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Naše číslo: 7217/48875/ZASKN/2015                                               Komárno, 16. apríla 2015  
 
 

ZÁPISNICA 
ZO 7. ZASADNUTIA  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE, 

KONANÉHO DŇA 16. APRÍLA  2015 
 
K bodu číslo 1 - Otvorenie  
 
7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o13:00 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: JUDr. Štefan Bende, neskorší príchod ohlásil 
MUDr. Zoltán Benyó. 
 
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 overovate ľov zápisnice: -   JUDr. Tamás Varga, 

-  Ing. František Rajko. 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 1/:  
k návrhu overovate ľov  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 105/2015)  
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L. Stubendek – ...... ďakujem, návrh je prijatý. Na minulom zasadnutí odznela žiadosť 
poslancov na zabezpečenie tlmočenia. Sú zabezpečení dvaja a v prípade potreby sem aj 
prídu. Má niekto nejaké pripomienky alebo dodatky? Uzatváram prihlasovanie sa. Zahlásili 
sa štyria, pán poslanec Andruskó, Keszegh, Vetter a Feszty. Slovo má pán poslanec 
Andruskó. 
I. Andruskó – ..... mal by som dva návrhy a prosím ťa pán primátor hlasova ť o nich 
zvláš ť. Za bodom č. 3 - Informatívna správa o plnení uznesení by som chcel doplniť ako bod 
č. 4 - Zásady upravujúce postup Mesta Komárno v prípade užívania pozemkov vo vlastníctve 
mesta tretími osobami bez právneho titulu – výkon pozastavený primátorom mesta, nakoľko 
súvisí aj s plnením uznesení a žiadam kolegov o podporenie. Ďalej by som mal návrh, aby 
sme v bode č. 10 - Žiadosti a návrhy vo finančných veciach, kde sa nachádza 7 pod bodov, 
aby sme o pod bode č. 7 - Kanalizácia a ČOV - Zlatná na Ostrove - informatívna správa 
spoločnosti KOMVaK a.s. nerokovali. Rada to nedoporučovala takto. Za čestnejšie by som 
považoval, keby to vopred prerokovali a zosúladili aj so zástupcami spoločnosti, veď už aj na 
rade odznelo, že to s nimi nebolo prerokované. Preto by som žiadal tento bod vynechať. 
Tento materiál neobsahuje návrh na uznesenie, tak by to neznamenal ani taký veľký 
problém. Myslím si, že aj tak sa sem čoskoro dostane na prerokovanie do zastupiteľstva 
účtovná závierky spoločnosti a vtedy by sa tento materiál mohol prerokovať spoločne. Toto 
sú moje dva návrhy a odovzdám ich pán primátor aj p ísomne.  
B. Keszegh – ..... chcel by som k tomu dodať len toľko, že by sme o KOMVaKu naozaj 
chceli rokovať a plánujeme zasadnutie, ktorého jediným bodom by bolo práve prerokovanie 
všetkých náležitostí týkajúcich sa tejto spoločnosti. Myslíme si, že je to dôležitá téma. 
Myslíme si, že o tom musíme hovoriť a nie jednotlivo, ale predložiť svoje názory a návrhy, 
ktoré by boli zárukou toho, aby budúcnosť spoločnosti mohla smerovať správnym smerom. 
Dovoľte mi, aby som ešte reagoval ohľadom vetovania pána primátora. Dôležité je to, aby 
sme schválili dobré a presné zásady, lebo pochybnosti neboli len zo strany pána primátora 
a poslancov, ale aj na rade rozvinul hlavný kontrolór svoj názor o tom, že v týchto zásadách 
vidí určité pochybnosti. Dokonca aj jeden zainteresovaný, ktorého materiál sme prerokovali 
už viac krát vyhlásil, že by tieto zásady mohli byť lepšie a inak stanovené. Chceli by sme to 
predložiť na májové zasadnutie s tým, aby sme to neprijali čím skôr, ale aby to rokovanie 
bolo o tom, aby sme prijali čím lepšie zásady. Preto dúfam, že sa ohľadom tejto témy 
rozvinie konštruktívna diskusia. Ďalej by som mal dva návrhy . Dôležité je to, aby sme dnes 
hlasovali o Návrhu na udelenie Ceny Mesta Komárno a prerokovali v zvlášť bode č. 6. Môj 
druhý návrh by bol, aby sme vsunuli ako č. 10 - Schválenie doplnenia do zoznamu 
prioritných investícií kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 
2015 pred Žiadosti a návrhy vo finančných veciach.  
L. Stubendek  – pán poslanec Andruskó má faktickú poznámku na pána viceprimátora.  
I. Andruskó  – ..... ďakujem, že reagoval na mňa pán viceprimátor. Nepovedal som však nič 
také, že by sme sa s KOMVaK-om nemali zaoberať, ale podľa mňa je zbytočné o tom dnes 
dve – tri hodiny rozprávať, nakoľko nie je nachystané žiadne uznesenie. Tak ako si aj 
naznačil, mali by sme tomu venovať jedno zasadnutie s tým, že by sme prerokovali všetky 
témy, ktoré s touto spoločnosťou súvisia. Ďakujem. 
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L. Stubendek  – ďalší je pán poslanec Vetter.  
J. Vetter – ..... v podstate už odznelo čo som chcel povedať aj ja. Aj podľa mňa by sme 
z dnešného rokovania mali vynechať prerokovanie spoločnosti KOMVaK, a čo najskôr na 
jednom zasadnutí prejednať problematiku spoločnosti s tým, že by sa tam mohlo vyjadriť 
vedenie spoločnosti, vedenie mesta ako aj úradu. Mohli by tam rozvinúť svoje argumenty aj 
protiargumenty, ktoré sa týkajú spoločnosti. Práve preto by som návrh pána poslanca 
Andruska podporil. Druhá sa týkala pána primátora, ale ako si už povedal, je zabezpečený 
tlmočník, a v prípade potreby bude zabezpečený preklad do slovenského jazyka. Ďakujem 
pekne.   
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Tak nemáš žiaden návrh na zmenu programu. Ďakujem, 
ďalší je pán poslanec Feszty. 
Zs. Feszty  – ..... musím vyhovieť upozorneniu právnika. Na zasadnutí MZ dňa 12. februára 
2015 som niečo prehlásil. Následne som 09. marca 2015 obdržal od právnika výzvu. Toto 
moje prehlásenie sa vzťahovalo na spoločnosť COM-therm. Toto moje vyhlásenie sa 
vyvinulo ohľadom spoločnosti KOMVaK, kde som vyjadril moju radosť ohľadom riešenia tejto 
situácia. Súhlasil som a chcel som doplniť svojím návrhom kde som vlastne uviedol, že 
spoločnosť COM-therm viac ako desať rokov užíva nehnuteľnosť mesta bez akéhokoľvek 
hradenia nájomného. Proti tomuto môjmu tvrdeniu má vedenie spoločnosti námietky 
tlmočené prostredníctvom právnika. Moje tvrdenie považujú za nepravdivé, a na základe 
tlmočenia právnika žiadajú o vyjasnenie a nápravu môjho prehlásenia na dvoch miestach, 
a to na nasledujúcom zasadnutí MZ. Pre mňa je to prvé nasledujúce zasadnutie, nakoľko 
som sa na predchádzajúcich nevedel zúčastniť z dôvodu pracovného zaneprázdnenia. V tom 
so spoločnosťou COM-therm musím súhlasiť a dávam im za pravdu, že vo februári som mal 
na zasadnutí nepodložené tvrdenie, lebo som to prehlásil len na základe získaných 
informácií po dohovore, ale nemal som ich papierovo podložené. Ďakujem im za to veľmi 
pekne, že ma na to upozornili. Trocha som sa za tým pozrel, lebo sa jedná aj o moju osobnú 
povesť a hodnovernosť, ktorá bola týmto trocha poznačená. Druhá vec je tá, že je to taká 
mestská záležitosť, nad ktorým by sme sa nemali len tak povzniesť. Útvar hlavného 
kontrolóra dňom 13. decembra 2012 vydalo správu, na osobnú žiadosť pána Keszegha, ešte 
vtedy poslanca MZ. Táto správa položkovite obsahuje všetky tie pozemky, dotknuté 
nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve mesta, ale súčasne využívajúca spoločnosť COM-
therm. Tabuľka presne a položkovite upresňuje, aká by bola oprávnená výška nájomného na 
presne stanovené obdobia. Myslím si, že do tejto správy môže dozaista každý nahliadnuť. 
To, prečo sa v tejto veci od decembra 2012 nepodnikli kroky, neviem. Predpokladám však, 
že túto správu dostala aj v tejto veci dotknutá spoločnosť. Čiže teraz na základe žiadosti 
právnika vyhoviem a vyhlasujem, že áno vtedy to tam nebolo podložené. Avšak teraz na 
mojom podloženom tvrdení trvám. Nechápem však ich žiadosť, prečo by som mal niečo 
zverejňovať v novinách Delta, keď som tam nezverejňoval a nedával svoje vyhlásenie 
a tvrdenie. Jedine na tomto fóre odznelo moje tvrdenie a jedine tu potvrdzujem svoje 
prehlásenie podložené správou hlavného kontrolóra. Môj návrh by bol ten, aby sme sa 
niekedy počas roka, povedzme začiatkom jesenného obdobia vrátili k tejto otázke. Dovtedy 
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sa môžeme na to pripraviť, môžu sa zainteresované strany dohodnúť, ale v každom prípade 
si myslím, že to treba dať do poriadku. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ..... myslím si, že táto problematika nepatrila do návrhov alebo zmien 
programu, ale skôr do bodu interpelácie a otázky. Pokúsim sa to napraviť a zapísať aj do 
zápisnice tak, že keď s tým bude súhlasiť aj zastupiteľstvo tak nebudeme musieť o tom 
hlasovať, ale určite to bude prerokované tým spôsobom, ako si to pán poslanec predniesol. 
Ďakujem pekne. Chcel by som predloži ť ešte dva návrhy na zmenu programu 
rokovania . Pred začiatkom zasadnutia MZ sme obdržali list od pána Olláryho, člena 
finančnej komisie, že z rodinných dôvodov odstupuje z funkcie. Myslím si, že by sme mali 
o tom hlasovať pred bodom rôzne. Druhý návrh je ohľadom toho, že na minulom zasadnutí 
sme diskutovali o Ráde sv. Benedikta, ale neodznel žiaden konkrétny návrh, aké stanovisko 
k tomu zastávame. Práve preto v bode rôzne ako prvý bod rokovania by som bol rád, keby 
v tom MZ zaujalo stanovisko z takého hľadiska, že nás ich prípad zaujíma a ich pôsobnosť 
podporuje aj MZ. Tak by som mal tieto dva pozmeňujúce návrhy na zmenu programu..... 
É. Hortai  – ..... len toľko, že keď to pán primátor predkladáš ako zvlášť bod, tak o tom 
musíme hlasovať, ale keď v bode rôzne, tak o tom nemusíme hlasovať. 
 
 
/Výsledok hlasovania č. 2/:  
návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa – ako bod č. 4 –  Zásady upravujúce postup 
Mesta Komárno v prípade užívania pozemkov vo vlastn íctve mesta tretími osobami 
bez právneho titulu – výkon pozastavený primátorom mesta 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa:  8 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý 
 
/Výsledok hlasovania č. 3/:  
návrh pána poslanca Mgr. Imre Andruskóa – 7 bod bod u č. 10 – Kanalizácia a ČOV - 
Zlatná na Ostrove - informatívna správa spolo čnosti KOMVaK a.s. -  stiahnu ť z 
rokovania 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 16  
Proti: 0 
Zdržal sa:  6 
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý 
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/Výsledok hlasovania č. 4/:  
návrh pána viceprimátora Mgr. Bélu Keszegha – ako b od rokovania č. 6 – Návrh na 
udelenie Ceny Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa:  0 
Nehlasoval: 1 
 
/Výsledok hlasovania č. 5/:  
návrh pána viceprimátora Mgr. Bélu Keszegha – ako n ový bod rokovania pred Žiadosti 
a návrhy vo finan čných veciach - Schválenie doplnenia do zoznamu prio ritných 
investícií kapitálových výdavkov Programového rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2015  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 16 
Proti: 1 
Zdržal sa: 6 
Nehlasoval: 0 
 
/Výsledok hlasovania č. 6/:  
návrh programu rokovania s prijatými zmenami 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 106/2015)  
 
Schválený program rokovania:   
 
1. Otvorenie 
2. Interpelácie a otázky 
3. Informatívna správa o plnení uznesení 
4. Zásady upravujúce postup Mesta Komárno v prípade užívania pozemkov vo vlastníctve 

mesta tretími osobami bez právneho titulu – výkon pozastavený primátorom mesta 
5. Návrh VZN č. /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno   

č. 2/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v 
Komárne a Návrh Pravidiel užívania viacúčelových športových ihrísk v Komárne 
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6. Návrh na úpravu VZN mesta Komárno č. 8/2014, ktorým sa určí výška dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia na kalendárny rok 2015 

7. Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno 
8. Návrh na podpísanie "Vyhlásenia CIVITAS Forum" 
9. Informatívna správa k zámeru "Obnova mikroregiónu na sídliskách mesta Komárno" 
10. Vyhodnotenie realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb Mesta 

Komárno na rok 2014 
11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach 
12. Schválenie doplnenia do zoznamu prioritných investícií kapitálových výdavkov 

Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015  
13. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach 
14. Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach 
15. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže 
16. Žiadosti a návrhy na úseku športu 
17. Parkovací systém mesta Komárno 
18. Návrh na súvislú ucelenú opravu miestnych komunikácií v správe mesta Komárno 
19. Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno od 01. 

mája 2015 do 31. decembra 2015 
20. Návrh na vypracovanie základných predpisov Mestskej polície v Komárne  
21. Návrh na vytvorenie vysunutého pracoviska Mestskej polície v Komárne 
22. Rôzne 
23. Záver 

 
L. Stubendek – ďakujem pekne, návrh je prijatý. Vážené zastupiteľstvo nasledujú 
interpelácie, samozrejme so žiadosťou pána poslanca Vargu, teda interpelácie a otázky. 
Prosím zahláste sa do diskusie.  
 
