, aby bol aj výber väčší.
L. Stubendek – ......... samozrejme sa môžu predložiť aj iné návrhy, ale tieto životopisy sme
obdržali do dnešného dňa.
T. Varga – ..... chcel som povedať to isté čo kolega Vetter, len ma trocha predbehol. Máme
tu tri alebo štyri mená a vôbec neviem, kto sú uchádzači, lebo možno poznám jedného
z nich. Nemyslím si, že by som s kľudným vedomím vedel odhlasovať niekoho, koho
vôbec nepoznám, neviem kto to je a kde pracuje a pracoval. Ako poslanec by som tak
mohol navrhnúť napríklad Karola Lakatosa, neviem odkadiaľ.
L. Stubendek – ďakujem pekne, slovo má pán poslanec Andruskó.
I. Andruskó – ..... pán primátor ešte nedokončil podľa mňa, nakoľko dozaista ešte
skompletizuje všetky predložené návrhy. Potom ich buď prečíta, alebo požiada
o prekopírovanie materiálov, ktoré sa rozdajú poslancom. Neviem si to inak predstaviť
a nedá sa to inak vyriešiť. Podľa mňa s týmto nebude ani problém.
L. Stubendek – ďakujem. Ďalší je pán poslanec Feszty.
Zs. Feszty – ...... v prvom rade by som chcel vyjadriť svoje sklamanie. Toto zasadnutie
považujem za trocha amatérske, a moju krátku sumarizáciu som si nechal na koniec tohto
dňa. Myslím si, že toto zasadnutie sa mohlo pripraviť omnoho lepšie vzhľadom na to, že
spoločnosť KOMVaK a.s. je témou už viacej mesiacov. Myslím si, že mail, ktorý sme obdržali
v pondelok, aby sme zohnali uchádzačov keď myslíme, zožeňme od nich ešte požadované
dokumenty a keď sa to tak vyvinie, tak ich ešte pozvime aj na zasadnutie MZ, a keby vedeli
prísť, tak by tu mohli aj byť. Toto je patrične neseriózne na to, aby sa takouto dôležitou
témou človek patrične nezaoberal. Rozumiem tomu, prečo sme nedostali životopisy, nakoľko
sme pozvánku obdržali ešte v piatok a žiadosť v pondelok, aby sme našli nejakých
uchádzačov. Druhá vec, proti ktorej mám námietky sú požadované podmienky prijatia,
lebo nie sú vôbec stanovené. Vôbec. Neviem potom, za základe akých podmienok máme
uchádzača posúdiť. Neviem či moje námietky niekto berie na vedomie a kde sa tieto
podmienky môžu ustanoviť a skompletizovať. Chcel by som každému naznačiť, aby mal
uchádzač aspoň nejakú prax vo vedení spoločnosti a to takú, že si svoju firmu zaregistroval
pred dvoma mesiacmi, ale aspoň 5 rokov pôsobenia vo vedení spoločnosti, aby si bol
vedomý toho, čo sa deje v obchodnom svete. Druhá požiadavka je tá, aby nebol riadiacim
vedúcim, členom alebo zamestnancom takej firmy alebo spoločnosti, ktorá dlží Mestu
Komárno. Ja by som doporučil brať do úvahy aj takéto hľadiská. Vedel by som vymenovať aj
iné požiadavky. Dobre poznám dvoch ľudí, ktorí sa už mesiace podrobne zaoberajú vecami
spoločnosti KOMVaK a.s., ktorých by som s kľudným svedomím navrhol, avšak nespĺňajú
podmienky, ktoré som pred chvíľou vymenoval. Jedným by bol pán Ľudovít Morovič a druhý
Dávid Kovács. Nepovažujem to za žart, lebo dali si tú námahu, že za tým pátrali a napísali
svoje získané poznatky. Tak nech sa páči a dajme im na to možnosť a široký priestor. Tretia
vec, ktorú by som chcel povedať je to, aby sa nestalo také čo na decembrovom zasadnutí,
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že sa mohlo hlasovať o uchádzačoch v jednom balíku. Bol by som rád, keby sme takémuto
predišli a viem sa stotožniť s tým návrhom, čo predo mnou už predložili. Na záver by som
