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Naše číslo: 85676/53225/OOP-ZP1/2014                       Komárno, 15.decembra 2014 
 
 

ZÁPISNICA 
Z 1. USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 15. DECEMBRA 2014 V DÔSTOJNÍCKOM PAVILÓNE V KOMÁRNE 

____________________________________________________________________________ 
 
K bodu číslo 1 Otvorenie  
 
A. Marek -  vážené dámy a páni, so želaním všetkého najlepšieho v budúcom roku a v novom 
volebnom období a v zmysle § 13 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
otváram ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne s navrhnutým 
programom, ktorý ste v písomných pozvánkach obdržali. Na zasadnutí vítam poslancov 
mestského zastupiteľstva, riaditeľov organizácií založených mestom, zástupcov tlače 
a všetkých prítomných.  
 
 
K bodu číslo 2  Ur čenie zapisovate ľa a overovate ľov zápisnice  
 
A. Marek -  vzhľadom na procedurálny stav, že zloženie sľubu nasleduje až neskôr, v ďalšom 
programovom bode, za zapisovateľa zápisnice určujem Kristínu Mészárosovú, za overovateľov 
zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva určujem poslancov Mgr. 
György Battu  a Mgr. Ondreja Gajdáča. Hlasovanie o jednotlivých návrhoch bude prebiehať 
zdvihnutím ruky.  
 
Program dnešného zasadnutia je v zmysle usmernenia Ministerstva vnútra SR nasledovný: 
Po otvorení a určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice, predseda mestskej volebnej 
komisie oznámi výsledky volieb do samosprávy mesta, potom nasleduje zloženie sľubu 
primátora mesta a novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva. Potom nasleduje 
vystúpenie primátora, oznámenie zástupcov primátora, zriadenie mestskej rady a voľba jej 
členov, zriadenie odborných komisií pri mestskom zastupiteľstve a voľba ich predsedov, návrh 
platu primátora, ďalšie body programu, schválenie uznesenia a záver.  
V zmysle tohto programu, žiadam predsedu, alebo zástupcu mestskej volebnej komisie Ing. 
Róberta Dobiho, aby podal správu o výsledkoch komunálnych volieb v meste Komárno do 
mestského zastupiteľstva a primátora mesta, konaných 15. novembra 2014. 
 
 
K bodu číslo 3 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosp rávy mesta a odovzdanie 
osved čení o zvolení primátorovi a poslancom zvoleného zas tupite ľstva  
 
Ing. Róbert Dobi, podpredseda mestskej volebnej kom isie informoval prítomných 
o výsledkoch volieb v meste do mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Ďalej uviedol:  
„Mestská volebná komisia uznala voľby do samosprávy mesta Komárno za platné, čo potvrdila 
podpisom a odovzdaním zápisnice s nasledujúcimi výsledkami:  

 
Ing. László Stubendek,  - nezávislý kandidát – primátor.   
 
Za volebný obvod č. 1:  
Ing.  František Rajko - nezávislý kandidát – poslanec.  
 
Za volebný obvod č. 2:  
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Ing.  Ján Vetter - nezávislý kandidát – poslanec, 
Mgr. Ondrej Gajdá č - nezávislý kandidát – poslanec, 
PaedDr. József Kiss Péntek - nezávislý kandidát – poslanec, 
Mgr.  Imre Andruskó - MOST-HÍD  

   Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja – poslanec, 
Ing. Zoltán Bujna - nezávislý kandidát – poslanec, 
Ing. Konštatntín Gli č - nezávislý kandidát – poslanec, 
Mgr.  György Batta - nezávislý kandidát – poslanec, 
MUDr. Anton Marek - nezávislý kandidát – poslanec, 
MUDr. Tibor Bastrnák - MOST-HÍD 

      Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja – poslanec, 
Mgr. Károly Less - nezávislý kandidát – poslanec, 
JUDr. Štefan Bende - nezávislý kandidát – poslanec, 
Ing. Béla Szabó, - MOST-HÍD 

        Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja – poslanec.  
 