 
K bodu číslo 2 – Interpelácie a otázky  
 
A. Marek  – vážený pán primátor, vážené MZ. Doposiaľ to bolo na zasadnutiach tak, že sa 
do interpelácie zahlásili napríklad desiati, predniesli svoju interpeláciu, a niekde na konci 
dostali krátku odpoveď, a mnohokrát sa hľadala aj otázka, na ktorú žiadali odpoveď. Bolo by 
dobré, keby to bolo pripravené a prednesené vhodným spôsobom. Zaužívané to bolo na 
predchádzajúcich zasadnutiach stále tak, že sa položila otázka a hneď odznela aj odpoveď, 
keď sa ešte každý pamätal na otázku. Keď sa interpelovaný rozhodne tak, že svoju odpoveď 
zašle písomne je jeho rozhodnutie, avšak by sa vopred mal spýtať či predkladateľovi 
vyhovuje slovná odpoveď, alebo odošle písomne odpoveď. Moja žiados ť by bola tá, aby 
sme v tom pokra čovali týmto spôsobom. Druhá vec je tá, že čochvíľa sú to Komárňanské 
dni. Doposiaľ boli vždy ostro sledované výdavky, ako aj vystupujúci. Doposiaľ o tom nemám 
žiadne informácie, ale bol by som rád keby som nejaké informácie dostal, nakoľko sa jedná 
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o viac desaťtisícovú akciu. Nakoľko výdavky budú presahova ť 10 tis. eur, mala by 
prebehnú ť aj elektronická aukcia. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že organizovanie 
Komárňanských dní nebolo umožnené nejakej externej spoločnosti, ale riadilo to mesto. To 
by bola moja prvá otázka. Ďalšia by smerovala na pána viceprimátora Keszegha. Vlani asi 
v júli alebo niektorý letný mesiac navrhol a žiadal 12 tis. eur z rozpočtu mesta, aby sa 
v Ďulovom Dvore vybudovalo detské ihrisko. Moja odpoveď bola vtedy taká, že na to 
v rozpočte nemáme vyčlenené peniaze, ale posnažíme sa to vyriešiť z vlastných zdrojov, 
respektíve zo sponzorských financií. On sľúbil, že zabezpečí dovoz pôdy alebo piesku, to čo 
bude potrebné. Mesto svoj sľub aj splnilo, vyhotovili sa geometrické plány, pôda, ktorá tam 
bola nevyhovujúca bola odvezená, pozemok sa oplotil a vybetónoval. Jedna časť bola len 
vynechaná, kde bol zabezpečený aj vstup na ohradený pozemok. Pomohli nám sponzori, 
pozemok vyorali a mali sa tam len dokončiť menšie úpravy, a mal sa zabezpečiť dovoz 
piesku. Tieto práce sa ukončili v septembri. Odvtedy uplynulo osem mesiacov, rastie tam 
krásne burina a odvtedy sa tam nič neudialo. Aj keď takto oneskorene po ôsmych 
mesiacoch, ale musím sa ohľadom tohto ozvať, nakoľko obyvatelia i sponzori tejto akcie 
spochybňujú priebeh, že už je tu jar a nevedia čo je s tým ihriskom. Poniektorí aj prisľúbili, že 
sa  budú o ihrisko starať. Toto bola moja druhá otázka, ale mám aj tretiu. Vrátil by som sa 
znova k plánovanému trhovisku, kde sa našla kontaminovaná pôda. Považujem za 
zaujímavé to, že sa tam vykopala 3, 8 alebo 10 metrová jama, čo je vlastne jedno. Ale boli 
tam aj budovy, ktorej 1/3 bola zbúraná, lebo obsahovala kontaminované látky. Preto sa 
pýtam, v novinách bolo uvedené, že sa zbúrané časti budovy odvezú a zomelú, následne sa 
tým vyplní vykopaná jama. Nechápem ako je to teraz celé, lebo aj pôda tak aj budova 
obsahovala kontaminované látky a vráti sa to znova do pôdy. Nie je to potom celé 
kompatibilné. Nakoľko všetko obsahovalo kontaminované látky, tak sa to všetko malo 
odviesť. Ďakujem pekne.    
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Ďalší je pán poslanec Varga. Nech sa páči, máš slovo. 
T. Varga  – ďakujem pekne za slovo. Doterajšie obdobie sme kritizovali za to, lebo poslanci 
nedostali odpovede na svoje interpelácie. Najväčším kritikom bol vtedy aj pán viceprimátor 
Béla Keszegh, ktorý sa stále sťažoval, že nedostáva odpovede na svoje interpelácie. To isté 
sa stalo aj teraz. 12. marca 2015 som predniesol svoju interpeláciu na pána primátora 
a taktiež na pána viceprimátora Imricha Knirsa dve-dve otázky, na ktoré som ústnu odpoveď 
doposiaľ nedostal, ale bolo mi vysvetlené, že budem informovaný v písomnej forme. Odvtedy 
uplynulo viac ako mesiac, odpoveď som však nedostal. Nie som zástancom toho, aby sme 
si dopisovali, a ani nežiadam písomnú odpove ď na moje otázky, ale v tomto prípade 
prosím, aby ste odpove ď na moje interpelácie a otázky dali ešte v ten de ň, keď ich 
predložím. Teraz by som predniesol svoju interpeláciu. Viacerí sa na mňa obrátili so 
sťažnosťou ohľadnom Komárňanských dní, že mnohým komárňanským podnikateľom nie je 
dovolené, aby svoje produkty, tovary predávali na podujatí. Preto by som sa chcel spýtať, 
napriek tomu, že počas kampane každý sľuboval podporu miestnych podnikateľov, prečo je 
tento fenomén, kto triedi predajcov a na základe čoho, kto odmieta komárňanských 
podnikateľov a kto rozhoduje o tom, ktorý podnikateľ sa môže zúčastniť a predávať na 
Komárňanských dňoch. Toto bola moja prvá otázka. Moja druhá otázka sa týka toho, že na 
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internete sú zverejnené fotografie, ktoré vyzývajú obyvateľov a upozorňujú na padajúce 
omietky z budovy Polikliniky. Komárňanské dni sa blížia a nechcel by som, a neprajem to 
nikomu, aby mu padla omietka na hlavu. Preto by som sa chcel spýtať, či je plánované 
nejaké opatrenie na odstránenie tohto nebezpečenstva. Taká istá je moja otázka ohľadom 
budovy hotela Európa. Viem, že je to súkromný majetok, ale chcel by som vedieť, či vedenie 
mesta plánuje urobiť nejaké kroky, alebo iniciovať rokovania s podnikateľom alebo 
podnikateľmi respektíve majiteľmi budovy? Bolo by dobré urobiť nejaké kroky v tejto veci, 
lebo budova hotela Európy je hanbou centra mesta. Aj preto by som sa chcel spýtať, či sú 
nejaké plány do budúcna, alebo či mesto bude iniciovať nejaké kroky ohľadom budovy 
Polikliniky? 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Peter Korpáš. 
P. Korpáš  – vážený pán primátor, vážení poslaneckí kolegovia. Teraz keď sme trocha 
oprášili tému informatiky, tak sme sa o tom aj rozprávali. Do rúk sa mi dostali dve zmluvy, 
ktoré uzatvorilo ešte bývalé vedenie. Jedna je TEMPEST s.r.o. a druhá MAXnetwork s.r.o., 
so sídlom Veľké Úľany. Spoločnosť TEMPEST s.r.o. poznám, lebo som s nimi viackrát 
spolupracoval. Je to veľká vážna spoločnosť. Krytie tejto zmluvy respektíve plnenia mala byť 
vykrytá z financií EÚ, tak ako druhej spoločnosti. Podľa môjho vedomia sú tieto zmluvy ešte 
platné, boli uzatvorené a podpísané dňa 06. októbra 2014, ale do dnešného dňa neboli 
vypovedané. Chcel by som sa spýtať, kedy úrad obdržal list, že mesto nedostane dotácie 
EÚ. Bolo by to dôležité z hľadiska dňa podpísania zmluvy. Do zmluvy TEMPEST s.r.o. je 
korektne napísané, že v prípade neúspechu projektu a neobrdžania financií z EÚ obidve 
zmluvné strany odstúpia od zmluvy v zmysle tohto. V zmluve spoločnosti MAXnetwork s.r.o. 
takýto článok neexistuje. Túto zmluvu je možné ukončiť jedine po dohode. Pýtam sa však, čo 
sa stane v tom prípade, keď druhá strana nechce odstúpiť od zmluvy. Pozrel som sa za tým 
a bolo by dobré o tom aj vedieť, že táto spoločnosť MAXnetwork s.r.o. je spoločnosť so 
sídlom Veľké Uľany zastúpená jednou osobou s 2.370 eur. základným kapitálom. Spoločnosť 
bola založená v roku 2002, vzhľadom na to je však zmluva uzatvorená na hodnotu 
1.083.588,- eur s DPH. Chcel by som sa spýtať na osud týchto dvoch zmlúv, či o tom vie 
vedenie mesta, lebo nakoľko sú tieto zmluvy ešte platné, tak to mesto zmluvne zaväzuje, že 
prevezme určité služby a tovar. Je určité, že ešte tovar nedoviezli, ale právnici ma určite 
podporia v tom, že z tohto môžu vyplynúť nepríjemnosti. Ja si však myslím, že tieto zmluvy 
sme mali už vypovedať. Moja informácia je tá, že tieto zmluvy sú ešte plat né a táto 
informácia pochádza ešte zo štvrtka pred veľkonočnými sviatkami, keď boli dozaista ešte 
platné. Chcel by som sa spýtať na tieto veci. Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Szilárd Ipóth.  
Sz. Ipóth  – vážený pán primátor, vážení poslaneckí kolegovia. Moja otázka by bola ohľadom 
Ulice 29. augusta. Keď poznáte vidiek, tak prejdeme pod tunelom na Letecké pole a na 
pravej strane sa nachádza troj alebo štvorposchodový bytový dom. Medzi tým domom 
a domami, kde bývali rómske komunity boli pred troma rokmi vyrezané stromy. Moji rodičia 
ako aj svokrovci bývajú v blízkosti. Dozaista aj vy viete o akú situáciu sa jedná. Pozemok je 
vo vlastníctve mesta, ale práce vykonala spoločnosť z Bajču. Použiteľné drevo odviezli, ale 
hnijúce tam ponechali. Je to dosť močaristý a bahnistý pozemok, kde sa vo veľkom 
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množstve množia potkany. Pomaly sa blíži aj leto a začína to celé hniť, čo spôsobuje aj 
neznesiteľný zápach. Chcel by som vedie ť čo sa s tým plánuje, lebo som dos ť 
znepokojený oh ľadom tejto situácie, tak ako aj obyvatelia tej časti. Na toto by som 
žiadal odpove ď. Ďakujem pekne.    
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Szabó. Nech sa páči. 
B. Szabó  – ďakujem za slovo pán primátor. Chcel by som sa vyjadriť k uzneseniam 4. 
zasadnutia MZ. V pondelok, keď sme mali to spoločné zasadnutie som požiadal, aby to bolo 
korigované, ale nestalo sa. Práve preto teraz žiadam takouto oficiálnou formou. Na 4. 
zasadnutí sme schválili rozpočet uznesením číslo 29/2015, ku ktorému je priložená príloha 
číslo 3 pod názvom Zoznam investícií na roky 2015-2017. Zdanlivo to potom vyzerá tak, že 
MZ schválilo všetky kapitálové výdavky. O tomto však hlasovanie nebolo. Práve preto 
žiadam skráti ť tieto položky na tých šes ť, ktoré boli aj v uznesení.  Ďakujem pekne.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Naozaj bola o tom reč, je to tak. Slovo má pán poslanec 
Bujna.  
Z. Bujna  – ďakujem pekne. Chcel by som interpelovať v mene nefajčiarov. Jedná sa o tunel 
pod železnicou, ktorý spája Letecké pole s mestom. Tento tunel využívajú dennodenne deti 
ako aj tehotné mamičky a veľmi ich to vyrušuje, nakoľko tam možno dym krájať. Keď dobre 
viem, tak Zákon o ochrane nefajčiarov dáva možnosť samosprávam, aby zaviedli určité 
obmedzenia, ktorým môžu zakázať fajčenie na verejných priestranstvách. Moja otázka by 
bola tá, či by sme mohli formou tabule zakáza ť fajčenie na tomto priestranstve.  Keď 
áno, tak jeho dodržiavanie zabezpečiť pomocou mestskej polície. Druhá moja pripomienky 
by bola ohľadom dosť veľkej dopravy v centre mesta. Tie brány, ktoré majú slúžiť na 
uzávierku centra mesta, aby autá nevedeli premávať v centre sú spustené a kvetináče sú tak 
isto odtiahnuté. Veľa áut a nie vždy s komárňanskou značkou uháňajú mestom nehovoriac 
o tom, že nedodržujú rýchlosť, ktorú by mali rešpektovať a dodržiavať voči chodcom na pešej 
zóne. V spojitosti s týmto som sa spýtal pána Ferencziho, riaditeľa parkovacej spoločnosti, 
čo by sme v spojitosti s týmto mohli postúpiť. Povedal mi pán informácií, ktoré ma prekvapili. 
Mali by sme si však uvedomiť, že keď nebudeme vyžadovať dodržanie pravidiel, aby si 
zakúpili obyvatelia lístky, alebo permanentky na pol roka alebo rok, tak tým mesto oberajú 
o príjem. Mal by sa v tom urobiť poriadok. Moja otázka by bola, ako by sme v tom vedeli 
urobi ť poriadok.  Ďakujem.    
L. Stubendek – ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Batta. 
Gy. Batta  – vážený pán primátor, vážení kolegovia. Na predchádzajúcom zasadnutí som 
žiadal úrad, aby vyhoveli žiadosti obyvateľov Ďulovho Dvora. Spomenul som, že na 
Súbežnej ulici vykonávali orezávanie stromov pracovníci verejných prác a povedľa cesty 
ponechali veľmi veľa konárov. Tieto vietor sfúkal aj na cestu, čo bolo z hľadiska premávky 
dosť nebezpečné. Vtedy som dostal na to odpove ď, že za dva alebo tri dni to bude 
odstránené. Toto sa však doposia ľ nestalo.  Chcel by som sa len spýtať, dokedy bude 
vyhovené žiadosti obyvateľov Ďulovho Dvora. Ďakujem.  
L. Stubendek – ďakujem pekne. Toto je dôležité. Slovo má pán poslanec Andruskó. 
I. Andruskó  – ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, dámy a páni. Mal by 
som niekoľko interpelácií na pána primátora. Prvá by sa vzťahovala na Komárňanské dni, 
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ktoré spomínal už aj pán JUDr. Varga. O desať dní sa bude konať Slávnostné zasadnutie 
Mestských zastupiteľstiev Komárna a Komáromu. Ďakujem pekne pánovi, pozvánky sme už 
obdržali. Avšak ja osobne som ešte nevidel program a ani rozpočet Komárňanských dní. V 
predchádzajúcich rokoch sme však už dostali o takomto čase, dva aj tri týždne vopred. V 
zápisnici Komisie rozvoja mesta som videl, že pod vedením predsedu pána poslanca Dávida 
Kovácsa o tomto rokovali, ale my sme o tomto nedostali žiadnu informáciu a nefiguruje ani 
v prílohe tejto zápisnice. Myslím si, že by bolo vhodné, keby o tom vedeli aj ostatní, čo a ako 
sa pripravuje a kto to organizuje. Aj na Facebooku sa vyvinula diskusia o tom, že sa to 
zverejňuje len tak na paletách. Neviem, nie je mojou funkciou o tom rozhodovať, či je to 
dobré alebo nie, že Strekovskému festivalu vína robia reklamu na vysokej úrovni, nie 
amatérsku reklamu, teda nielen tak, že sa položia dve bále sena a dajú na to reklamu pod 
názvom Komárňanské dni. Chcel by som sa spýta ť, kto je v tíme, kto zodpovedá za 
dizajn, kto za reklamu a programy, ako aj za rozpo čet. Pán primátor prosím ťa, keď máte 
o tom informáciu, tak sa s nami o ňu podeľ. Pán primátor ešte toľko, že ma vyhľadal jeden 
obyvateľ cez  môjho priateľa, podotýkam, že ho nepoznám, sú zo Štúrova, je to Mistral s.r.o., 
Martina Mišková a tu by som sa znova pridal k pánovi Vargovi. Menovaná podala 19. januára 
na mestský úrad žiadosť na predaj tovaru, do ktorého napísala čítam „ že by rada sumou 1 