chcel predložiť návrh. Nie je to prvý bod programu, ktorý by sa stiahol z rokovania,
vzhľadom na neprimeranú pripravenosť. Toto by bol môj procedurálny návrh.
Predkladateľ by stiahol materiál, keby však nebol ochotný, tak hlasujme potom o tom, aby
sme rokovanie o tomto bode preložili na neskoršie. Aj my si zaslúžime viac, aby sme o tomto
rozhodli takýmto „ad hoc“ spôsobom. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – vážený pán poslanec, na tvoju otázky by som odpovedal v krátkosti. Táto
téma sa črtá zhruba od septembra minulého roku, veď kto pozná predpisy tak vie, že
členov predstavenstva treba aktualizovať, teda odvolať a voliť nových. A nie len tak
„ad hoc“ spôsobom. Som veľmi rád, že sa už o tomto rozprávame aspoň na takejto úrovni
a každý poslanec má právo na to, aby svoj názor a návrh predložil, a tým budúcnosť
spoločnosti KOMVaK a.s. formuloval tak, aby to bolo najvyhovujúcejšie, vrátane aj členov
predstavenstva. Odznel jeden procedurálny návrh, ale vzhľadom na dôležitosť tohto bodu, by
sme sa mali o tom ešte vyrozprávať. Potom budeme hlasovať. Faktickú poznámku má pán
MUDr. Attila Horváth.
A. Horváth – vážení prítomní. Myslel som si, že sa už na dnešnom zasadnutí nezahlásim.
Toto naše dnešné satirické zasadnutie zapadá podľa mňa do tragikomédie Komárna aj
s pokračovaním. Z tohto celého dnešného zasadnutia zblednem. Každý dozaista očakával,
že týmto bodom dáme akúsi bodku za nejakým príbehom. Od decembra, ako sme tu sa už
odvtedy toto v meste ozýva, koncentruje sa na to celé mesto ako aj noviny, Facebook
a všetky médiá, tak isto aj dvaja GINNovia, ktorým musíme platiť tlmočníka a ktorí nás tlačia
do smiešnej situácie. Žiaľ už nie sú tu, lebo si toto celé mohli nahrať a dať na Facebook. Toto
je absolútne neseriózne jednanie.
L. Stubendek – ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Ondrej Gajdáč máš slovo.
O. Gajdáč – ďakujem. Ja by som len na kolegu Fesztyho reagoval to, že vôbec neberiem
jeho názor a je to úplne v poriadku, ale na druhej strane sme myslím si že všetci dobre vedeli
už viac ako mesiac, že sa uskutočnia voľby. Čiže ja si myslím, že každý kto chcel sa na to
mohol pripraviť. A teraz že to preložíme o týždeň, o čo budeme múdrejší? Dávať nejaké
kritériá na členov predstavenstva, ktoré doteraz nikdy neboli, tam sú životopisy, každý sa
oboznámi a rozhodne ako najlepšie vie si myslím. Ja si myslím, že o týždeň alebo o dva
o nič múdrejší nebudeme. Nájsť tu vodárenského špecialistu je myslím si nemožné v širokom
ďalekom okolí. Možno jeden je tam. Takže ja som za to, aby sme tie voľby uskutočnili
tak, ako to bolo naplánované. Ďakujem.
L. Stubendek – ďakujem. Pani poslankyňa Hortai.
É. Hortai – ..... chcela by som sa vyjadriť k dvom veciam. S pánom poslancom Andruskóm
neviem súhlasiť v tom, že pán primátor skompletizuje životopisy a potom ich niekedy rozdá.
Vôbec si neviem vysvetliť to, že vyzvú poslancov na to, aby písomne odovzdali svoje
nominácie, a čo obdžia ony, nerozdajú na začiatku zasadnutia životopisy a informácie si
ponechajú pre seba. To je pravda, keď na zasadnutí odznejú nové mená, tak je na to naozaj
veľmi krátky čas, aby sme o tom rozhodli. Keď však predkladateľ nevedel predložiť a rozdať
životopis, tak je na ňom, aby aspoň pár vetami predstavil svojho uchádzača. Nikto však