Za volebný obvod č. 3:  
MUDr. Attila Horváth - nezávislý kandidát – poslanec,  
Ing. László Stubendek - nezávislý kandidát – poslanec,  
Mgr. Béla Keszegh  - nezávislý kandidát – poslanec, 
MUDr. Zoltán Benyó - nezávislý kandidát – poslanec, 
JUDr. Tamás Varga - MOST-HÍD  

  Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja – poslanec, 
MUDr. Szilárd Ipóth - MOST-HÍD 

  Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja – poslanec, 
JUDr. Margit Keszegh - nezávislý kandidát – poslanec, 
Dávid Kovács - nezávislý kandidát – poslanec, 
PhDr. Imrich Knirs - nezávislý kandidát – poslanec, 
Mgr. Tímea Szénássy, - nezávislý kandidát – poslanec, 
Zsolt Feszty - MOST-HÍD 

            Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja – poslanec, 
Ing. Peter Korpás - MOST-HÍD  

           Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja – poslanec.  
 

Nakoľko Ing. László Stubendek  bol zvolený za primátora mesta a mandátu poslanca sa vzdal, 
nastupuje miesto neho ako náhradník nasledujúci v poradí – JUDr. Éva Hortai – MOST-HÍD, 
Strana maďarskej komunity - Magyar Koalíció Pártja – poslanec. Proti výsledkom volieb 
sťažnosť podaná nebola. Ďakujem vám za pozornosť.“  
 
A. Marek:  Ďakujem podpredsedovi mestskej volebnej komisie za prednesenú správu. 
 
 
K bodu číslo 4  Zloženie s ľubu zvoleného primátora mesta,  prevzatie insignií a prevzatie 
vedenia ustanovujúceho zasadnutia zvoleným primátor om  
 
A. Marek:  Prosím prítomných, aby vstali, nasleduje sľub primátora. Prosím pána poslanca Mgr. 
Károlya Lessa,  aby prečítal znenie sľubu. 
 
K. Less: „S ľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plni ť svoje povinnosti, 
ochra ňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Sloven skej republiky, ústavné 
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne p redpisy budem pri výkone svojej 
funkcie primátora uplat ňovať pod ľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  
 
L. Stubendek:  Sľubujem. 
 

Nasledovalo podpísanie prísahy, odovzdanie insignií  a odovzdanie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia. 
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K bodu číslo 5 Zloženie s ľubu poslancov mestského zastupite ľstva  
 
L. Stubendek: poprosím pána poslanca Mgr. Károlya Lessa, aby prečítal  sľub poslancov 
a takisto poprosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby pristúpili k podpísaniu sľubu.   
 
K. Less: „ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plni ť svoje povinnosti, 
ochra ňovať záujmy mesta, dodržiava ť Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,  a pri výkone svojej funkcie 
poslanca mestského zastupite ľstva ich budem uplat ňovať pod ľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia.“ 
 
L. Stubendek:  prosím, aby každý vo svojom materinskom jazyku povedal: „S ľubujem – 
Fogadom.“ 
 
Poslanci, každý vo svojom materinskom jazyku, vyslo vili „S ľubujem – Fogadom.“  
 
Nasledovalo podpísanie s ľubu  poslancami na osobitnom liste, pod ľa volebných 
obvodov v abecednom poradí  ako pre čítal poverený prednosta úradu Mgr. Ľudovít 
Gráfel a prevzatia osved čenia o zvolení za poslanca.  
 