tis. eur podporila naše podujatie“. Pýtam sa či je mesto také bohaté, že príde sem niekto 
predávať, vyplatí danú sumu za predajné mesto, okrem toho mestu ponúkne ešte 1 tis. eur, 
aby ešte mestu dotovalo nejaký program a neprimerane ani nedostane na to žiadnu 
odpoveď. Chcel by som sa spýtať, napojím sa na pána Vargu, na základe akých zásad 
mesto rozdeľuje predajné miesta. Príde sem niekto predávať do mesta a chce mesto aj 
zasponzorovať a nedostane na svoju žiadosť žiadnu odpoveď. Myslím si, že tie peniaze by 
vykryli vystúpenie jednej skupiny. Keby bolo možné pán primátor, tak by som na to žiadal 
odpoveď ešte dnes, ak nie, tak písomnou formou čím skôr. Ďakujem. Chcel som sa ešte 
vyjadriť k zásadám, ale vidím že sú súčasťou programu, tak svoj názor a mienku deklarujem 
pri danom bode. Ešte by som sa chcel poďakovať pánovi primátorovi za jeho pripomienky 
k Rádu sv. Benedikta v Komárne. Myslím si kolegovia, že viacerých vás vyhľadali. V procese 
je podpis jedného vyhlásenia, ktorým by sme sa mali zaoberať trocha lepšie, a vyjadril by 
som svoje myšlienky pri schvaľovaní návrhu na cenu Pro Urbe. Tohtoročná cena bude 
pravdepodobne udelená Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Komárno. Myslím si, že by sme to 
mali spojiť aj s Rádom sv. Benedikta v Komárne, lebo nepovažujem za fér, čestné a slušné, 
takto ich vyhnať z Komárna po 300 rokoch. Týmto by sme sa mali v každom prípade 
zaoberať. Som veľmi rád pán primátor, že sa týmto zaoberáte a keď dostaneme na to v bode 
rôzne odpoveď, tak rozviniem svoj názor trocha obšírnejšie. Druhá vec je v spojitosti so 750. 
výročím vyhlásenia Komárna za mesto. Najprv patrí vďaka vedeniu, že prevzalo na seba 
organizovanie slávnosti, lebo pre mesto je veľmi veľká vec, že môže osláviť 750 rokov 
výročia vyhlásenia za mesto. Mal som však pocit prázdnoty, čo cítilo viacej poslancov, 
nakoľko Dôstojnícky pavilón nebol vhodne zaplnený. Myslel som si, že keď tam prídem 
neskoro, už nebudem mať miesto na sedenie. Viacerí poznamenali, že na takúto veľkú 
a dôstojnú slávnosť je veľmi málo prítomných. Avšak poďakovanie patrí pánovi poslancovi 
Józsefovi Kiss Péntekovi, ktorý zostavil veľmi pekný kultúrny program a mojej kolegyni 
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Adrianne Spátai, ktorá napomáhala v prípravách a zostavení programu. Tak isto patrí vďaka 
kolegovi Černekovi, ktorý Dramaťákom - Dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka prispel 
k peknému programu tejto slávnosti. Všetky tri školy – Gymnázium Ľ. J. Šuleka, SPŠ a 
Gymnázium Hansa Selyeho sa patričným spôsobom zapojili do programu. Chcel som to 
však povedať pán primátor len preto, aby tu odzneli mená tých, ktorí sa patrične a dôstojne 
zapojili do tohto programu a celé toto uskutočnili. Ďakujem pekne.      
L. Stubendek – ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Bastrnák.  
T. Bastrnák  – vážený pán primátor. Ja by som chcel tiež nazna čiť, že na moju 
interpeláciu som ešte odpove ď nedostal. Spomínal som aj minule, že nežiadam, aby  
ste ma kontaktovali oficiálne písomnou formou , veď možno požadujem veľmi obšírne 
materiály. Nežiadam to písomne . Moja požiadavka bola taká, že sme schválili MsÚ dosť 
veľkú sumu, čo je absolútne v poriadku a nikto proti tomu neapeloval, ale chceli by sme 
vidieť štruktúru, presne ako funguje úrad. Moja interpelácia by znela, koľko dohôd si uzavrel 
na MsÚ, na aké druhy práce a presne koľko financií na to mesto uhrádza. Na moju 
interpeláciu nežiadam odpove ď teraz, ale písomnou formou, sta čí aj mailom . Ďakujem.  
L. Stubendek – ďakujem pekne pán poslanec za tvoje interpelácie. Slovo má pani 
poslankyňa Hortai.  
É. Hortai  – ďakujem za slovo. Dvoma otázkami by som chcela interpelovať pána primátora 
a jednou pán a viceprimátora Keszegha. V týchto dňoch vykonávajú rekonštrukčné práce na 
Radnici MsÚ a chcela by som vedieť kto ich vykonáva alebo vykonával, čo opravovali a za 
koľko. Prosím vás, aby ste mi zaslali fotokópie všetkých dokumentov týkajúcich sa tejto 
rekonštrukcie, zmluvu vzťahujúcu sa na tieto opravy, respektíve povolenie stavebného úradu 
a úradu na ochranu pamiatok. Vo vlastníctve mesta sa nachádza viacej takých budov, ktoré 
si vyžadujú opravu, respektíve rekonštrukciu. Chcela by som si vyjasni ť celý tento proces 
a financovanie, preto na svoju interpeláciu žiadam písomnú odpove ď. Moja druhá 
otázka by bola ohľadom parkovacieho systému. Na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy 
spoločnosť, ktorá na vlastné náklady vykonala vybudovanie parkovacieho systému, neskôr 
ho aj prevádzkovala sa zaviazala sa, že napomôže mestskej polícii v kontrolnom procese. 
V zmysle neskôr zmenenej zmluvy je výnimočne jediným kontrolným orgánom, ktorú 
vykonáva z vlastných zdrojov a prostriedkov. Žiadala by som vyrozumenie a výkaz o tom, 
akou výškou finančných prostriedkov bola zaťažená parkovacia spoločnosť a mestská polícia 
pred zmenou zmluvy a po zmene, aká bola výška finančných prostriedkov, ktorá bola 
napríklad z ukladania papučí, a s tým náležité výdavky po zmene zmluvy, ako aj prvý štvrťrok 
roku 2015. Mestské zastupiteľstvo už rokovalo o parkovacom systéme a pravdepodobne 
ešte aj bude, a je bodom rokovania aj dnešného zasadnutia. Moja žiadosť je práve preto, aby 
sme mali čo najviac informácií ohľadom parkovacieho systému. Na túto moju interpeláciu 
žiadam tiež písomnú odpove ď. Pán viceprimátor Keszegh na zasadnutí rady uviedol, že sa 
obšírne oboznámil s problémom a s činnosťou spoločnosti NOE, osobne navštívil 
organizáciu a aj jednal a riaditeľom. Povedal a dal prísľub na to, že sa na vyriešenie 
problému nájde riešenie. Chcela by som vedieť, aké riešenie našli na vyriešenie problému. 
Problémom spoločnosti NOE spočíva v tom, že od Nitrianskeho samosprávneho kraja 
odkúpila budovu Polikliniky na 7. sídlisku na Eötvösovej ul., čo z vlastných zdrojov a formou 
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pôžičky aj renovoval a dal do prevádzky. Momentálne už táto inštitúcia slúži pre obyvateľov 
nášho mesta. Neskôr sa však ukázalo, že pozemok pod budovou je vo vlastníctve mesta 
Komárno, avšak jeho odkúpenie sa uskutočnilo v neskoršom termíne. Mesto žiada ušlé 
nájomné súdnou formou vo výške 25% z ročnej hodnoty nájomného, započítajúc aj súdne 
poplatky a poplatky za omeškanie, ako aj výšku trov advokátskej kancelárie. V mojej diskusii 
som len v krátkosti načrtla situácia a ďalej by som ju ani nechcela rozvinúť, lebo budeme 
ešte o tomto rokovať. Budem si na to žiadať písomnú odpoveď. Ďakujem pekne za príležitosť 
a chcela by som ešte pánovi primátorovi naznačiť, že na svoju interpeláciu 
z predchádzajúceho zasadnutia som zatiaľ ešte nedostala písomnú odpoveď. Dúfam, že ju 
už skoro obdržím. Ďakujem pekne.          
L. Stubendek  – ďakujem pekne za interpelácie a otázky. V krátkosti len toľko, že sa 
snažíme každému poskytnúť písomnú odpoveď na interpelácie respektíve otázky. Žiadosti 
sú v priebehu vybavovania, a keď dobre viem tak sú už sú na pošte odpovede na 
interpelácie z predchádzajúceho zasadnutia. Vzhľadom na to, že sa snažíme na otázky 
poskytnúť adekvátne odpovede je možné, že sa odpovede odošlú s oneskorením jeden 
alebo dva dni. Ale odpovede na predchádzajúce interpelácie a otázky sú už odoslané. 
Myslím si aj s kolegami, že poskytneme radšej odpovede písomnou formou, nakoľko je to 
takto presnejšie a bude to takto aj v budúcnosti. Bol by som rád, keby sme dostali slovnú 
odpoveď na Komárňanské dni, lebo táto žiadosť tu odznela od viacerých poslancov. Chcel 
by som uviesť, že zo strany mesta je hlavným koordinátorom pani Anna Varga. Požiadal by 
som ju, aby slovne v krátkosti odpovedala na položené otázky, respektíve písomnou formou, 
kde odznela taká žiadosť. Ešte len toľko, že dnešným dňom sa nám do rúk dostala aj 
brožúra Komárňanských dní. Viacerí poslanci oprávnene uviedli, aby bola táto brožúra už 
pred nami. Je to už v tlačiarni a keď sa to podarí, tak ešte dnes každý poslanec obdrží túto 
brožúru. Hovorím to teraz práve takto, lebo doobeda sa konala tlačová konferencia ohľadom 
Komárňanských dní na Mestskom úrade v Komárome za účasti pána primátora. Dnes sme 
ešte niečo doplnili a už je to aj v tlači. Dúfam, že to dnes obdržíme. Keď nie, tak to bude 
prístupné už od zajtra. Momentálne je však na webovej stránke www.komarominapok.eu 
a www.komarnanskedni.eu prístupný aktuálny program. Slovo má koordinátorka 
Komárňanských dní.   
A. Varga  – ďakujem za slovo pán primátor. Vážení poslanci. Pán primátor na prípravu 
Komárňanských dní vytvoril komisiu. Túto komisiu tvoria zástupcovia občianskych 
spoločností, osoby zaoberajúce sa reklamou, organizátori podujatia, zo strany MsÚ pán 
Gábor Weszelovsky a ja. Komisia pracuje spoločne, vzájomne sa informujeme, sme v stálom 
kontakte s úradom, resp. s vedením mesta. Prediskutujeme veci, čiže nejdeme vlastnou 
cestou a len podľa našich rozhodnutí. V spojitosti s týmto by som chcela odpovedať na 
otázku pána Mareka. Čo sa týka rozpočtu Komárňanských dní, je mi to ľúto, že predsedovia 
komisií sa na nás neobrátili, ale elektronickou formou to pošleme všetkým poslancom 
dodatočne, takisto, ako to dostali aj členovia komisie pre cestovný ruch. Pri objednávkach, 
týkajúcich sa organizovania Komárňanských dní dodržujeme právne legislatíva zákonu 
o verejnom obstarávaní. Pán poslanec, viete veľmi dobre, poznáte pána Kôňu, že on je ten 
typ ekonóma, ktorý keď niečo nie je v poriadku, to nepodpíše, a taktiež aj my sa snažíme 
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dodržať všetky postupy verejného obstarávania. Čo sa týka verejného obstarávania, napr. 
otváranie obálok sa uskutoční aj budúci pondelok, vo veci technického zabezpečenia 
podujatia, čiže ozvučovacej a svetelnej techniky. Pri otváraní obálok budú prítomní aj dvaja 
poslanci, a to predsedkyňa komisie pre kultúru a predseda komisie pre cestovný ruch Dávid 
Kovács. Z mojej strany toľko, ak vyhovuje takáto odpoveď. Čo sa týka predajcov na 
Komárňanských dňoch, snažili sme sa dať priestor všetkým záujemcom, netriedili sme ich 
tak, že ty sa môžeš zúčastniť a ty nie. V prípade Remeselníckej ulice sme sa pokúsili 
zohľadniť to, aby na ulici remeselníkov skutočne boli a predávali remeselníci, aby tam 
nepredávali predajcovia trhovými stánkami, aby si ulica skutočne zachovala remeselnícky 
charakter. Bolo viacero predajcov, ktorých výrobky nevyhovovali predaju na remeselníckej 
ulici, ale dali sme im samozrejme priestor predávať svoje výrobky na Palatínovej ulici. 
Skutočnosťou je, že sme odmietli účasť predajcov s paplónmi a s detskými šatami, a 
predajcov tovaru s podobným charakterom. Aby sme v budúcnosti predišli fámam 
a vzájomným obviňovaniam, v spolupráci s niekoľkými poslancami by sme chceli pripraviť 
všeobecne záväzné nariadenie na predávanie, aby počas podujatia bolo predávanie 
rozdelené na zóny. V budúcnosti by sme už mohli mať na to pravidlo, ktoré bude pre 
všetkých jasné. Vyhovuje takáto odpoveď pánovi poslancovi? 
T. Varga  – ešte by som mal jednu otázku. Ak som dobre pochopil, každý komárňanský 
predajca môže predávať svoj tovar na ulici Palatínovej? 
A. Varga  – ako som to povedala, komárňanskí podnikatelia sú vítaní na Komárňanských 
dňoch, ale nechceme takých predajcov, ktorí chcú ponúkať v predajných stánkoch paplóny 
alebo podobný tovar, nakoľko nechceme z Komárňanských dní urobiť Ondrejský jarmok. 
O predajcovi MISTRAL s.r.o. nemám žiadne informácie, ale pozrieme sa za tým a napravíme 
to. Neviem či bola ešte nejaká otázka, na ktorú som neodpovedala. 
L. Stubendek  – áno, ohľadom programu.   
A. Varga  – ohľadnom programu, ako už to aj pán primátor spomínal, brožúra s programom 
je prístupná na webových stránkach podujatia. Brožúrka je v tlačiarni a v týchto dňoch by sa 
mala dostať  aj do všetkých rodín. Pán primátor, chcela by som ešte jednu vec, ale nebola to 
interpelácia. Niekedy to bolo dobrým zvykom, preto by som rada poprosila pánov poslancov, 
že keď sa pozrú na program Komárňanských dní, či by sa s nami mohli podeliť o informáciu, 
ktorých programov by sa zúčastnili. Tým by sme mali aj my spätnú väzbu o tom, že prídu na 
program a mohli by sa s nami podeliť aj o názor, ako boli spokojní a čo by sa dalo poprípade 
v budúcnosti vylepšiť. Ďakujem vám za spoluprácu.  
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Riaditeľka a hlavná koordinátorka Komárňanských dní pani 
Anna Varga ma trocha predbehla v tom, že som práve v bode rôzne chcel pozvať poslancov 
MZ na slávnostné Komárňanské dni. Nech potom odznie teraz, že každého srdečne 
pozívame na Komárňanské dni, kde pozvanie prijali aj naši priatelia z družobných miest. Nie 
je to práve odpoveď na interpelácie a otázky, ale považoval som za dôležité, aby som to 
povedal. Diskusia o Komárňanských dňoch bola dôležitá práve preto, lebo písomnou formou 
by už nebola práve aktuálna. Avšak v tom prípade, keby to bolo pre niekoho potrebné 
písomnou formou, tak to nachystáme aj tak. Chcel by som sa spýtať dotknutých, či by na to 
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chceli odpovedať teraz? Podľa mojich poznámok, respektíve oslovení má slovo pán 
viceprimátor Keszegh.  
B. Keszegh  – ďakujem za slovo pán primátor. Nakoľko som bol v niektorých prípadoch 
oslovený, rád by som k tomu dodal aj ja svoje odpovede. Ohľadom Komárňanských dní by 
som sa jednou vetou napojil na pani Vargovú. Komárňanské dni majú podľa môjho názoru 