nepredpisuje, že je to potrebné, a závisí to na MZ, či akceptuje formu predloženia. Ale to, že
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vyzvú poslancov na to, aby svoje návrhy a životopisy predložili písomnou formou, potom si
tieto informácie ponechajú pre seba neviem vôbec hodnotiť. Pred zasadnutím MZ sa mali
tieto materiály nachystať a rozdať. Ešte toľko, že odznel procedurálny návrh
a nepovedal to, že žiada o tom hlasovať až po diskusii. Malo sa o tom bezodkladne
hlasovať. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – pán poslanec Feszty, žiadali ste hlasovať?
Zs. Feszty – áno.
L. Stubendek – vážené zastupiteľstvo, odznel procedurálny návrh. Žiadam hlasovať
ohľadom posledného bodu, aby sa stiahol z dnešného programu rokovania MZ. Prosím
hlasujte.
/Výsledok hlasovania č. ;15/:
procedurálny návrh pána poslanca Zsolta Fesztyho – stiahnuť materiál z rokovania
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 10
Proti: 6
Zdržal sa: 7
Nehlasoval: 1
návrh nie je prijatý
L. Stubendek – návrh nie je prijatý. Pán poslanec Glič.
K. Glič – budem mať jednu nomináciu, ale pred tým mi dovoľte, aby som niečo
povedal. Do určitej miery sa stotožňujem s Attilom Horváthom a Zsoltym Fesztim, že tento
deň bol náročný, a od teraz budeme aktívnejší. Musím povedať, že jeden volič ma oslovil, aj
mu poviem meno Milan Bilka, veľmi známy staviteľ a povedal, že viete čo urobte, objednajte
si jeden veľmi veľký autobus, sadnite si doňho, taký veľký, aby sme všetci boli pri oknách
a vozme sa na tom autobuse po celom meste, aby sme videli, v akom stave je krytá
plaváreň, volejbalová hala, ústredná pevnosť, Lesná ul a Eötvösova ul. a všetky problémy,
aby sme riadne videli. Povedal by som to inak, podľa mňa KOMVaK nie je najdôležitejší, ale
všetci by sme mali odteraz naozaj urobiť všetko preto, aby toto mesto kvitlo a rozvíjalo sa.
Toto som pokladal za dôležité, aby som podporil aj Attilove slovo. A teraz by som prešiel
k tejto veci. Najprv sa opýtam, či bol pán Jozef Jarábek riaditeľom ZVAKU? Vie mi to niekto
povedať?
L. Stubendek – áno, bol.
K. Glič – no tak potom o to smelšie bude moje rozhodnutie. Teraz ešte predtým, ako poviem
mená by som chcel povedať toľko a pripomenúť mojim kolegom, že sa dobre pamätáte
a dúfam, že hovorím teraz pravdu, že ja som najviac obhajoval túto firmu spomedzi všetkých
frakcií. Bolo to aj z toho dôvodu, že som videl veľkú zodpovednosť v tom, kadiaľ táto firma
pôjde. Niektoré veci sa mi aj potvrdili, niektoré sa mi ešte potvrdia alebo nepotvrdia. Z toho
dôvodu už dnes druhýkrát poviem, že mám morálne právo podať aj ja návrh. Ja som
bol rozhodnutý, že keď tu budú nominácie, tak všetci traja členovia predstavenstva, ktorí sú
teraz v KOMVaK-u v predstavenstve, že navrhnem všetkých. Oslovil som všetkých troch,
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aby sa zúčastnili tohto zasadnutia, ale pán Šagát a pán Sánta neprišli. Preto mi ostáva
jediné meno, takže ja navrhujem do predstavenstva Ing. Viktora Olláryho. Životopis vám
odovzdám ......
L. Stubendek – slovo má pán poslanec Andruskó.
I. Andruskó – ..... odznelo tu viacej zaujímavých pripomienok. Kolega Feszty mal pravdu
v tom, že sa spolu hlasovať nedá, lebo o tých piatich uchádzačoch treba hlasovať zvlášť, o 3