 
K bodu číslo 6  Vystúpenie zvoleného primátora mesta  
 
L. Stubendek -  milé dámy, vážení páni! 15. novembra ľudia vyjadrili svoj názor v komunálnych 
voľbách, výsledky volieb sú právoplatné, čo znamená, že dnes môže byť ustanovené nové 
mestské zastupiteľstvo. Rozhodnutie komárňanských voličov je jednoznačné, rozhodli sa pre 
zmenu, pre riadenie vecí verejných transparentným, čestným a pokrokovým spôsobom! 
Po prvé by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí išli voliť a svoju vieru v lepší a krajší zajtrajšok 
vsadili do mňa a do nás. Chcel by som sa poďakovať aj odchádzajúcemu vedeniu mesta a 
zastupiteľstvu za ich prácu, ktorou sa snažili – s väčšou či menšou úspešnosťou – riadiť mesto 
tak, aby sa veci pohli dobrým smerom. Vďaka patrí každému, kto svojimi vedomosťami, 
zanietenosťou a oddanou prácou prispel k chodu mesta a mestského úradu. Bohužiaľ, napriak 
všetkej snahe zostalo ešte veľa práce. Sú pred nami tvrdé týždne, mesiace a roky, ale kto nie je 
schopný sa chopiť šance, ten nie je hodný ani podpory voličov! V práci sa budem opierať o 
komunálnych politikov a úradníkov s dostatočnými skúsenosťami, ktorí v predchádzajúcom 
období už dokázali, že sa na nich dá spoľahnúť aj v ťažkých situáciách. Verím, že aj noví ľudia 
budú platnými členmi rozhodujúcej komunity mesta a k tejto zodpovednej práci sa postavia s 
patričnou vážnosťou a úctou voči obyvateľom nášho mesta. Spoločnými silami väčšiny 
poslancov bude možné urobiť veľké zmeny a dosiahnuť veľké úspechy. Nikdy nezabúdajte na 
slová Henryho Forda: „Ísť spolu je pokrok. Pracovať spoločne je úspech.” 
Máme veľa plánov do nadchádzajúceho štvorročného obdobia. Konkrétne programové 
predsavzatia nebudem teraz rozvádzať, všetko je zverejnené na internete. Spomeniem ale 
zopár veľmi dôležitých oblastí, v ktorých bude treba súrne konať. Takou je bezpochyby potreba 
zriadenia nových pracovných miest, oživenie centra mesta a premyslenie fungovania 
parkovacieho systému. Bude tiež potrebné sa dôkladnejšie starať o čistotu, vzhľad a stav 
verejných priestranstiev a komunikácií, zvýšiť pocit bezpečia občanov a v neposlednom rade 
rozprúdiť turistický ruch v meste s osobitným dôrazom na fakt, že Komárno bude na budúci rok 
oslavovať okrúhle 750. výročie udelenia mestských práv a 270. výročie získania titulu 
kráľovského mesta. 
Verím, že kultúrne a športové aktivity, ako aj celoštátne známe komárňanské festivaly budú 
opäť hodné svojho mena a rangu! 
Voľby sa skončili. Buďme od dnes všetci v prvom rade Komárňania! Očakávam od každého z 
vás, aby ste sa až do ďalších komunálnych volieb povzniesli nad stranícke záujmy. Našou 
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úlohou je spoločne pracovať v prospech nášho mesta, v prospech všetkých ľudí žijúcich v 
našom meste. Naším spoločným cieľom je úspech Komárna! Komárňania, do toho! Komárno, 
do toho! 
 
 
 
K bodu číslo 7 Vo ľba mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie  
Predkladate ľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta 
 
L. Stubendek - za predsedu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie navrhujem… prosím 
návrhy od poslancov.   
B. Keszegh  - za predsedníčku navrhujem JUDr. Keszegh Margit.  
L. Stubendek  - ďakujem. Prosím návrhy na členov. 
I. Andruskó  - navrhujem JUDr. Hortai Éva.  
O. Gajdáč - navrhujem JUDr. Štefana Bendeho.  
L. Stubendek  - ak nie je ďalší návrh, tak prečítam návrh na zloženie mandátovej komisie:  
JUDr. Margit Keszegh – predseda, 
JUDr. Éva Hortai – člen, 
JUDr. Štefan Bende – člen. 
 
/Výsledok hlasovania č. 1/: 
návrh na zloženie mandátovej komisie  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 24 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 1/2015). 
 
 
K bodu číslo 8 Poverenie poslanca MZ, ktorý bude oprávnený zvoláva ť a vies ť 
zasadnutia mestského zastupite ľstva  
Predkladate ľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta 
 
L. Stubendek - dostali sme návrhy na pána poslanca JUDr. Štefana Bendeho. Má niekto iný 
návrh? Ak nie, prosím aby sme hlasovali. Kto je za poverenie poslanca mestského 
zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva? 
/Výsledok hlasovania č. 2/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 25 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 1/2015). 
 
 
K bodu číslo 9  Návrh na zriadenie mestskej rady a vo ľba jej členov  
Predkladate ľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta 
 