zostať nám. Odznelo už toľko kritík, tak dajme možnosť novým organizátorom. Objavili sa 
nové tváre a tým sa osvieži celé organizovanie. Počkajme však aký to bude mať efekt. 
Považujem za prioritné, aby verejné financovanie bolo prehľadné a transparentné, ale aby aj 
táto nová komisia dostala možnosť na to, aby ukázala niečo nové. Osobne si myslím, aby 
v týchto veciach rozhodovali odborníci a práve preto som sa na týchto pracovných 
rokovaniach ani nezúčastňoval. Organizácia festivalu by sa nemala zakladať na politických  
základoch, ale na odborných. Festival by mal mať jednu koncepciu, ako a kde majú 
predajcovia predávať. Je dôležité, aby mal festival vlastný vzhľad. Práve preto by sme ich 
mali nechať pracovať a preukázať sa. Ďalšia otázka bola ohľadom interpelácií. Podľa môjho 
vedomia sú už odpovede na interpelácie odoslané, teda interpelácia už nie je opodstatnená. 
Podľa môjho vedomia bolo vyhovené žiadosti pána Andruskóa, lebo odpovede na 
interpelácie boli vyhotovené dvojjazyčne. Doposiaľ keď dobre viem tak to takto nebolo, ale 
na žiadosť pána poslanca Andruskóa ako si to žiadal sú odoslané aj v maďarskom jazyku. 
Teda z tohto hľadiska boli dodržané aj termíny, možno že so sklzom dvoch dní, ale za to sa 
aj ospravedlňujeme. Odpovede však boli a budú vyhotovené dvojjazyčne, tak ako za 
uplynulých dvanásť respektíve dvadsaťštyri rokov precedens na to nebol, aby sme vyhoveli 
aj otázke dvojjazyčnosti a aj žiadateľovi. Druhá vec je tá, že ma ohľadom Ďulovho Dvora 
oslovil pán Marek. Bol som tam naposledy pred týždňom a to okolie poznám veľmi dobre, 
nakoľko som sa tam už viackrát zastavil. Nemalo sa to predniesť takto, lebo sledujem celú 
záležitosť a práve ja som predložil petíciu obyvateľov Ďulovho Dvora. Viem čo sa tam deje 
a bol by som veľmi rád, keby sme dnes vedeli prerokovať kapitálové výdavky, nakoľko práve 
v tomto bode máme návrh na to, aby sme riešili a zlepšili túto situáciu obyvateľov Ďulovho 
Dvora. Verím, že aj pán poslanec Anton Marek bude vedieť podporiť túto záležitosť nakoľko 
dozaista vie, že boli vykonané niektoré práce v rámci aktivačných prác. Na to, aby sme však 
celé práce dokončili, by sme potrebovali investície. Potrebovali by sme zakúpiť napríklad 
hračky, aby sa v Ďulovom Dvore vytvorilo centrum voľného času. Práve preto dúfam, že 
podporí celý náš zámer. Nasledujúci je pán poslanec Varga. Počas prestávky mu veľmi rád 
ukážem, že na budovu Polikliniky už namontovali železné tyče, na ktoré budú namotané, 
alebo už aj sú siete, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa nikomu nestala ujma počas 
Komárňanských dní. Teda aj tento problém je v štádiu riešenia a dnes alebo zajtra sa tieto 
práce dokončia. Dúfam, že je táto odpoveď postačujúca. Na pána poslanca Ipótha by som 
reagoval v krátkosti. Ten pozemok považuje aj mesto za veľmi dôležitý. Avšak keď sa jedná 
o súkromný pozemok je dosť ťažko riešiteľný problém. Napriek tomu sme spoločne 
s dobrovoľníkmi vyčistili územie počnúc od Leteckého poľa až po Mŕtve rameno a nazbierali 
obrovské množstvo smetí. Povedľa múru Pevnosti sme vyzbierali viacej kontajnerov smetí. 
Táto zóna patrí do vlastníctva Železníc SR. Nepočkali sme však kým si túto svoju povinnosť 
vykonajú, ale v snahe napomôcť obyvateľom tej časti sme to vykonali vlastnoručne. 
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Podotýkam ešte raz, že dobrovoľníci ako aj aktivační pracovníci mesta, ktorí tam napomáhali 
viackrát, nazbierali viacej kontajnerov smetí. Snažili sme sa im napomôcť v čom sme len 
vedeli. Ten kto teraz prejde tade bude mať možnosť vidieť, že sa značným spôsobom 
skrášlilo okolie. Aj toto je jedna z problémových oblastí, jedná sa o súkromný pozemok, ale 
v tejto veci sa samozrejme snažíme postupovať formou výziev a iných možností. Je veľmi 
prekvapujúca interpelácia poslanca Battu už aj práve preto, lebo hneď na druhý deň som 
žiadal kompetentnú osobu na MsÚ, ktorá to môže aj potvrdiť, aby sa na teba skontaktoval 
a prípadné možnosti odstránenia dohodli. Ja si to preverím, ale dozaista som požiadal 
kompetentného pracovníka na MsÚ hneď na druhý deň, aby ste si to vyjasnili. Bol som 
informovaný, že ste sa aj skontaktovali a  bol si aj informovaný o tom, že sa jedná 
o pozemok, ktorý spravuje a udržiava v poriadku Slovenská správa ciest. Napriek tomu to 
však mesto nejakým spôsobom vyrieši. Ďakujem však za tvoju interpeláciu. Ja si to preverím 
a keď to tak nie je, tak tento problém vyriešime. Mal som však takú informáciu, že to 
vykonali. Odznela tu aj interpelácia ohľadom parkovacieho systému. Chcel by som však pani 
poslankyňu Hortai upozorniť na to, že za uplynulé tri, štyri roky sa nedostal informatívny 
materiál parkovacieho systému na prerokovanie pred MZ napriek tomu, že je schválené 
uznesenie. Teraz sme to doplnili, lebo pred poslancov sa dostal komplexný informatívny 
materiál parkovacieho systému. Je však ešte jedna veľmi dôležitá novinka. Parkovaciu 
spoločnosť sme sa snažili doviesť do takej situácie, aby sme zmenili nie práve najlepšie 
podmienky parkovacieho systému. Ako však o tom rozhodnú poslanci MZ nevedno, majú 
možnosť zmeniť to a ostáva to len na nich. Je však veľmi dôležitá druhá časť vety. „Môžu 
o tom rozhodnú ť poslanci MZ“ . V roku 2006 keď sa táto zmluva uzatvorila, poslanci MZ 
schválili jedno uznesenie, avšak zmluva sa už k nahliadnutiu nepredložila. MUDr. Anton 
Marek, primátor Mesta Komárno rozhodol o tom, že paušál medzi mestom a parkovacím 
systémom sa prehodnotí do iného systému. O tom by sme mohli viesť dlhšiu diskusiu či to 
bolo dobré alebo zlé rozhodnutie, myslím si však, že čísla hovoria za seba a sú 
jednoznačné. Treba však k tomu dodať aj to, čo pani poslankyňa Hortai zdôrazňovala, že 
ešte v podstate ani nevieme, aké finančné výdavky sme tým prevzali na seba vo forme 
uhradenia prevádzky áut a prítomnosti mestského policajta. Jedno je však jasné, že poslanci 
MZ sa o tom dozvedeli dodatočne. Zdôraznil by som, že aktuálni poslanci MZ neobrdžia len 
komplexný informatívny materiál, ale majú možnosť rozhodnúť aj o budúcnosti parkovacieho 
systému. Ďalej sa mňa osobne pýtala pani poslankyňa Hortai na NOE s.r.o.. Aj dnes som 
hovoril s pánom Czirfuszom a ako som už spomínal, veľmi dobre poznám problematiku. 
Zhodli sme sa na tom, že sa posnažíme nájsť nejaké riešenie na jeho problematiku. Táto 
otázka sa dozaista prerokuje aj pri rokovaní zásad v bode č. 4. V spojitosti s týmto by som 
však chcel zdôrazniť jednu vec, že pred MZ sa nedostanú vždy presné informácie. Túto 
nehnuteľnosť odkúpil začiatkom roka 2012 a týmto sa však naskytne otázka, kedy a akým 
spôsobom sa táto problematika dostala na prerokovanie. V súvislosti s týmto som si vyhľadal 
niekoľko záznamov, to a akým spôsobom to bolo predložené. Vyhľadal som konkrétnu 
osobu, ktorá sa tým na úrade zaoberá, ktorá je aj dobrým známym pána Czirfusza a naozaj 
si myslím, že sa k tomu stavala s dobrým úmyslom.   
É. Hortai  – (nie je počuť zvukový záznam). 
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B. Keszegh  – ja som si to vypočul, ale veľmi rád by som to povedal aj ja. Dozaista sa táto 
otázka prerokuje aj neskôr. Ale je isté, že keď sa predloží nejaká podrobnosť, to už nie je 
také zaujímavé. Myslel som si, že dôležité sú skutočnosti, ale vyzerá to tak, že nie je už 
dôležité, keď to nie je výhodné. Ďakujem pekne.   
L. Stubendek  – vážené MZ chcel by som povedať, že interpelácie a otázky sú na to, aby 
sme zodpovedali a prerokovali veľmi dôležité otázky. Svoje otázky treba však predložiť 
patričnej osobe. Vzhľadom na to, že sa blížia Komár ňanské dni som dal možnos ť na 
okamžité odpovede vzh ľadom na zo, že každý poslanec musí obdrža ť odpove ď. Na to 
je však najlepšia, najstriktnejšia a najvhodnejšia písomná odpoveď. Práve preto musím 
skonštatovať, že napriek tomu, že sa zahlásili štyria poslanci, nie sú diskusným fórom 
interpelácie a otázky. Keď je ešte niečo veľmi dôležité a aktuálne pre túto problematiku, tak 
prosím, aby odpovedali na to patričné osoby. Nie sme na diskusnom fóre! Ďakujem pekne. 
Neviem či je ešte niečo také dôležité, na čo by sme mali odpoveď. Je však asi ešte jedna 
aktuálna otázka, ktorá si vyžaduje odpoveď. Slovo má pán viceprimátor Knirs.     
I. Knirs  – ďakujem pekne za slovo. Pán primátor chcel by som odpovedať dvom poslancom. 
Prvý by bol pán poslanec Varga. Áno, zaoberáme sa s budovou Polikliniky, nepozabudli sme 
na to, viackrát sme to aj kritizovali a práve preto ju považujem ja i každý kto sa tým zaoberá 
za srdcovú záležitosť. Budovu Polikliniky navštívilo viacej vedúcich organizácií, ktorú budovu 
prezreli zvonka aj zvnútra, aby sa oboznámilo so stavom budovy. Momentálne čakáme na 
ich návrhy. Nie je na to pozabudnuté a naďalej očakávame vážnejších záujemcov. 
Nepozabudli sme na to. Pani poslankyni Hortai ohľadom toho čo sa tu konečne deje podľa 
mňa ako aj iných len toľko, že obnovu budovy Radnice a Zichyho paláca sme nerealizovali 
len tak. Reštauračné práce sa vykonávajú práve na základe súhlasu Krajského 
pamiatkového úradu Nitra, a na vykonané práce osobne dohliada aj pán Imre Tóth, ktorý je 
pamiatkovým radcom vysunutého pracoviska Komárno. Reštauračné práce vykonávame 
z veľmi mála financií, skoro z vlastných finančných prostriedkov. So svojím kolegom, druhým 
zástupcom dennodenne koordinujeme práce. Keby mal niekto požiadavku na to, koľko 
financií tieto rekonštrukčné práce stoja, vieme skompletizovať výdavky a predložiť 
v písomnej forme.  
L. Stubendek – je to tak. Pani poslanky ňa to žiadala aj v písomnej forme.  Ďakujem 
pekne. Poprosím každého, aby dodržal rokovací poriadok a mal faktické poznámky 
v interpeláciách keď je to naozaj dôležité. Slovo má pán poslanec Vetter.  
J. Vetter  – chcel by som sa k tomu vyjadriť práve preto, lebo pán viceprimátor vo svojej 
odpovedi pre pána Andruskóa si povedal, že odpoveď na interpelácie obdržíme v obidvoch 
jazykoch. Bolo by však možné, že by odpovede dostal každý poslanec? Lebo takto to 
niekedy vyznie, že sa rozprávajú nepočujúci. Vyzerá to tak, že niekto položí otázku, na 
zasadnutí odpoveď nedostane, dostane ju v písomnej forme, ale ostatní sa pozabudnú, že tu 
odznela otázka, alebo sa zamýšľajú nad tým, aká mohla byť na to odpoveď. Bolo by lepšie, 
keby sme tieto odpovede dostali každý mailom, poprípade by sa mohli zverejniť na webovej 
stránke mesta, aby sa nejakou formou dostali aj k iným. Poprípade by sa to mohlo doložiť aj 
do programu. Druhá vec je tá, že tu sediac sa to zdá trocha inak ako by sme sedeli tam hore, 
ale pán poslanec Marek má pravdu v tom, že takto sú odpovede naozaj neprehľadné. Od 
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desiatich poslancov odznie dvadsať otázok a potom sa na niektoré odpovie. Možno som už 
trocha starý a unavený, ale nie vždy som presne vedel, že na akú pôvodnú otázku odpoveď 
odznela. Ďakujem.  
L. Stubendek – ďakujem pekne. Dodržali ste presne jednu minútu. Slovo má pán poslanec 
Marek. 
A. Marek  – len sa usmievam, nakoľko sa pán viceprimátor usmieva na mňa, že som mu 
položil otázku ohľadom toho čo on nevykonal a potom on práve mne položí otázku, či ho 
viem v tomto podporiť. Ja som si svoje povinnosti splnil. Teraz by som sa vrátil k tomu, čo 
spomínal aj pán Vetter. Práve živým príkladom na to bolo znova to, že tu odznelo veľa 
otázok a možno sa na viacej mohlo aj ústne odpovedať práve preto, aby sme tomu rozumeli, 
a potom aj iným spôsobom. Dodal by som k tomu ešte toľko, že sú zasielané písomné 
odpovede na interpelácie poslancov. Tak ako otázky aj odpovede ostatných poslancov. 
Možno by sa do programu mohol vložiť informatívny bod, v ktorom budú napísané otázky 
a zároveň aj odpovede, a môže si ich každý prečítať. Toto by bol môj návrh a mohli by sme 
si to premyslieť. Môže byť na to aj uznesenie, ale nemusí. Myslím si, že to každého zaujíma. 
Ďakujem pekne.   
L. Stubendek – ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Batta. Nech sa páči.  
Gy. Batta  – ja by som sa prihovoril k pánovi viceprimátorovi. Náhodou som sa dnes stretol 
s vedúcim odboru a povedal mi, že sa to v priebehu dvoch troch dní vyrieši. To mi však 
nespomenul, že je to komplikovaná vec. Ďakujem pekne za odpoveď a dúfam, že sa to čím 
skôr vyrieši. Ďakujem pekne.   
L. Stubendek – ďakujem pekne. Slovo má pani poslankyňa Hortai. 
É. Hortai  – žiadam teraz ústnu odpove ď, ale áno aj písomnú odpove ď. Ďakujem. 
L. Stubendek  – pán poslanec Glič, máš slovo. Prosím. 
K. Gli č – vážený pán primátor, vážené dámy a páni. Ja by som chcel povedať len toľko, že 
pán primátor ty máš iný rebríček hodnôt čo je dôležitejšie a čo nie je dôležitejšie, ale podľa 
mňa treba odpovedať na všetky otázky, ktoré boli podané. Napríklad kolega tu dal celkom 
slušné otázky, na ktoré chcem vedieť odpoveď a možno aj ďalší. Ďakujem. 
L. Stubendek  – ďakujem pekne. Myslím si, že odpovedať nezodpovedne by sme nemali, a 
nemali by sme sľubovať že áno. Samozrejme, že môžeme dávať populárne odpovede, ale 
dôležité je to, aby boli podložené faktami. Ja v plnej miere sympatizujem s návrhom pána 
poslanca Bujnu, ale to je druhá vec. Na položenú otázku treba podať adekvátnu odpoveď, 
koniec. Ďakujem pekne. Len pre zaujímavosť  by som podotkol, že desať poslancov ma 
interpelovalo a položilo mi práve dvadsať otázok. Ale toto len pre takú štatistiku. Ďakujem 
pekne. Vážené MZ, pristúpili sme k ďalšiemu bodu rokovania a to k bodu č. 3 – Informatívna 
správa o plnení uznesení. Prosím pán prednosta máš slovo.  
 