postupujúcich by sa potom hlasovalo spoločne. Zatiaľ to vyzerá tak, že z členov
predstavenstva zostane jeden, alebo ani jeden člen. Avšak keďže má táto spoločnosť
rozbehnuté dva projekty a to ČOV a projekt na Zlatnej na Ostrove, tak by nebolo zlé, keby
zostal aspoň jeden člen predstavenstva, ktorý má o tomto prehľad, a celé by dotiahol do
konca. Zároveň by boli zvolení dva šikovní finanční odborníci, ktorí by pomáhali
v eventuálnej obnove a ďalšom pôsobení. Tu sme sa ešte nerozprávali o poradí uchádzačov.
Bude ich 5 alebo 6, ale sú zahlásení aj iní a môže sa predložiť nominácia, tým pádom sa
môže zvýšiť aj počet. Navrhujem, aby boli mená v abecednom zozname. Druhá vec je tá,
že odznel návrh kolegu pána poslanca Dávida Kovácsa, aby bolo verejné hlasovanie.
O tomto by sme mali bezpodmienečne hlasovať, aby MZ rozhodlo, či bude tajné alebo
verejné hlasovanie. Pri personálnych otázkach bolo doposiaľ vždy tajné hlasovanie. Ale
myslím si, že keby bolo schválené tajné hlasovanie, bolo by to len v prvom kole, lebo
v poslednom, kde by sme rozhodovali o bode A,B alebo C by už bolo verejné. Nakoľko už
nebudem mať možnosť sa vyjadriť by som chcel povedať, že nakoľko sme nedostali
Stanovy spoločnosti KOMVaK a.s. by som ťa pán primátor chcel požiadať, aby ste
mailom alebo poštou rozposlali poslancom tieto materiály, aby si tieto materiály vedeli
pozrieť. Podľa mňa v tejto dobe nie je problém prefotiť päť strán a rozposlať, keď sa to
doposiaľ nepodarilo. Druhá vec je tá, že dnes sme viacej materiálov stiahli z rokovania
a nebolo by dobré keby to fungovalo tak, že to preložia o týždeň. Za týždeň sa nič neudeje,
lebo nebudú zasadať ani komisie a ani rada. Dodržme potom celý proces. Materiály
prerokujú komisie a aj rada. Nemá význam, že sme dnes stiahli tri materiály a o týždeň
budú predložené v takej forme ako sme ich stiahli. Tak potom prečo sme ich vôbec
stiahli. Práve preto žiadam pána primátora, nakoľko je to v tvojej kompetencii, aby to
bolo takouto formou. Tieto materiály obsahovali veľa chýb, a takto by to nemalo význam
znova predložiť. Žiadam kolegov, aby ma v tom podporili, aby sa tieto materiály prepracovali
a znova prerokovali.
L. Stubendek – to je samozrejmé a maximálne ťa v tom podporujem.
I. Andruskó – pán primátor to len preto, aby to bolo jasné pre každého, lebo tu pred chvíľou
odznelo, že to bude predložené o týždeň. Prečo sme to potom stiahli? Kto z poslancov to
bude vidieť za týždeň? Lebo najbližšie sa stretneme budúci týždeň vo štvrtok a dovtedy
nebude zasadať ani jedna komisia a ani rada. Pán primátor, tak by som ťa žiadal o toto.
Ďakujem pekne. Ďalej, dnes bude ešte bod Rôzne? Neviem, ako to navrhla pani JUDr.
Hortai.
L. Stubendek – nie, boli to len interpelácie a otázky.
I. Andruskó – v poriadku, tak mám smolu. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – faktickú poznámku má pán poslanec Rajko.
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F. Rajko – ďakujem za slovo. Odznelo viacej návrhov o spôsobe hlasovania. Navrhujem,
aby sme o každom uchádzači hlasovali verejne a potom tých troch, ktorí sa dostanú
do ďalšieho kola, by sme hlasovali spoločne. Takto je to najjednoduchšie, ďakujem.
(ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)
É. Hortai – ..... reagovala by som na pána viceprimátora. Treba vedieť urobiť rozdiel medzi