L. Stubendek -  v rámci ďalšieho bodu nasleduje zriadenie mestskej rady, určenie počtu jej 
členov  a voľba jej členov. Navrhujem zriadiť mestskú radu s počtom 8 členov presne tak, ako to 
bolo aj doteraz. Vzhľadom na to, že  z určitej dohody vzišiel jeden zoznam, chcel by som ho 
predniesť.  Do 8 člennej mestskej rady boli navrhnutí títo členovia, čiže navrhujem zvoliť členov 
mestskej rady nasledovne -  Knirs Imre, Benyó Zoltán, Ondrej Gajdáč, Keszegh Béla, Keszegh 
Margit, Vetter János, Andruskó Imre, Hortai Éva. Má niekto pripomienky?  
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P. Korpás -  vážený pán primátor, vážení poslanci, na predbežných rokovaniach aj strana SMK-
MKP dostala jedno miesto v rade, ani jedno meno z tých mien nezaznelo. Prosím o vysvetlenie.  
L. Stubendek -  skutočne, počas predbežných rokovaniach bola aj takáto možnosť, avšak na 
poslednom rokovaní odzneli tieto mená a na týchto sme sa dohodli. Ak je nejaký návrh, treba 
ho dať a hlasovaním sa rozhodne, ktorí budú členovia rady.  
É. Hortai -  mala by som takú prosbu, ešte predtým ako rozhodneme o členoch rady, aby 
odznelo, ktorí budú zástupcovia primátora, nakoľko zástupcovia primátora sú aj členovia rady.   
L. Stubendek -  samozrejme, zahlásim neskôr.  
É. Hortai –  bolo by dobré ešte pred hlasovaním.  
L. Stubendek -  v poriadku. Vážené panie poslankyne, milé dámy, preto som vstal, lebo ide 
o vážne zahlásenie. Zástupcovia primátora zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v živote nášho 
mesta. Je dôležité, aby došlo ku kompromisu, ktorý zabezpečí dlhodobú spoluprácu. Dovoľte 
mi, aby som prečítal mená a vymenoval nasledovných zástupcov primátora – Knirs Imrich, 
nezávislý poslanec; Keszegh Béla – nezávislý poslanec. Zástupcovia primátora vždy sú 
členovia rady.      
P. Korpás - pán primátor, nedostal som odpoveď na moju otázku.  
L. Stubendek -  prosím, dajte návrh na členov rady.  
Zs. Feszty -  za člena rady navrhujem Korpás Pétera zo strany SMK-MKP.  
L. Stubendek -  odznel návrh na pána poslanca Korpás Pétera. Vzhľadom na to, že rada môže 
byť len osemčlenná, preto hlasovaním rozhodneme kto sa stane členom mestskej rady. 
Budeme hlasovať jednotlivo – na každého poslanca zvlášť a ten kto dostane najmenší počet 
hlasov, ten sa nedostane do mestskej rady.  
B. Szabó -  navrhujem tajné hlasovanie.  
L. Stubendek -  nakoľko návrh tajného hlasovanie je silnejší,  nariaďujem tajné hlasovanie.  
O. Gajdáč - o tom či má byť hlasovanie verejné, alebo tajné by malo rozhodnúť zastupiteľstvo.  
L. Stubendek -  odznel návrh na tajné hlasovanie, ak si mestské zastupiteľstvo myslí,  môže 
o tom hlasovať či má byť, alebo nemá byť tajné hlasovanie, avšak návrh tajného hlasovania je 
silnejší. Žiadam úrad, aby  sa pripravil a predsedu mandátovej komisie, aby začali svoju 
činnosť, ak nemáte iný návrh.  
I. Andruskó  – prepáč pán primátor, odznel návrh od pána poslanca Bélu Szabóa, o takomto 
návrhu sme zvykli hlasovať, či ho prijmeme, alebo neprijmeme – procedurálny návrh.  
L. Stubendek  -  na tajné hlasovanie?  
I. Andruskó -  áno.  
L. Stubendek:  ďakujem za návrh. Prosím, aby sme hlasovali o tom, či máme rozhodnúť 
o členoch rady tajným hlasovaním. Kto je za?   
/Výsledok hlasovania č. 3/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 8 
Proti: 14 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
Návrh nie je prijatý. 
 
L Stubendek:  o voľbe členov rady sa rozhodne verejným hlasovaním. Navrhujem, aby sme 
hlasovali po jednom, podľa uvedeného zoznamu.  Vzhľadom na to, že prišiel návrh na Pétera 
Korpása, z toho dôvodu tento zoznam doplním o jeho meno.  
M. Keszegh:  mali by sme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu a keď prejde pozmeňujúci návrh, 
potom môžeme pristúpiť k ďalšiemu kroku. Čiže by sme mali hlasovať na pozmeňujúci návrh, 
na tých 8 mien.  
L. Stubendek : nebol predložený pozmeňujúci návrh, ale v tom prípade ak to považujeme za 
pozmeňujúci návrh, tak samozrejme najprv budeme hlasovať. Kto je za, aby sa členom rady stal 
pán poslanec Korpás Péter?  
/Výsledok hlasovania č. 4/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 2 
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Hlasovanie bolo prerušené pánom poslancom Zsoltom F esztym z dôvodu 
nedorozumenia!  
 