 
K bodu číslo 3 - Informatívna správa o plnení uznesení  
Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta úradu  
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B. Kóňa – ..... v návrhu na zmenu uznesenia prosím zmeni ť č. 1717 na č. 1718, nič iné 
sa nemení..... 
 
/Výsledok hlasovania č. 7/:  
návrh na uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského 
zastupite ľstva v Komárne ku d ňu 31.03.2015  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržal sa: 7 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 107/2015)  
 
/Výsledok hlasovania č. 8/:  
návrh na uznesenie na zmenu uznesení mestského zast upite ľstva č. 1899/2014 a 
1718/2014 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 108/2015)  
 
/Výsledok hlasovania č. 9/:  
návrh na uznesenie na vypustenie uznesení Mestského  zastupite ľstva v Komárne č. 
1165/2013 a 1422/2013 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 16  
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 5 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 109/2015)  
 
 
K bodu číslo 4 – Zásady upravujúce postup Mesta Komárno v p rípade užívania 
pozemkov vo vlastníctve mesta tretími osobami bez p rávneho titulu – výkon 
pozastavený primátorom mesta  
Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta úradu  
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(po vypočutí pána prednostu ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
/Výsledok hlasovania č. 10/:  
procedurálny návrh pána poslanca Károlya Lessa – ži ados ť prestávku 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 16 
Proti: 3 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 2 
 
 
Pán primátor o 16.13 hod, nariadil krátku technickú  prestávku.  
Pokračovanie o 16.40 hod. 
 
 
É. Hortai  – ..... mám pozme ňujúci návrh . Mestské zastupiteľstvo v Komárne potvrdzuje 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 76/2015 zo dňa 26.03.2015 
v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Komárne schvaľuje Zásady upravujúce 
postup Mesta Komárno v prípade užívania pozemkov vo vlastníctve mesta tretími osobami 
bez právneho titulu s účinnosťou od 01.04.2015. 
L. Stubendek  – ..... je potrebné vedie ť, že na prijatie tohto návrhu je potrebná 3/5 
väčšina všetkých poslancov . Prosím hlasovať o predloženom návrhu. 
 
/Výsledok hlasovania č. 11/:  ANULOVANÉ HLASOVANIE (technický problém)  
 
/Výsledok hlasovania č. 12/:  
pozmeňujúci návrh pani poslankyne JUDr. Éva Hortai   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 11 
Proti: 5 
Zdržal sa:  8 
Nehlasoval: 0 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia 110/2015)  
 
 
K bodu číslo 5 - Návrh VZN č. 6/2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Komárno č. 2/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok 
viacú čelových športových ihrísk v Komárne a Návrh Pravidi el užívania viacú čelových 
športových ihrísk v Komárne – TE 137/2015  
Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta MsÚ  



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

20 
 

 
Zápisnica zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 16. apríla 2015  

a pokračovanie dňa 23. apríla 2015   
 

 

T. Varga  – ..... mám pozme ňujúci návrh , aby sme pravidlá užívania rozšírili o článok č. 3 – 
Oprávnenia a povinnosti oprávnenej osoby a nasledujúce články prečíslovať podľa logického 
poradia..... ďalej mám pozme ňujúci návrh k pozme ňujúcemu návrhu  – doplniť uznesenie 
o bod B/ žiada László Stubendeka, primátora mesta Komárno zabezpečiť vypracovanie a 
vyvesenie „Pravidiel užívania viacúčelových športových ihrísk v Komárne“ aj v jazyku 
maďarskom ..... 
 
/Výsledok hlasovania č. 13/:  
k návrhu na schválenie VZN Mesta Komárno č. 06/2015  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 20 
Proti: 0        
Zdržal sa: 4  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (VZN č. 06/2015)  
 
/Výsledok hlasovania č. 14/:  
k návrhu Pravidiel užívania viacú čelových športových ihrísk v Komárne + 
pozmeňujúci návrh pána poslanca JUDr. Tamása Vargu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 23 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 111/2015)  
 
K bodu číslo 6 - Návrh na úpravu VZN mesta Komárno č. 8/2014, ktorým sa ur čí výška 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umel eckej školy, die ťa materskej 
školy a die ťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015 – TE 51/2015 
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, poverený vedúci odboru školstva a kultúry 
 
/Výsledok hlasovania č. 15/:  
k návrhu na schválenie VZN Mesta Komárno č. 07/2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 23 
Proti: 0        
Zdržal sa: 1  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý (VZN č. 07/2015)  
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K bodu číslo 7 – Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno – TE 143/2015 
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, poverený vedúci odboru školstva a kultúry 
 
/Výsledok hlasovania č. 16/: ANULOVANÉ HLASOVANIE (technický problém)  
 
/Výsledok hlasovania č. 17/:  
návrh na uznesenie k návrhom na udelenie Ceny Mesta  Komárno  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 23 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 112/2015)  
 
K bodu číslo 8 - Návrh na podpísanie "Vyhlásenia CIVITAS Fo rum" – TE 150/2015  
Predkladate ľ: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca oddelenia územného plánu  
 
/Výsledok hlasovania č. 18/:  
návrh na uznesenie o Vyhlásení CIVITAS Forum 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1  
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 113/2015)  
 
K bodu číslo 9 - Informatívna správa k zámeru "Obnova mikro regiónu na sídliskách 
mesta Komárno" – TE 148/2015  
Predkladate ľ: Ing. arch. Katalin Besse, vedúca oddelenia územného plánu  
 
/Výsledok hlasovania č. 19/:  
návrh na uznesenie k informatívnej správe zámeru „O bnova mikroregiónu na 
sídliskách mesta Komárno“ 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3  
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 114/2015)  
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K bodu číslo 10 - Vyhodnotenie realiza čného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych 
služieb Mesta Komárno na rok 2014 – TE 128/2015  
Predkladate ľ: Ing. Katarína Dubányová, poverená vedúca sociálneho a správneho odboru 
 
/Výsledok hlasovania č. 20/:  
návrh na uznesenie k správe o vyhodnotení Realiza čného plánu ku Komunitnému 
plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2014  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 23 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 115/2015)  
   
 
K bodu číslo 11 - Žiadosti a návrhy v bytových veciach  
Predkladate ľ: Ing. Katarína Bednáriková, vedúca správy bytového fondu  
 
1. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Vincent Németh – TE 22/2015 
 
Výsledok hlasovania č. 21/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 19 
Proti: 1 
Zdržal sa: 1  
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 116/2015)  
 
2. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Zuzana Mlinkovicsová – TE 61/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 22/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 19 
Proti: 1 
Zdržal sa: 1  
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 117/2015)  
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3. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Tibor Pusztay a Jarmila Pusztayová – TE 115/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 23/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 8 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 118/2015)  
 
4. Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Matilda Csehová – TE 116/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 24/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 7 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 119/2015)  
 
5. Žiadosť o prenájom bytu - Zsolt Bíró – TE 118/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 25/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 6 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 120/2015)  
 
6. Žiadosť o prenájom bytu - Eva Hajtmanová a Róbert Hajtman – TE 119/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 26/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
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Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 7 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 121/2015)  
 
7. Žiadosť o prenájom bytu - Kitti Harmanovská – TE 120/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 27/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 7 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 122./2015)  
 
8. Žiadosť o prenájom bytu - Róbert Sárközi – TE 121/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 28/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 7 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 123/2015)  
 
9. Žiadosť o prenájom bytu - Petra Ráczová – TE 122/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 29/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 5 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 124/2015)  
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10. Žiadosť o prenájom bytu - Silvia Mažárová – TE 123/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 30/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 4 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 125/2015)  
 
11. Žiadosť o prenájom bytu - Ing. arch Kornel Szabó – TE 124/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 31/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23  
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 126/2015)  
 
12. Žiadosť o prenájom bytu - Klaudia Vörösová – TE 125/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 32/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 23 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 127/2015)  
 
13. Žiadosť o prenájom bytu - Brigita Sztrecsková – TE 126/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 33 /:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
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Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 128/2015)  
  
14. Žiadosť o prenájom bytu - Silvester Sztrecsko – TE 127/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 34/:  
návrh na uznesenie k návrhu na prenájom mestského b ytu 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 129/2015)  
 
 
Pán primátor Ing. László Stubendek nariadil krátku prestávku o 18.24 hod.  
Pokračovanie o 18.43 hod.  
 
 
K bodu číslo 12 – Schválenie doplnenia do zoznamu prioritný ch investícií kapitálových 
výdavkov Programového rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2015  
Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta MsÚ  
 
(po vypočutí pána prednostu ďalej prebiehala diskusia k bodu rokovania)  
 
É. Hortai  – ..... ešte pred predložením bodu som chcela poda ť procedurálny návrh, aby 
sme o tomto bode nerokovali , ale žiaľ som sa už nestihla zahlásiť a preto je z toho faktická 
poznámka. Chcela som požiadať, aby sme o tom nerokovali dovtedy, pokým nedostaneme 
písomný materiál. Rokovanie prebehlo v pondelok a nechápem, prečo sa z toho 
nevypracoval písomný materiál, o čom by sme vedeli rokovať. Toto bol môj procedurálny 
návrh, len som nedostala slovo a nemala som možnosť to predložiť.....  
B. Keszegh – ..... mám dva pozme ňujúce návrhy . Navrhujem – doplnenie do zoznamu 
prioritných investícií kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 
2015 – Rekonštrukcia budovy Župného domu – 53 tis. eur. Ďalej by som predložil návrh 8 
poslancov a to ďalšie doplnenie do zoznamu prioritných investícií kapitálových výdavkov 
Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 s tým, že ďalšie návrhy bude týchto 8 
poslancov nepodmienene podporovať. Je to návrh poslancov - Mgr. Béla Keszegh, JUDr. 
Margit Keszegh, Ing. Zoltán Bujna, MUDr. Attila Horváth, Ing. Ján Vetter, PaedDr. József 
Kiss Péntek, Dávid Kovács a Mgr. Tímea Szénássy. Jedná sa o mestské kultúrne stredisko - 
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vstupné dvere, toalety - 20 tis. eur; cykloparky a vybudovanie cyklistických koridorov - 10 tis. 
eur; zriadenie klientskej zóny MsÚ – 10 tis. eur; výmenu okien - Kultúrny dom Kava - 5.500 
eur; vybudovanie rekreačného parku Ďulov Dvor - 4.500 eur; detské ihrisko Park Anglia – 
rekonštrukcia hygienické zariadenia – 6 tis. eur..... žiadam každého, aby podporil tento návrh 
a aby sa investície mohli začať. Ďakujem.  
 
/Výsledok hlasovania č. 35/:  
návrh pána viceprimátora Mgr. Bélu Keszegha – schvá lenie doplnenia do zoznamu 
prioritných investícií kapitálových výdavkov Progra mového rozpo čtu Mesta Komárno 
na rok 2015 - rekonštrukcia budovy Župného domu v K omárne – poradové číslo 7 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1  
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 130/2015)  
 
/Výsledok hlasovania č. 36/:  
návrh pána viceprimátora Mgr. Bélu Keszegha – schvá lenie doplnenia do zoznamu 
prioritných investícií kapitálových výdavkov Progra mového rozpo čtu Mesta Komárno 
na rok 2015 - poradové číslo 8 - 13 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 4  
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 131/2015)  
 
 
K bodu číslo 13 - Žiadosti a návrhy vo finan čných veciach  
Predkladate ľ: Ing. Bohumír Kóňa, poverený prednosta úradu  
 
1. Hodnotenie výsledku hospodárenia Zariadenia pre Seniorov Komárno za rok 2014 – TE 

107/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 37/:  
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Zariadenia pre Seniorov 
Komárno za rok 2014  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
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Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 132/2015)  
 
2. Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Komárno na roky 2015–2017 – TE 104/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 38/:  
návrh na uznesenie k návrhu rozpo čtu Zariadenia pre seniorov Komárno  na roky 
2015-2017 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 133/2015)  
 
3. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2014 – TE 

108/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 39/:  
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia Mestského kultúrneho 
strediska Komárno za rok 2014 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 134/2015)  
 
4. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na roky 2015–2017 – TE 

105/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 40/:  
návrh na uznesenie k návrhu rozpo čtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na 
roky 2015 - 2017  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
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Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 135/2015)  
 
5. Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za rok 2014 – TE 109/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 41/:  
návrh na uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodáren ia COMORRA SERVIS za rok 
2014 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 136/2015)  
 
6. Návrh rozpočtu COMORRA SERVIS na roky 2015 - 2017 – TE 106/2015 
 
T. Nagy (riadite ľ) – ..... navrhol by som doplni ť v bode A/ bodu č. 3 o pod bod nasledovne 
- b) financovanie účelovej dotácie 85 000 eur nasledovne: 20.000 eur v mesiaci máj, 20.000 
eur v mesiaci jún, 25.000 eur v mesiaci júl, 20.000 eur v mesiaci august, termín: vyplatenie 
do 10-ho dňa v danom mesiac. 
 