poslancami, ktorých volili voliči a nerešpektovanie vôle voličov nepovažujem práve za
najlepší spôsob. Jeden poslanec nezodpovedá za druhého poslanca, práve preto nie
oprávnený jeden poslanec druhého posudzovať, manipulovať a nútiť do niečoho. Viackrát
som už aj povedala, že mne sa takéto správanie nepáči, keď sa jeden poslanec snaží
druhého posudzovať, tlačiť a pôsobiac na jeho city ho nútiť do núdzovej situácie. Avšak MZ
má určitú zodpovednosť, keď niekoho volí, napríklad pri voľbe člena do predstavenstva
spoločnosti KOMVaK a.s.. Tu by som sa však vrátila k tomu a podotkla by som, že úrad
vyžiadal životopisy od uchádzačov, ale doposiaľ ich ešte nerozdali. Súhlasím s pánom
viceprimátorom v tom, že teraz keď rozhodujem, tak by sme mali rozhodnúť z odborného
hľadiska. Keby však budeme mať možnosť týchto uchádzačov spoznať z odborného
hľadiska? Žiadam, aby boli bezodkladne rozdané životopisy a aby bola technická
prestávka na to, aby sme si ich vedeli aj preštudovať. Pán viceprimátor má však úplnú
pravdu, ale treba vidieť rozdiel medzi zvoleným poslancom a odborníkmi, ktorých volíme my.
Toto je naša zodpovednosť a druhá je vôľa poslancov, ktorú treba rešpektovať. Je to aj vôľa
voličov, ktorú treba tak isto rešpektovať. Ďakujem pekne.
(ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)
L. Stubendek – ..... ešte by som chcel vymenovať uchádzačov. Sú to: Ing. Ladislav
Domonkos, Ing. Zsolt Balogh, Ing. Jozef Jarábek, Ing. Viktor Olláry a Ing. Csaba Vágó.
Viacej návrhov neodznelo, preto uzatváram možnosť preloženia návrhov. Slovo odovzdávam
ešte pánovi viceprimátorovi.
B. Keszegh – pán primátor navrhol by som ešte aspoň 15 minútovú technickú prestávku
poprípade aj dlhšiu keby bol na to nárok, aby mal každý možnosť preštudovať si životopisy.
V tom prípade, keby bolo tajné hlasovanie tak máme ešte jednu povinnosť, lebo musíme
ešte zriadiť komisiu. Ďakujem.
O. Gajdáč – ďakujem, myslím si, že v závere to už Béla povedal a ja by som to len utvrdil,
že si myslím, že by bolo najvhodnejšie teraz dohodnúť podmienky hlasovania a potom
prestávku. Ďakujem.
L. Stubendek – vážené zastupiteľstvo. Keď som tomu dobre rozumel, odznel procedurálny
návrh, aby bolo verejné hlasovanie. Respektíve odzneli ešte návrhy pánov poslancov Dávida
Kovács a Františka Rajkóa v tejto istej téme, aby sme verejným hlasovaním rozhodli o poradí
uchádzačov, respektíve zvolení do predstavenstva. Najprv rozhodneme o spôsobe
hlasovania a potom o jeho techniku. Kto je za to, aby bolo verejné hlasovanie o zvolení
uchádzačov do predstavenstva. Prosím hlasujme.
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Výsledok hlasovania č. 16/:
procedurálny návrh pána poslanca Dávida Kovácsa – verejné hlasovanie
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 13
Proti: 1
Zdržal sa: 9
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý
L. Stubendek – návrh je prijatý. O nových členoch predstavenstva budeme hlasovať
verejne. Máme tu 5 uchádzačov a nakoľko bolo odsúhlasené, že bude verejné hlasovanie,
bude hneď od začiatku. Takto hlasovalo o tom aj MZ. Vytvorenie komisie nie je potrebné.
Mená budú prečítane v abecednom zozname a potom budeme o nich hlasovať. Materiály sa
chystajú, nariaďujem krátku technickú prestávku a stretneme sa tu o 21.15 hod. Ďakujem
pekne.