Zs. Feszty: ak som dobre pochopil, tak mestská rada bude osemčlenná, a ako deviateho člena 
rady som navrhol Pétera Korpása. Ak som dobre pochopil, teraz by sme mali hlasovať o tom, či 
sa môže dostať na zoznam ako deviaty člen rady.  
L. Stubendek: nie.  
Zs. Feszty: v tom prípade prosím, aby sme ešte raz hlasovali.  
L. Stubendek: odznelo 8 mien, a pribudlo k nim devi ate meno – Péter Korpás. 
Zastupite ľstvo rozhodlo, že sa bude hlasova ť verejne. Zastupite ľstvo verejným 
hlasovaním rozhodne. Nako ľko to musíme považova ť za pozmeňujúci návrh, preto ešte 
raz dávam hlasova ť a pýtam sa, kto je za to, aby sa pán poslanec Korp ás stal členom 
rady?  
/Výsledok hlasovania č. 5/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 22 
Nehlasoval: 0 
Návrh neprešiel. 
 
L. Stubendek - prosím, aby sme teraz hlasovali o pôvodnom návrhu, čiže Knirs Imrich, 
Keszegh Béla -  dvaja zástupcovia primátora, ako aj Bényó Zoltán, Ondrej Gajdáč, Keszegh 
Margit, Vetter János, Andruskó Imre, Hortai Éva. Kto je za to, aby bola mestská rada zložená 
z týchto členov?  
/Výsledok hlasovania č. 6/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 1/2015). 
 
Zloženie členov Mestskej rady pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne:  
Knirs Imre,  
Benyó Zoltán,  
Gajdáč Ondrej,  
Keszegh Béla,  
Keszegh Margit,  
Vetter János,  
Andruskó Imre,  
Hortai Éva.  
 
 
K bodu číslo 10 Návrh na zriadenie odborných komisií a vo ľba ich predsedov  
Predkladate ľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta 
 
L. Stubendek:  navrhujem zriadiť nasledovné komisie Mestského zastupiteľstva:  
finančná komisia, 
komisia pre rozvoj mesta, 
komisia školstva, kultúry a mládeže, 
športová komisia, 
komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové,  
komisia životného prostredia, verejného poriadku a dopravy,  
komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch,  



 7 

komisia na prešetrenie sťažností,  
komisia pre ochranu verejného záujmu,   
komisia pre verejnú súťaž.  
 
Dohodli sme sa v otázkach finančnej komisie, komisie pre rozvoj mesta, komisie  životného 
prostredia, verejného poriadku a dopravy, komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný 
ruch. Ďalej, z dvoch strán prišli návrhy na komisiu školstva.  
I. Andruskó -  vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, chcel by som predložiť 
pozmeňujúci návrh v mene frakcie MOST-HÍD. Súhlasíme s tým, aby na čele komisie školstva 
stála Szénássy Tímea a za predsedu sociálnej komisie navrhujeme pána poslanca Györgya 
Battu.  
L. Stubendek -  ďakujem. Prečítam ešte raz pre spresnenie – finančná komisia, komisia pre 
rozvoj mesta, komisia školstva, kultúry a mládeže, športová komisia, komisia pre otázky 
sociálne, zdravotné a bytové, komisia životného prostredia, verejného poriadku a dopravy, 
komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch, komisia na prešetrenie sťažností, 
komisia pre ochranu verejného záujmu, komisia pre verejnú súťaž. Kto je za to, aby boli 
zriadené tieto komisie. Samozrejme sa to zapracuje aj do štatútu.   
/Výsledok hlasovania č. 7/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 24 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 1/2015). 
 
 
L. Stubendek: ďalej budeme rokova ť o počte členov v komisiách. Prišli návrhy od 
jednotlivých politických zoskupení na 11 a na 10 člennú komisiu. Má niekto iný návrh?  
Zs. Feszty: navrhujem 7 členné komisie (7 odborných komisií).  
L. Stubendek: ďakujem, nako ľko tento návrh odznel ako posledný, prosím hlasujme  na 7 
člennú komisiu (7 odborných komisií), to znamená, že  každá komisia bude ma ť taký 
počet členov, aký odsúhlasíme. Prosím hlasujme o tom, kto je za, aby boli 7 členné 
komisie?  
/Výsledok hlasovania č. 8/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 3 
Proti: 7 
Zdržal sa: 14 
Nehlasoval: 1 
Návrh neprešiel.  
 