/Výsledok hlasovania č. 42/:  
návrh na uznesenie k návrhu rozpo čtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS 
na roky 2015–2017 - s doplnením pozme ňujúceho návrhu riadite ľa Ing. Tomáša Nagya  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 137/2015)  
 
L. Stubendek  – hlasujme o návrhu na prerušenie zasadnutia.  
 
/Výsledok hlasovania č. 43/:  
procedurálny návrh poslanca Mgr. Imre Andruskóa – p rerušenie zasadnutia 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
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Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 138/2015)  
 
L. Stubendek  – ..... prerušujem zasadnutie. V zasadnutí MZ pokra čujeme 23. apríla 2015 
so začiatkom od 13.00 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek, primátor mesta, na základe p rijatého uznesenia č. 138/2015 
o 20.52 hod. ukon čil 7. zasadnutie Mestského zastupite ľstva v Komárne.  
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Pokračovanie 7. zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Komárne, d ňa 23. apríla 2015 
o 13:00 hod. otvoril a viedol Ing. László Stubendek , primátor mesta Komárno.  
 
 
L. Stubendek – vážené poslankyne, vážení poslanci, milí prítomní! V zmysle uznesenia č. 
138/2015 z rokovania 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo 
prerušilo toto rokovanie a určilo pokračovanie na dnešný dátum t.j. 23.04.2015 so začiatkom 
o 13:00 hodine. Budeme pokračovať v zmysle tých programov, ktoré sme schválili.  
 
Neprítomní - Ospravedlnení:  Mgr. Miklós Csintalan, Ing. Zoltán Bujna, neskorší príchod 
ohlásili: Mgr. Károly Less a PhDr. Imrich Knirs. 
 
L. Stubendek – pred tým, než by sme začali prosím prezentujme sa. 
 
Prezentácia: 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21  
 
L. Stubendek – ...... sme uznášaniaschopní, nakoľko je tu prítomná nadpolovičná väčšina 
prítomných poslancov. Chcel by som ešte dodať, že overovatelia zo 7. zasadnutia MZ sú 
prítomní, takže sú overovateľmi zápisnice naďalej. Predtým, ako by sme pokračovali 
v zasadnutí by som mal dva oznamy. Ako veľmi dobre viete, skonal pán učiteľ Béla 
Farnbaeur, držiteľ Ceny Primátora roku 2008. V prvom rade by som žiadal zastupiteľstvo, 
aby sme si uctili jeho pamiatku minútou ticha a v tom prípade, keby sa na dnešnom pohrebe 
zúčastnilo viacej poslancov, tak by som prerušil zasadnutie od 14.00 hod. do 15.00 hod..  
Uctime si jeho pamiatku minútou ticha. 
 
Pán primátor Ing. László Stubendek nariadil minútu ticha.  
 
I. Andruskó  – chcel by som len oznámiť, že ma požiadal pán poslanec Bastrnák, aby som 
oznámil, že sa na dnešnom zasadnutí pravdepodobne nevie zúčastniť. 
L. Stubendek – prosím zapísať to do zápisnice. Ďakujem, pokračujeme nasledujúcim 
bodom. 
 
 
K bodu číslo 14 - Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych vecia ch 
Predkladate ľ: Ing. Katarína Prodovszká, poverená vedúca OSM 
 
1. Ivan Brand - Predaj dlhoročne užívaného rodinného domu – TE 110/2015 
 
É. Hortai  – žiadam o predloženie nájomnej zmluvy. 
L. Stubendek – žiadam stiahnuť materiál z rokovania. 
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K. Prodovszká  – sťahujem materiál z rokovania. 
 
Materiál stiahnutý z rokovania. 
 
2. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno – TE 113/2015 
 
É. Hortai  – poslanecký klub navrhuje Mgr. Gyorgya Battu.  
B. Keszegh – navrhujem  Dávida Kovácsa.  
K. Gli č – navrhujem MUDr. Antona Mareka. 
K. Prodovszká  – zo strany úradu navrhujem Ing. Katarínu Bednárikovú a Silviu 
Salamonovú. 
L. Stubendek  – ako predsedu navrhujem Dávida Kovácsa. Prosím hlasujme. 
 
/Výsledok hlasovania č. 44/:  
návrh na uznesenie k návrhu na schválenie zámeru pr edaja nehnute ľností a na 
vyhlásenie obchodnej verejnej sú ťaže 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 139/2015)  
 
3. Ing. Vladimír Blaško - prenájom pozemku parcely registra "C" – TE 130/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 45/:  
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku – schva ľuje prenájom  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 140/2015)  
 
4. Anton Édes - predaj pozemkov parcely registra "C" – TE 131/2015 
 
K. Gli č – ..... predkladám poslanecký návrh  a žiadam primátorova dať hlasovať o tom, aby 
žiadateľ dostal slovo. 
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/Výsledok hlasovania č. 46/:  
návrh pána poslanca Gli ča – slovo pre pána Antona Édesa (3 minúty) 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 1 
 
/Výsledok hlasovania č. 47/:  
návrh na uznesenie na predaj pozemkov – alternatíva  č. 2 – schva ľuje predaj + 
pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Konštantína Gli ča  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa: 9 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 141/2015)  
 
5. Eva Hámoriová a spol. - žiadajú o predaj pozemkov – TE 133/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 48/:  
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku - Al ternatíva č. 1  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 10 
Proti: 1 
Zdržal sa: 3   
Nehlasoval: 6 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia 142/2015)  
 
/Výsledok hlasovania č. 49/:  
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku - Al ternatíva č. 2  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov:  
Za: 1 
Proti: 7 
Zdržal sa: 10  
Nehlasoval: 1 
návrh nie je prijatý ( č. uznesenia 143/2015)  
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6. Erik Földes - predaj pozemkov novovytvorenej parcely – TE 132/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 50/:  
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku – Al ternatíva č. 1  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 17 
Proti: 1 
Zdržal sa: 1   
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 144/2015)  
 
7. Penita Pension, s.r.o. - prenájom nebytových priestorov – TE 134/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 51/:  
návrh na uznesenie k žiadosti o prenájom nebytových  priestorov – schva ľuje 
prenájom 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 19 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 145/2015)  
 
8. Marina - alt, spol. s r.o. - predaj parcely registra "C" č. 3005/2 – TE 135/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 52/:  
návrh na uznesenie k žiadosti o predaj pozemkov – s chva ľuje predaj  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 18 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2  
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 146/2015)  
 
9. Vlastníci bytov v bytovom dome v Komárne, Baštová ul. 35, 37, 39, 41, 43, 45 a Okružná 

cesta č. 60, 62, 64, 66, 68 a 70 - predaj pozemku – TE 75/2015 
 

LRD s.r.o., so sídlom Sverepec 451, 017 01 Považská Bystrica 
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Prišiel pán poslanec Mgr. Károly Less o 14.23 hod. 
 
/Výsledok hlasovania č. 53/:  
procedurálny návrh pána poslanca Ing. Jána Vettera,  stiahnu ť materiál z rokovania  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1  
Nehlasoval: 0 
 
Materiál stiahnutý z rokovania. 
 
10. Žiadosť Ministerstva Vnútra SR o prevod podielu mesta v nehnuteľnosti - budovy 

bývalého "Zdravcentra"  
 
É. Hortai  –  .....  z tohto uznesenia jednoznačne nevyplýva, že návrh očakávame od nich my. 
Bola by som rada, keby sa to zapísalo do uznesenia, alebo potvrdil pán primátor, že 
uznesenie môžeme chápať tak, že konkrétny návrh predloží ministerstvo, nakoľko z tohto 
uznesenia nevyplýva, za akú nehnuteľnosť by ju vymenili..... ešte jedna poznámka . 
V uznesení nie je presne stanovená presná identifikácia budovy, prosím dopísa ť.....   
 
/Výsledok hlasovania č. 54/:  
návrh na uznesenie k žiadosti Ministerstva vnútra S R k zriadeniu Klientského centra 
v meste Komárno – berie na vedomie 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20  
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1  
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 147/2015)  
 
 
K bodu číslo 15 - Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, ku ltúry a mládeže  
Predkladate ľ: Ing. Weszelovszky Gabriel, poverený vedúci OŠK 
 
1. Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 

2015 – TE 60/2015 
 
/Výsledok hlasovania č. 55/:  
návrh na uznesenie k návrhu na zmenu rozpo čtu škôl a školských zariadení 
v zriaďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2015  
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Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 20 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 148/2015)  
 
2. Návrh na delegovanie členov do Rád škôl a školských zariadení - informatívny materiál – 

TE 88/2015 
 
G. Weszelovszky –  ..... prosím hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré bolo rozdané a kde 
sa oproti pôvodnému uzneseniu na CD mení len bod C/, kde sú doplnené už aj mená. 
Prosím vás, aby ste brali do úvahy pri hlasovaní tento návrh. Žiadam pána primátora, aby dal 
hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem.   
T. Varga – ..... chcel by som tlmo čiť žiados ť pána poslanca Andruskóa , že neprijíma 
členstvo v obecnej školskej rade. Miesto neho by som navrhol kolegu pána poslanca Ing. 
Konštantína Gliča.  
L. Stubendek  – súhlasíte pán poslanec s nominovaním? 
K. Gli č – áno, ďakujem. 
K. Less  – ..... pred pár dňami som sa rozprával s riaditeľom CZŠ s VJM Mariánum, ktorý 
naznačil, že by bol veľmi rád, keby do Rady školy CZŠ zasadli aj poslanci z MZ Komárno. 
L. Stubendek  – ..... je to veľmi dobrý návrh hodný zváženia. Vzhľadom na to, že na niečo 
máme kompetencie a na niečo nie, aspoň po stránke gesta by sme to mohli prerokovať a je 
možné, že by sa zrodil aj nejaký kompromis. Odznel konkrétny návrh s návrhom pána 
poslanca. Prosím hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem.....  
 
Prišiel pán poslanec Mgr. Imre Andruskó  o 14.50 hod. 
 
Výsledok hlasovania č. 56/:  
návrh na uznesenie k návrhu na delegovanie zástupco v Mesta Komárno do školských 
rád + návrh pána poslanca JUDr. Tamása Vargu   
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 1 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 149/2015)  
 
3. Žiadosť o súhlas mesta k zriadeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základnej školy 

Sylvie Czafrangóovej – TE 142/2015 
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/Výsledok hlasovania č. 57/:  
návrh na uznesenie k žiadosti Súkromnej základnej u meleckej školy Sylvie 
Czafrangóovej – neschva ľuje žiados ť 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 13 
Proti: 1 
Zdržal sa: 4 
Nehlasoval: 3 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 150/2015)  
 
 
K bodu číslo 16 - Žiadosti a návrhy na úseku športu  
Predkladate ľ: Ing. Gabriel Weszelovszky, poverený vedúci odboru školstva a kultúry  
 
1. Návrh na zmenu uznesenia č. 47/2015 zo dňa 26. marca 2015 k návrhu na poskytnutie 

finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2015 z rozpočtu Mesta 
Komárno – TE 154/2015 

 
/Výsledok hlasovania č. 58/:  
návrh na uznesenie k Návrhu na zmenu uznesenia č. 47/2015 zo dňa 26. marca 2015 
k návrhu na poskytnutie finan čných dotácií na celoro čnú aktivitu športových klubov 
na rok 2015 z rozpo čtu Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 151/2015)  
 
K bodu číslo 17 – Parkovací systém mesta Komárno – TE 163/2 015 
Predkladate ľ: Mgr. Béla Keszegh, zástupca primátora 
 
Výsledok hlasovania č. 59/:  
návrh pána poslanca MUDr. Antona Mareka – slovo pre  riadite ľa spolo čnosti 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 1 
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Materiál stiahnutý z rokovania. 
 
O 16.24 hod. nariadil primátor mesta Ing. László St ubendek krátku 10 minútovú 
prestávku.  
 
Primátor mesta pokra čoval v zasadnutí o 16.46 hod. a ohlásil, že o 17.30  hod. musí 
z rokovania odís ť, preto vedením MZ poveruje viceprimátora Mgr. Bélu  Keszegha.  
 
 
K bodu číslo 18 - Návrh na súvislú ucelenú opravu miestnych  komunikácií v správe 
mesta Komárno – TE 139/2015  
Predkladate ľ: Ing. Alexander Patus, poverený vedúci odboru životného prostredia 
 
Výsledok hlasovania č. 60/:  
návrh na uznesenie k návrhu na vykonanie súvislej u celenej opravy miestnych 
komunikácií v správe Mesta Komárno 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 21 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 1 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 152/2015)  
 
 
K bodu číslo 19 - Návrh na zmenu v premávke mestskej autobu sovej dopravy v meste 
Komárno od 01. mája 2015 do 31. decembra 2015 – TE 136/2015 
Predkladate ľ: Ing. Alexander Patus, poverený vedúci odboru životného prostredia 
 
/Výsledok hlasovania č. 61/:  
návrh na uznesenie na vykonanie zmeny v premávke me stskej autobusovej dopravy 
na území mesta Komárno od 01. mája 2015 do 31. dece mbra 2015 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1  
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 153/2015)  
 
Primátor mesta Ing. László Stubendek odišiel zo zas adnutia o 17.25 hod., zárove ň 
požiadal viceprimátora Mgr. Bélu Keszegha, aby ďalej viedol zasadnutie MZ. 
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K bodu číslo 20 - Návrh na vypracovanie základných predpiso v Mestskej polície 
v Komárne Komárne – TE 152/2015  
Predkladate ľ: JUDr. Tamás Varga, predseda Komisie ŽP, VP a D 
 
/Výsledok hlasovania č. 62/:  
návrh na uznesenie k návrhu na vypracovanie základn ých predpisov Mestskej polície 
v Komárne  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 22 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 154/2015)  
 
 
K bodu číslo 21 - Návrh na vytvorenie vysunutého pracoviska  Mestskej polície 
v Komárne – TE 153/2015  
Predkladate ľ: JUDr. Tamás Varga, predseda Komisie ŽP, VP a D 
 
/Výsledok hlasovania č. 63/:  
návrh na uznesenie k návrhu na vytvorenie vysunutéh o pracoviska Mestskej polície v 
Komárne 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 24 
Za: 23 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
Návrh je prijatý ( č. uznesenia 155/2015)  
 