Primátor Ing. László Stubendek nariadil technickú prestávku do 21.15 hod.
Pokračovanie o 21.23 hod.

L. Stubendek – pokračujem v našom zasadnutí, ktoré sa ťahá do neskorších hodín. Toto
naše zasadnutie je ohľadom spoločnosti KOMVaK, a rokujeme posledný bod tohto
programu, čiže odvolanie členov a voľbu nových členov predstavenstva spoločnosti
KOMVaK. Máme 5 uchádzačov v nasledovnom poradí: Ing. Zsolt Balogh, Ing. Ladislav
Domonkos, Ing. Jozef Jarábek, Ing. Viktor Olláry, Ing. Csaba Vágó. Životopisy sa rozdali, kto
nemá prosím, aby naznačil. Otváram diskusiu. Slovo má pani poslankyňa Margit Keszegh.
M. Keszegh – chcela som povedať len toľko, že predstavenstvo je 3 členné, a nakoľko
hlasujeme verejne, každý poslanec môže hlasovať na troch poslancov. Neviem ako to
budeme vedieť technicky ustrážiť, keď budeme o menách hlasovať v abecednom poradí.
Mali by sme brať na vedomie aj upozornenie prokurátora a v bode C/ miesto poveruje
a splnomocňuje by malo byť žiada alebo odporúča primátora. Predkladám pozmeňujúci
návrh, aby v bode C/ miesto poveruje a splnomocňuje by malo byť žiada primátora.
L. Stubendek – slovo má pani poslankyňa Hortai.
É. Hortai – čo sa týka hlasovania, už na začiatku odznela dohoda, že sa bude o každom
uchádzači hlasovať verejne, a tí 3 uchádzači, ktorí dostanú najviac nominácií sa zapíšu do
uznesenia. Dodatočne sa nedá zaviesť také obmedzenie, že budeme hlasovať len o troch.
Čo sa týka formulácie žiadosti je už aj práve preto potrebné žiada, lebo na základe
zákona o samosprávach, je výhradnou právomocou MZ, aby v mene mesta navrhlo v
akciovej spoločnosti člena do riadiacich funkcií a člena predstavenstva. V tomto
prípade je jednoznačné, že rozhoduje MZ a kategoricky žiada primátora, a práve preto tam
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má byť uvedené žiada a má zastupovať týmto spôsobom na valnom zhromaždení
spoločnosti.
L. Stubendek – slovo má pán poslanec Feszty.
Zs. Feszty – chcel by som požiadať poslancov o patričnú vážnosť pri tomto hlasovaní. Keď
už bolo prijaté verejné hlasovanie s tým odôvodnením, aby sme si tým uctili verejnosť, tak si
ich uctime aj tým, že každý poslanec bude hlasovať na 3 uchádzačov. Ďakujem pekne.
L. Stubendek – každý má právo na toľko, aj tak sa viacej nedá. Slovo má pán poslanec
Tamás Varga a potom pán poslanec Štefan Bende.
T. Varga – ďakujem, ja by som chcel položiť len jednu otázku, aby sme v tom mali jasno.
Keď chcem na niekoho hlasovať za, tak potlačím zelený gombík? Keď však niekoho
nechcem, tak hlasujem nie, alebo nehlasujem vôbec. Hlasujem len na svojich adeptov, alebo
aj proti?
L. Stubendek – budú spočítané len zelené hlasovania – za.
Š. Bende – chcel by som sa spýtať len na to, či budeme hlasovať aj o odvolaní napriek
tomu, že to nie je v kompetencii MZ? Je to len technická otázka. Áno, v poriadku. Ďakujem
pekne.
L. Stubendek – takže tu máme body A/, B/ a C/, ale najprv budeme hlasovať
o uchádzačoch. Ešte pani poslankyňa Hortai.
É. Hortai – myslím si, že treba rozpoznať a je to úlohou pána primátora, aby informoval MZ
o tom, že sa teraz nejedná o hlasovanie ako pri uznesení, kde hlasujeme za, proti, zdržal sa
a nehlasoval. Toto je technické hlasovanie, miesto písomného a hlasovacieho lístka
hlasujeme hlasovacím zariadením, kde vieme hlasovať len jedným spôsobom a to –
za. Pri každom uchádzačovi stlačíme len jedno tlačidlo, alebo vôbec nestlačíme.
L. Stubendek – berú sa do úvahy len zelené tlačidlá – za. Prečítam ešte mená v poradí: Ing.
Zsolt Balogh. Prosím hlasujte.
Výsledok hlasovania č. 17/:
k návrhu na voľbu členov predstavenstva – Ing. Zsolt Balogh
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 23
L. Stubendek – ďalší je Ing. Ladislav Domonkoš.
Výsledok hlasovania č. 18/: ANULOVANÉ HLASOVANIE
L. Stubendek – Prosím všetkých poslancov, aby si prezreli svoje hlasovacie zariadenia.