L. Stubendek: kto je za to, aby boli komisie (7 komisií) desaťčlenné?  
/Výsledok hlasovania č. 9/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 14 
Proti: 3 
Zdržal sa: 8 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 1/2015). 
 
L. Stubednek: ostatné komisie, tak ako to bolo aj d oteraz, zostávajú troj členné.  
Vzhľadom na to, že sú zriadené všetky komisie, aj ich p očet, predkladám na prerokovanie 
a hlasovanie predsedov komisií, menovite:  

- finančná komisia – pán poslanec Szabó Béla,  
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- komisia pre rozvoj mesta -  pán poslanec Bende Štefan, 
- komisia školstva, kultúry a mládeže – pani poslankyňa Szénássy Tímea, 
- športová komisia – pán poslanec Glič Konštantín,  
- komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – pán poslanec Batta György, 
- komisia životného prostredia, verejného poriadku a dopravy – pán poslanec Varga 

Tamás, 
-  komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch – pán poslanec Kovács Dávid.  

 
Prosím aby sme hlasovali na predsedov uvedených komisií.  
/Výsledok hlasovania č. 10/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 23 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 1/2015). 
 
L. Stubendek: dávam návrhy na predsedu komisie na prešetrenie sťažností a predsedu 
komisie pre ochranu verejného záujmu a o komisii pre verejnú súťaž budeme rokovať na 
nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na základe dohody za predsedníčku 
komisie na prešetrenie sťažností navrhujem pani poslankyňu Keszegh Margit. Ak nemá nikto 
pripomienky, prosím hlasujme kto je za uvedenú osobu.  
/Výsledok hlasovania č. 11/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 24 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 1/2015). 
 
L. Stubendek:  za predsedu komisia pre ochranu verejného záujmu navrhujem Imricha Knirsa. 
Ak nie sú žiadne pripomienky, prosím hlasujme. Kto je za to?  
/Výsledok hlasovania č. 12/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 23 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 1/2015). 
 
 
K bodu číslo 11  Schválenie sobášiacich  
Predkladate ľ: Ing. László Stubendek, primátor mesta 
 
L. Stubendek: Nasleduje schválenie sobášiacich. Prosím členov mestského zastupiteľstva, aby 
predniesli svoje návrhy. 
 
B. Keszegh:  navrhujem pána poslanca Bujna Zoltána  a pani poslankyňu  Keszegh Margit.  
J. Kiss Péntek:  navrhujem pána poslanca Less Károlya. 
I. Knirs:  navrhujem pána poslanca Szabó Bélu.  
L. Stubendek  – ešte niekto? Nie,  ďakujem. Uzatváram možnosť podávania návrhov. Prosím 
aby sme hlasovali kto je za navrhnutých sobášiacich?   
/Výsledok hlasovania č. 13/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
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Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 23 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 1/2015). 
 
 
 
K bodu číslo 12 Ur čenie platu primátora mesta v rozsahu úväzku ur čenom mestským 
zastupite ľstvom najneskôr 90 dní pred vo ľbami na celé funk čné obdobie, prípadne 
schválenie zásad odme ňovania  
Predkladate ľ: Mgr. Ondrej Gajdá č, poslanec MsZ 
 
O. Gajdáč – navrhujem v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom najneskôr do 90 dní pred voľbami mesačný plat 
primátora vo výške „súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny rok a 2,89 násobku podľa počtu obyvateľov mesta 
Komárna vynásobenej koeficientom 1,10 s účinnosťou od 15.12.2014 
I. Andruskó – chcel by som vedieť a prosím odpoveď na moju otázku, že konkrétne o akú 
sumu ide a mal by som pozmeňujúci návrh k návrhu pána poslanca Gajdáč – koeficient 1,10 by 
som zmenil na 1, čiže zostal by tam základný plat, ktorý vyplýva zo zákona.  
L. Gráfel – základný plat je 2380 eur.  
L. Stubendek –  zo strany pána poslanca Andruska od znel pozme ňujúci návrh. Prosím 
kto je za pozme ňujúci návrh pána poslanca Andruska?  
/Výsledok hlasovania č. 14/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 17 
Nehlasoval: 0 
Návrh neprešiel.  
 