 
K bodu číslo 22 - Rôzne  
 
B. Keszegh  – dostali sme sa k ďalšiemu bodu rokovania – Rôzne. Už na začiatku rokovania 
tu boli žiadosti na zmenu k predloženému materiálu, a okrem toho aj pán primátor naznačil, 
že v dvoch bodoch bude žiadať názor poslancov a schvaľovanie. Pán Weszelovsky naznačil 
tiež, že by chcel predložiť materiál k projektu. Týmto by som otvoril možnosť prihlásenia sa 
do diskusie. Slovo má pán Weszelovsky, aby predložil ten materiál k projektu, o ktorom už 
hovoril v predchádzajúcom bode rokovania.   
G. Weszelovszky – ďakujem za slovo. Vážený pán viceprimátor, vážené MZ. Dovoľte mi, 
aby som predložil materiál č. 178/2015, čo sme rozdali ešte pred zasadnutím MZ, a ktorý 
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predpokladá účasť Základnej školy na Ul. Eötvösovej v jednom projekte s tým, že dátum 
predkladania je 20. máj 2015, čiže materiál musí byť odovzdaný ešte pred ďalším 
zasadnutím mestského zastupiteľstva. Chcel by som vás o tomto projekte informovať v 
krátkosti. Ide o výzvu Úradu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v 
programe s názvom „Podpora rozvoja športu“, za účelom podpory výstavby multifunkčných 
ihrísk zameraných predovšetkým pre deti a mládež. Predkladateľ je mesto alebo rozpočtová 
organizácia. V prípade rozpočtovej organizácie podanie žiadosti je prostredníctvom mesta, a  
maximálna výška dotácie je 50 tis. eur. Na základe týchto informácií by som chcel predložiť 
návrh na uznesenie, ktoré schvaľuje zámer predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie v  
tomto programe. Maximálna výška spoluúčasti mesta je 5% z celkových nákladov na projekt, 
t.j. 2.500,- eur. V prípade schválenia tohto projektu by sme sa museli vrátiť k rozpočtovaniu. 
K  tomuto by som chcel ešte dodať dve veci. Takým istým zámerom podala žiadosť aj 
Základná škola na Ul. pohraničnej. V  rámci tohto projektu je možné podať len jednu žiadosť, 
a so Základnou školou na Ul. Eötvösovej sme začali skôr spolupracovať vo veci vytvorenia 
tohto projektu, čiže je vypracovaná už aj dokumentácia projektu. Taktiež vzhľadom na to, že 
základnej škole na Ul. pohraničnej sme už v predchádzajúcich mesiacoch schválili na 
rekonštrukciu školského dvora podobný projekt, z tohto dôvodu by som chcel predložiť návrh 
na uznesenie k návrhu na predloženie žiadostí o financovanie projektu v rámci programu 
„Podpora a  rozvoj športu“ na rok 2015. Ďakujem.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne pánovi Weszelovskému, vedúcemu odboru za predloženie 
materiálu. V podstate ide o záujem vytvorenia multifunkčného ihriska na Základnej škole na 
Ul. Eötvösovej. Týmto otváram diskusiu a možnosť predložiť vaše príspevky k danej téme.   
O. Gajdáč – ďakujem za slovo. Samozrejme, že treba podporiť tieto aktivity. Je tu reálna 
šanca, aby tieto prostriedky škola získala, pretože z tých čísiel vyplýva, že v rámci republiky 
bude možné vybudovať 80 až 100 takýchto ihrísk. Mnohé školy toto už majú, takže tu vidím 
reálnu šancu. Len jednému som nerozumel. Základná škola na Ul. pohraničnej pýta z tohto 
istého fondu, a môže byť len jedna škola ktorá pôjde od mesta, tomuto som nerozumel. 
Ďakujem. 
G. Weszelovsyky – ak môžem odpovedať, áno. Musím povedať, že až potom čo Základná 
škola na Eötvösovej ulici prišla s týmto zámerom, potom neskôr sa na nás obrátila ZŠ na Ul. 
pohraničnej, že by sa chceli zúčastniť na tomto projekte s tým, že citujem z výzvy: „Žiadateľ 
predkladá len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie na jeden projekt.“ Predtým ZŠ na Ul. 
pohraničnej podávala žiadosť z iného projektu, z inej dotácie a na to ešte nemám spätné 
informácie.  
B. Keszegh  – ďakujeme za odpoveď. Myslím si, že pán poslanec Gajdáč myslel na projekt, 
ktorý bol schválený na 5. zasadnutí mestského zastupiteľstva, v ktorom Základná škola na 
Ul. pohraničnej žiadala o poskytnutie jednorazovej finančnej dotácie vo výške 4 tis. eur, ako 
spoluúčasť v projekte v oblasti prevencie kriminality. Ďalší, ktorý sa prihlásil do diskusie bol 
pán poslanec Imre Andruskó.  
I. Andruskó – ďakujem za slovo pán viceprimátor. Samozrejme obidve školy by si zaslúžili 
finančnú dotáciu. Nakoľko minule jedna škola dostala príležitosť na projekt, tak aj v tomto 
prípade by bolo vhodné podporiť zámer Základnej školy na Ul. Eötvösovej. Dúfam, že ich 
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zámer bude úspešný. To neznamená, že v blízkej budúcnosti by sme sa nemohli vrátiť aj k 
zámeru základnej školy na Ul. pohraničnej, lebo aj ich by sme mali podporovať. Ďakujem 
pekne. Ešte by som sa chcel spýtať, keď som dobre pochopil, pri predchádzajúcom projekte 
ide o výzvu Úradu vlády SR, lebo som nerozumel presne. Koľko je spoluúčasť, 2.500,- eur? 
G. Weszelovszky – spoluúčasť je maximálne 5%, a v prípade, že vychádzame z maximálnej 
výšky dotácie 50 tis. eur, je to suma 2.500,- eur. Mesto žiada maximálnu výšku.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne. Ešte by som rád dodal informáciu, že gestorom programu je 
splnomocnenec vlády pre mládež a šport Dušan Galis. Ďalším diskutérom je pán poslanec 
František Rajko. 
F. Rajko –  ďakujem za slovo. Ja som sa chcel spýtať len toľko, že minule sme hovorili 
a rozmýšľali o takomto multifunkčnom ihrisku v 1. volebnom obvode. Ide o ten istý program? 
Ak áno, v tom prípade to znamená, že projekt bude možné realizovať až v budúcom roku?  
B. Keszegh  – pán Rajko taktiež podporoval vybudovanie multifunkčného ihriska v Novej 
Stráži a už predtým naznačil, že takáto žiadosť je aj zo strany obyvateľov, lenže sa vyskytli 
majetkovoprávne problémy ohľadom pozemku. Snažili sme sa nájsť inú lokalitu, ale keď som 
postúpil túto žiadosť, v tom čase odbor školstva už spolupracoval so základnou školou na 
projekte. A ako to už odznelo, v rámci tohto programu môžeme podať len jednu žiadosť. Boli 
by sme veľmi radi, keby aj Nová Stráž mala v budúcnosti príležitosť predložiť podobný 
projekt. Ja osobne, budem podporovať takýto návrh. Ďalším diskutérom v diskusii je pani 
poslankyňa Éva Hortai. 
É. Hortai – ďakujem za slovo. Ja by som mala pripomienku k obsahu textu. Text je 
naformulovaný tak, že schvaľujeme zámer, a v tom prípade by sme mali znovu schváliť 
predloženie žiadosti. Navrhujem, aby sme neschva ľovali zámer, ale predloženie 
projektu a  naformulujme text tak, ako je to uveden é vo výzve na prekladanie projektu.  
Ak je odôvodnenie presné, uznesenie by malo znieť nasledovne - schvaľuje predloženie 
žiadosti o finančnú dotáciu na financovanie programu atď. Navrhujem schváliť materiál 
v takomto znení.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne za pripomienku. Prosím predkladateľa, aby návrh prepracoval 
podľa tohto návrhu.  
G. Weszelovszky – ako predkladateľ samozrejme prijímam túto opravu a ďakujem.  
B. Keszegh  – ďakujeme pekne za návrh a za konštruktívnu pripomienku. S touto zmenou, 
ako to odznelo pred chvíľkou, prosím hlasovať o návrhu na uznesenie na predloženie 
žiadosti o finančnú dotáciu na financovanie multifunkčného ihriska na základnej škole na Ul. 
Eötvösovej. Prosím hlasujme.  
 
/Výsledok hlasovania č. 64/:  
návrh na uznesenie k  návrhu na predloženie žiadost í o  financovanie projektu v  rámci 
programu „Podpora a  rozvoj športu“ na rok 2015  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 21 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 1  
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 156/2015)  
 
B. Keszegh  – ako som to už predtým naznačil, chcel by som predniesť návrhy pána 
primátora. Dávame na vedomie pánom poslancom, že člen – odborník finančnej komisie, 
pán Ing. Viktor Olláry sa z rodinných dôvodov vzdal funkcie člena finančnej komisie. 
Hlasovanie bude o  tom, že poslanci túto informáciu berú na vedomie. Možno politická strana 
MOST-HÍD už má aj návrh na voľbu člena finančnej komisie. Odovzdám slovo pánovi 
poslancovi Andruskóovi. 
I. Andruskó – ďakujem za slovo. Chcel by som tlmočiť žiadosť frakcie MOST-HÍD. V  prvej 
časti, že berieme na vedomie vzdanie sa funkcie pána Ing. Viktora Olláryho, a v časti B/, že 
mestské zastupiteľstvo súhlasí s návrhom na voľbu člena finančnej komisie Ing. Imricha 
Dubánya.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne. Dostali sme návrh na uznesenie aj v písomnej forme. Ide o 
branie na vedomie - vzdanie sa funkcie pána Ing. Viktora Olláryho a o súhlase s návrhom na 
voľbu člena finančnej komisie Ing. Imricha Dubánya. Prosím hlasovaní návrhu na uznesenie. 
 
/Výsledok hlasovania č. 65/:  
návrh na uznesenie k  návrhu na vzdanie sa funkcie a  k  návrhu na vo ľbu člena 
komisie poslancov Mgr. Imre Andruskó, MUDr. Tibor B astrnák, Mgr. György Batta, 
MUDr. Szilárd Ipóth, JUDr. Éva Hortai, JUDr. Tamás Varga  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 0 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 157/2015)  
 
B. Keszegh  – ďalším návrhom pána primátora je návrh na uznesenie k návrhu na podporu 
zachovania Komárňanského Rádu sv. Benedikta, ktorý jednoznačne vyhlasuje, že 
samospráva mesta podporuje ich zachovanie. Každý dostal kópiu tohto návrhu na 
uznesenie. Otvorím možnosť prihlásenia sa do diskusie..... Do diskusie sa prihlásili dvaja, 
dávam slovo pánovi poslancovi Imre Andruskóovi.   
I. Andruskó – pred pár týždňami som sa pokúšal navrhnúť, že je potrebné riešiť tento 
problém. Chcel by som navrhnúť, aby výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva bol 
odoslaný Opátstvu v Pannonhalme v maďarskom jazyku, a v prípade Vatikánu, neviem či 
úradným jazykom Vatikánu je taliančina, latinčina alebo angličtina, ale bolo by vhodné 
preložiť výpis uznesenia do ich úradného jazyka. Pán arcibiskup príde do Komárna 26. 
apríla, takže by bolo možné mu odovzdať tento dokument aj osobne.  
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B. Keszegh  – ďakujem pekne, toľko by som chcel dodať, že preklad výpisu z uznesenia 
viem zabezpečiť do maďarského a  do talianskeho jazyka. Ďalší, ktorý má príspevok k tejto 
téme je pani poslankyňa Eva Hortai.  
É. Hortai -  ďakujem za slovo. Chcela by som navrhnúť, keď pán viceprimátor už prebral 
úlohu, že zabezpečí presné naformulovanie - preklad výpisu z  uznesenia do maďarského a  
talianskeho jazyka si myslím, že je dôležité, aby aj slovenský text bol presne naformulovaný. 
Podľa mojich vedomostí rád benediktínov má presný oficiálny názov, Rád sv. Benedikta 
v Komárne. Prosím o spresnenie aj tohto názvu v  slovenskom texte. Ďakujem pekne.   
B. Keszegh  – ďakujeme za návrh a za konštruktívnu poznámku. Prosím predkladateľa 
návrhu, aby predložený dokument prepracoval podľa pripomienok. Prosím o hlasovanie. 
 
/Výsledok hlasovania č. 66/:  
návrh na uznesenie k  návrhu na podporu zachovania Komár ňanského Rádu sv. 
Benedikta  
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 158/2015)  
 