Anulujem hlasovanie a žiadam o nové hlasovanie na voľbu do predstavenstva. Prosím
hlasujme.
Výsledok hlasovania č. 19/:
k návrhu na voľbu členov predstavenstva – Ing. Ladislav Domonkos
Počet všetkých poslancov: 25
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Počet prítomných poslancov: 24
Za: 21
L. Stubendek – ďakujem. Ďalší je abecednom poradí Ing. Jozef Jarábek. Prosím hlasujte.
Výsledok hlasovania č. 20/:
k návrhu na voľbu členov predstavenstva – Ing. Jozef Jarábek
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 4
L. Stubendek – ďakujem. Ďalší je Ing. Viktor Olláry. Prosím hlasujte.
Výsledok hlasovania č. 21/:
k návrhu na voľbu členov predstavenstva – Ing. Viktor Olláry
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 13
L. Stubendek – ďakujem. Ďalší je Ing. Csaba Vágó. Prosím hlasujte.
Výsledok hlasovania č. 22/:
k návrhu na voľbu členov predstavenstva – Ing. Csaba Vágó
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 10
L. Stubendek – ďakujem. Zopakujem výsledky. Ing. Zsolt Balogh – 23 hlasov, Ing. Ladislav
Domonkoš – 21 hlasov, Ing. Jozef Jarábek – 4 hlasy, Ing. Viktor Olláry – 13 hlasov a Ing.
Csaba Vágó – 10 hlasov. Bolo to technické hlasovanie a najviac hlasov dostali – Ing. Zsolt
Balogh, Ing. Ladislav Domonkoš a Ing. Viktor Olláry. Teraz budeme hlasovať o samotnom
uznesaní kde v bode A/ schvaľuje návrh na odvolanie členov predstavenstva spoločnosti
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - 1. Ing. Viktora Olláryho, 2. Ing.
Bélu Sánta, 3. Ing. Štefana Šagáta; B/ schvaľuje návrh na voľbu členov predstavenstva
spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.: 1. Ing. Zsolt Balogh, 2.
Ing. Ladislav Domonkoš a 3. Ing. Viktor Olláry. V bode C/ žiada Ing. László Stubendeka,
primátora mesta zastupovať Mesto Komárno na Valnom zhromaždení spoločnosti KOMVaK
– Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. a hlasovať za navrhovanú zmenu v súlade
s bodom A/ a B/ tohto uznesenia a ako náhradníka PhDr. Imricha Knirsa. Pred hlasovaním
sa ešte spýtam, či má niekto nejaké otázky alebo výhrady k tomuto hlasovaniu. Prečítal som
uznesenie. Keď nikto nemá, prosím MZ, aby hlasovalo.
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Výsledok hlasovania č. 23/:
k návrhu na voľbu členov predstavenstva spoločnosti KOMVaK–Vodárne a kanalizácie
mesta Komárna, a.s. – Ing. Zsolt Balogh, Ing. Ladislav Domonkos, Ing. Viktor Olláry
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 24
Za: 23
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
návrh je prijatý (č. uznesenia 228/2015)

K bodu číslo 16 - Záver
Pán primátor Ing. László Stubendek sa o 21.39 hod. poďakoval prítomným za účasť,
a ukončil pokračovanie 09. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne.

V Komárne, 26. júna 2015

..................................................................
Ing. Bohumír Kóňa
poverený prednosta MsÚ

.................................................................
Ing. László Stubendek
primátor mesta

Overovatelia

Ing. Peter Korpás

.................................................................

JUDr. Štefan Bende

.................................................................

Zapísala: Zsuzsanna Molnár
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Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:

- pozvánka,
- program zasadnutia,
- prezenčná listina,
- zápisnica,
- uznesenia
- návrhy poslancov
- výsledky hlasovania
- materiály rozdané na zasadnutí MZ
- ospravedlnenie neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči,

•

zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah rokovania je podrobne zachytený
na zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretariáte zástupcov primátora na
Mestskom úrade v Komárne.
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