L. Stubednek: prosím hlasova ť na návrh pána poslanca Ondreja Gajdá ča. Kto je za?  
/Výsledok hlasovania č. 15/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 17 
Proti: 3 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 1/2015). 
 
L. Stubendek: ctené zastupite ľstvo, vzh ľadom na to, že tento plat sa týka m ňa osobne , 
chcel by som zahlási ť, že z môjho prvého platu, tých 10%, o  ktorý bol z výšený môj 
základný plat, venujem na dobro činnos ť.  
 
 
K bodu číslo 13 Návrh na schválenie kontokorentného úveru n a rok 2015  
Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kó ňa, vedúci ekonomického odboru  
 
K návrhu na uznesenie nikto nepredložil pozme ňujúci návrh.  
 
L. Stubendek: kto je za prijatie návrhu?  
/Výsledok hlasovania č. 16/: 
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 2/2015). 
 
 
K bodu číslo 14 Odsúhlasenie preplatenia nevy čerpanej dovolenky odchádzajúceho 
primátora  
Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kó ňa, vedúci ekonomického odboru  
 
K návrhu na uznesenie nikto nepredložil pozme ňujúci návrh.  
 
L. Stubendek - kto je za prijatie návrhu?  
/Výsledok hlasovania č. 17/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 10 
Nehlasoval: 1 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 3/2015). 
 
 
 
K bodu číslo 15 Poverenie primátora na schválenie zmien v r ozpočte mesta  
Predkladate ľ: Mgr. Ľudovít Gráfel, poverený prednosta úradu 
 
L. Stubendek: kto je za prijatie návrhu ako prednie sol pán prednosta?  
/Výsledok hlasovania č. 18/: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 25 
Za: 24 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 4/2015). 
 
 
 
K bodu číslo 16 Záver  

 
L. Stubendek:  Ctené zastupiteľstve, milé dámy, vážení páni, týmto sme vyčerpali program 
dnešného zasadnutia. Pre mňa bolo dnešné zasadnutia mestského zastupiteľstva veľmi 
poučné, nakoľko skúsení členovia so svojimi skúsenosťami a noví so svojimi pripomienkami 
spestrili toto konštruktívne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Obzvlášť by som sa chcel 
poďakovať za konštruktívne pripomienky. Teším sa, že v tomto zastupiteľstve sú dvaja bývalí 
primátori, viceprimátor, v sále sú ďalší a máme tu aj riaditeľov škôl – s touto potenciálnou 
energiou môžeme toho veľa urobiť. Ja dúfam, a nie len preto, lebo ide o bývalých primátorov, 
ale aj preto, a teraz sa pozerám na pána poslanca z národnej rady, lebo je veľmi dôležité a som 
rád, ak je tu ešte medzi hosťami aj poslanec z národnej rady pán Vörös a poslanec národnej 
rady pán Matejička, pretože môžu byť pre mesto veľkou potenciálnou silou. Prajem si, aby sme 
spoločne, dynamicky viedli toto mesto a sľubujem, že v záujme toho  urobím všetko. Prajem 
každému, s kým sa už nestretnem, veľa síl, zdravia, pekné sviatky v kruhu rodiny a blízkych a 
ešte čo sa týka oficiálnej časti,  ak bude potrebné, ešte v tomto roku zvoláme zasadnutie 
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mestského zastupiteľstva hoc aj v mimoriadnom termíne, alebo aj v riadnom, ale samozrejme v 
novom roku už budeme zasadať podľa určitého harmonogramu.   Každého srdečne pozývam 
na prípitok do vedľajšej sály.  Ďakujem pekne, týmto ukončím dnešné zasadnutie mestského 
zastupiteľstva.      
 
 
Komárno  
 
 
 
 
...............................................            .......…………………………… 
      Ing. Bohumír Kóňa        Ing. László Stubendek 
 poverený prednosta úradu                      primátor mesta 

 
 
 
 
 

 
 

Overovatelia 
 
 

................................... 
Mgr. György Batta 

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

Mgr. Ondrej Gajdáč  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na základe zvukové záznamu zapísala: Anna Szabóová 
 
Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice: 
- pozvánka, 
- program zasadnutia, 
- prezenčná listina,  
- uznesenia  
- sľub primátora mesta Komárno 
- sľub poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne  
 
• 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 

 
 