B. Keszegh – ďalší, ktorý sa prihlásil do diskusii v bode Rôzne, je pán poslanec Tamás 
Varga. Odovzdávam mu slovo.  
T. Varga – ďakujem pekne. V  bode Rôzne by som chcel využiť príležitosť, taktiež ako pán 
Mgr. Béla Keszegh na minulom zasadnutí zastupiteľstva, keď v mene svojej skupiny 
predkladal kapitálové výdavky, teraz by som v  mene klubu Most-Híd rád predložil n áš 
návrh, a taktiež návrh pána poslanca Ing. Béla Szab óa, na doplnenie do Zoznamu 
investícií na rok 2015-2017 Programového rozpo čtu Mesta Komárno na rok 2015.  Na 
predchádzajúcom stretnutí sme hlasovali o prijatí rozpočtu v prvých šiestich bodov, a  teraz 
by sme pokračovali od bodu 7 až 11, ktoré sú návrhy klubu Most-Híd. Prosím hlasovať 
o tomto návrhu na uznesenie. Klub Most-Híd by chcel ponúknuť Novej Stráži sumu 2.500 eur 
a  poveriť pána poslanca Ing. Rajka, aby sa rozhodol na aký účel budú vynaložené tieto 
finančné prostriedky. 
B. Keszegh  – ďakujem pekne za predloženie návrhu. Chcel by som k  tomu dodať dve veci. 
Dnešné zasadnutie je pokračovanie predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, 
a tento bod programu už bol prediskutovaný vtedy. Napriek tomu by som navrhol, aby sa 
tieto rozvojové plány už začali vykonávať, a v prípade už uskutočnených dohôd nech sa už aj 
zrealizujú. Ešte by sme potrebovali spresniť jednu vec. Nakoľko návrhy druhej skupiny už 
boli schválené, čiže body od 7 až 11 už sú obsadené a zoznam už bol prijatí, preto 
potrebujeme spresniť číslovanie. Aká je predstava? 
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T. Varga –  tie body, čo si ty predložil, čiže body 1 až 4, samozrejme sme o tom už hlasovali, 
prijali sme to, číslovanie bude pokračovať. 
B. Keszegh  – nakoľko dnešné zasadnutie MZ je pokračovanie 7. zasadnutia MZ, číslovanie 
predchádzajúcich položiek bolo akceptované, teda v číslovaní by bolo možné pokračovať 
ďalej. Tamás poprosím ťa, aby si stručne informoval o vami navrhovaných položkách. Bolo 
by to užitočné aj z hľadiska občanov, ktorí sledujú živé vysielanie.  
T. Varga –  takže v mene klubu Most-Híd navrhujeme inštaláciu dvoch reflektorov za účelom 
osvetlenia multifunkčného ihriska na sídlisku Bauring v hodnote 2.500,- eur; vybudovanie 
kontajnerových stanovíšť zo železnej konštrukcie pri križovatke Ulice Budovateľská a Ul. 
Priemyselná v hodnote 4 tis. eur; vybudovanie kontajnerových stanovíšť zo železnej 
konštrukcie na Ul. Eötvösovej pred vchodom panelového domu č. 47 v hodnote 4 tis. eur; 
vybudovanie statického dopravného ihriska pre MŠ a ZŠ I. stupňa v hodnote 20 tis. eur a 
zároveň vybudovanie parkoviska pre motorové vozidlá na Zváračskej ulici v hodnote 16 tis. 
eur. A opakujem, že 2.500,- eur ponúkneme pánovi poslanc ovi Ing. Rajkoovi.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne za spresnenie. Je tu pozmeňujúci návrh. Kto by mal 
pripomienku k tejto téme, prosím, aby sa prihlásil do diskusie. Prihlásili sa šiesti, uzatvoríme 
zoznam prihlásených. Slovo má Imre Andurskó. Preto som hovoril pred týždňom, aby sme 
počkali jeden týždeň, každý to upresní a napíše správne. Takto to bolo odovzdané.  
I. Andruskó – chcel by som povedať, aby kolegovia spojili tieto dva materiály. Nakoľko 
materiál z predchádzajúceho zasadnutia bol očíslovaný od 1 až po 6, ak to budeme brať 
vážne, s týmto novým materiálom by sme prepísali už prijaté uznesenie. Nový materiál by 
mal byť očíslovaný od bodu 7 až 11. Preto som hovoril pred týždňom, aby sme počkali jeden 
týždeň, každý to upresní a napíše správne. Takto to bolo odovzdané.  
B. Keszegh  – materiál bol rozdaný v tomto znení. Ako predkladateľ návrhu som pripomienku 
pána poslanca Vargu ohľadnom číslovania prijal, a poďakoval sa mu. Keď som materiál 
predkladal na schvaľovanie, už nemal takéto číslovanie.  
Š. Bende – nie je mi úplne jasné. Mám pred sebou uznesenie č. 29/2015, ktoré v  časti A/ v  
bode 2 hovorí, že schvaľuje zoznam navrhnutých investícií, poradové číslo 1 až 6 na rok 
2015, príloha č. 3. V  tomto texte sa nachádza viac chýb, lebo v predkladanom návrhu je text 
iný, že schvaľuje zoznam investícií a nie navrhnutých investícií, a nie sú uvedené ani 
poradové čísla, len na konci je príloha č. 3.   
B. Keszegh  – ďakujem pekne za pripomienku, občas sa objavia chyby v  texte, ale dúfame, 
že poslanci budú smerovať k  tomu, aby sme našli spoločné riešenie. Ďalším diskutérom je 
pán poslanec František Rajko. 
F. Rajko – chcel by som sa poďakovať pánovi poslancovi Tamásovi Vargovi a klubu Most-
Híd za finančnú čiastku, ktorú nám ponúkli. Na minulom zasadnutí som sa obrátil na kolegov 
poslancov, a viacerí sa vyjadrili. Chcel som predkladať náš návrh na dnešnom zasadnutí, ale 
nakoľko sumy ešte nie sú spresnené, návrh vieme predkladať až na májovom zasadnutí. 
Sľubujem, že ponúknuté finančné prostriedky použijeme rozumne a  účelovo. 
B. Keszegh  – ďakujem pekne za pripomienku, slovo má pani poslankyňa Éva Hortai. 
É. Hortai -  ďakujem za slovo. Ďakujem za pripomienku Štefana Bendeho. Ak si pozorne 
prečítate ten text, tá veta nahrádza pôvodnú vetu. Pôvodná veta bola chybná, nakoľko názov 
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prílohy bol iný. Názov prílohy, ktorý obsahoval investície, mal názov „Zoznam investície na 
roky 2015-2017. Tento materiál bol prílohou č. 3., a dali sme mu iné číslo – 3.1., aby sme 
nepoplietli pôvodnou prílohou č. 3. V  prípade ďalšej poslaneckej skupiny, ktorá zostaví svoj 
zoznam, mal byť pod číslom 3.2.. Ako poslankyňa navrhujem, že predložím minule 
predložený materiál pána Bélu Keszegha, ktorý sa nedá spracovať do nových materiálov, 
nakoľko názov predkladaného materiálu je zlý, a nezmení rozpočet. Bolo by potom len 
uznesenie, ktoré visí niekde vo vzduchu. Od bodu číslo 7 by bola rekonštrukcia budovy 
Župný dvor, a  od bodu č. 8 -13 by boli investície navrhnuté pánom Bélom Keszeghom, a od 
bodu č. 14 by boli investície klubu Most-Híd. Tieto zmeny vieme spracovať len tak, ak 
zmeníme uznesenie, v ktorom prílohou č. 3 bol ten pôvodný zoznam investícií. Druhý bod 
zmeníme tak, že pôvodnú príloha č. 3 vymeníme na prílohu č. 3.1. Našim cieľom je, aby sme 
na investície mali platné a vykonávateľné uznesenie.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne za pripomienku, ďalším diskutérom je Tamás Varga. 
T. Varga – krátko by som len dodal, že zmeníme náš zmenený návrh. Podľa nás nie to je 
najdôležitejšie, v akom poradí sme schválili investície, a s akým číslovaním, ale dôležité je, 
aby sme prijali balík investícií. Dúfam, že schválime aj tento nový balík investícií. 
Najdôležitejšie je, aby sme čím skôr začali pracovať.  
B. Keszegh  – chcel by som sa poďakovať pánovi poslancovi, že medzi viacerými  
právnickými kotrmelcami našiel podstatu. Ďalším, ktorý má pripomienku, je Béla Szabó. 
B. Szabó – ďakujem za slovo. Chcel by som poďakovať kolegom, že som sa mohol k nim 
pripojiť a tak spoločne podať návrh na uznesenie k návrhu na doplnenie do Zoznamu 
investícií na roky 2015-2017, pretože z dôvodu finančných nedostatkov obyvatelia 2. sídliska 
už dlhšie čakajú na vybudovanie parkoviska pre motorové vozidlá. Mám ešte jednu 
poznámku k návrhu na uznesenie. Na predchádzajúcom zasadnutí som žiadal zmenu v 
návrhu, napriek tomu zmena vykonaná nebola. Príloha č. 3, ktorú MZ schválilo, keď išlo o  
rozpočet, tam bolo prijatých len prvých 6 bodov, napriek tomu tabuľka obsahovala viac 
položiek. Ani teraz to nie je zmenené. Z toho nie je jednoznačné a preto prosím, aby sme to 
dali do poriadku. Schválených bolo prvých šesť bodov, k tomu pribudol návrh pána Bélu 
Keszegha, a teraz sa to rozšírilo s predloženým návrhom pána Tamása Vargu. Číslovanie je 
jednoduché, netreba to komplikovať. Ďakujem.  
B. Keszegh  – ďakujem za pripomienku pána poslanca Bélu Szabóa. Číslovanie sa dá ešte 
upresniť. Pozmeňujúci návrh neodznel a ani predkladateľ sa nevyjadril tak, že by chcel 
zmeniť predložený materiál, preto budeme hlasovať o schválení návrhu, ktorý predkladala 
skupina Most-Híd spolu s pánom poslancom Ing. Bélom Szabóom.  Prosím o hlasovanie. 
 
/Výsledok hlasovania č. 67/:  
návrh na uznesenie – poslanecký návrh strany MOST H ÍD 
Počet všetkých poslancov: 25 
Počet prítomných poslancov: 22 
Za: 20  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
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Nehlasoval: 2 
návrh je prijatý ( č. uznesenia 159/2015)  
 
B. Keszegh – ďakujeme pekne za návrh skupiny. Veríme, že aj tieto dobré nápady, návrhy 
sa čoskoro zrealizujú. Ďalším, ktorý má svoju pripomienku v bode Rôzne je Peter Korpás. 
Dávam mu slovo.  
P. Korpás – ďakujem za slovo. Minulý týždeň sme hovorili o  Komárňanských dňoch, vtedy 
nám bolo sľúbené, že dostaneme rozpočet podujatia. O organizátoroch nemáme žiadne 
konkrétne informácie. Tieto informácie som žiadal aj e-mailom, zatiaľ som na nich nedostal 
odpoveď. Prosím odpoveď na moju otázku.  
B. Keszegh  – ja osobne sa nezúčastňujem v organizovaní Komárňanských dní, ale 
jednoznačne podporujem, aby boli poslanci informovaní o rozpočte Komárňanských dní a  
taktiež boli viac informovaní o podujatiach. Oslovili sme pani Annu Varga, aby informovala 
poslancov o organizačných prácach poskytla presné údaje a informácie. Momentálne tu ona 
nie je, neviem sa jej spýtať, ale všetkých by som chcel ubezpečiť o tom, že o 
Komárňanských dňoch každý dostane presné údaje. Ďakujem pekne. Pozmeňujúci návrh 
neodznel. Ďalším diskutérom je pán kolega Gajdáč.  
O. Gajdáč – ďakujem za slovo. V  prvom rade by som sa chcel povedať a kvitujem, že sme 
na interpelácie dostali odpovede a vo veľmi krátkom čase, čo si myslím, že tu ešte nebolo. 
Dostal som odpoveď e-mailom a dokonca ešte aj doporučenou poštou. Tu by som chcel 
povedať, že podľa mňa by stačilo e-mailom. Zase nemusíme to preháňať. Nemusíme 
zaťažovať úrad, pretože dnes mailová pošta je v podstate brána jedna ku jednej, a ak tým 
ostatní súhlasíte, tak stačí mailom. K forme by som mal len toľko, že som mal otázku, kedy 
bude vypracovaná stratégia mesta, a kedy nám dochádzajú eurofondy. To, že je tam 
napísané eurofonfy, to je chybička, ktorá by tam nemala byť, lebo tá veta vôbec nedáva 
zmysel asi nikomu. Ja som takúto otázku určite nepoložil, vy ste ju pochopili tak, ako som ju 
položil. Skrátka, aby sme sledovali kedy budú výzvy na eurofondy, a aby sme na nich 
reagovali. Keďže sa hovorilo o  tom, že tieto otázky a odpovede na interpelácie by mali byť 
zverejnené aj na internetovej stránke mesta, tak sa vyvarujme toho, aby sme občanom 
takéto niečo predostreli do budúcna. Sú tam aj iné chybičky. Je potrebné, aby tie formálne 
veci tam boli tak, aby sa na tom občania nezabávali. Teraz k obsahu k mojej prvej otázke, že 
mi už asi prischol nejaký prívlastok, že som zaťažený na nejaké diery na cestách, keď som 
10. marca 2015 dal otázku, že kedy začneme odstraňovať tieto nedostatky – výtlky. 
Odpoveď znela, že už som sa pýtal neskoro, lebo už to robíme. Robíme to od 10. marca, ale 
dnes je 20. apríl preč, a myslím si, že sme toho urobili veľmi málo. V odpovedi som dostal 
dokonca také pozitívum, že náklady na čistenie ciest v meste v tomto roku počas zimného 
obdobia boli priemerne nižšie ako sme plánovali, ďalej to, že sa predisponuje časť týchto 
financií na opravu výtlkov je vysoko pozitívne. Každý chodíme po cestách, týka sa to 
všetkých občanov. Občania sa obracajú na mňa a aj na vás. Týždenne telefonujem pánovi 
Patusovi, vedúcemu odboru, ktorý je už zo mňa nešťastný. Z tejto komunikácie vyplýva, že 
nie len u neho je chyba, ale že aj ekonomický odbor objednávku nedáva včas, teraz čaká na 
peniaze, a je málo peňazí. Vážení. Ja si myslím, že v tom sa zhodneme, že musíme 
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odstrániť tieto výtlky na cestách, čím skôr, tým lepšie. Nerozkladajme tie financie, že každý 
mesiac urobíme jednu ulicu, a prejde celé leto, a ešte stále budú ulice, ktoré nebudú 
urobené. Skutočne si myslím, že v priebehu jedného mesiaca by sme mohli všetky výtlky zo 
zimy odstrániť. Potom sa však objavujú nové, samozrejme potom už priebežne treba 
odstraňovať aj tieto. Takže ja by som sa obrátil na vedenie mesta, pretože vedenie mesta je 
zodpovedné vlastne za všetko, aby ste si dali tento problém za prioritu, a aby bolo citeľné v 
ďalších dvoch troch týždňoch, že tieto nedostatky sa nielen odstraňujú, ale sa aj odstránia. 
Ja by som rád počul jeden termín, týždeň, tri týždne, mesiac, kedy je v pláne ukončiť a 
odstrániť všetky tieto diery. Ja nehovorím, že sa všetky dajú odstrániť, ale v podstate aspoň 
tú väčšinu. Ďakujem. 
B. Keszegh  – ďakujem za pripomienku pánovi kolegovi Gajdáčovi. Interpelácie sú 
smerované na pána primátora, ale dovoľte, aby som reagoval na niekoľko podnetov. 
Interpelácie z  26. marca 2015 sú pripravené, a čoskoro budú vyslané. Podľa návrhu pána 
poslanca Vettera každý poslanec dostane všetky odpovede, a odpovede budú zverejnené aj 
na webovej stránke mesta, kde bolo pod menu bodom Mestské zastupiteľstvo vytvorené pod 
menu s  názvom Interpelácie. To znamená, že nielen poslanci, ale aj široká verejnosť môže 
sledovať a čítať odpovede na interpelácie. Na poslednom zasadnutí MZ odznelo viac ako 20 
pripomienok a podnetov. Nakoľko otázky poslancov - interpelácie – sú vytiahnuté zo 
zápisnice zasadnutia, nie je vždy isté, že tá otázka bude podaná tak, ako to odznelo na 
zasadnutí. Z tohto dôvodu by som chcel požiadať poslancov, aby svoje otázky (interpelácie) 
vždy upresnili, a taktiež informovali, že na ktoré otázky žiadajú aj písomnú odpoveď. 
Odovzdávam slovo pánovi prednostovi Ing. Bohumírovi Kóňovi. 
B. Kóňa –  ak dovolíte, ja by som len spresnil informáciu k tomu, čo pán poslanec Gajdáč 
povedal. Keď sa pýtal na výtlky povedali sme, že objednávka je podpísaná, a pán Patus 
povedal, že na druhý deň začínajú. To bola informácia, ktorá vtedy bola, neviem teraz tú 
ďalšiu informáciu ktorú si povedal, že by sme to rozkladali a posúvali a atď. Nepovažujem 
túto odpoveď a informáciu za korektnú, ja to preverím. Nie je žiadne obmedzenie na to, že by 
sme to rozkladali po mesiacoch kvôli financiám. Ďakujem. 
B. Keszegh  – ďakujem pekne. Otváram priestor na prihlásenie sa do diskusie na 
pripomienku pána Gajdáča. Prihlásili sa dvaja poslanci. Pán poslanec Vetter, máte slovo.  
J. Vetter  –  zverejnením chybných interpelácií by sa dalo predísť tak, že by poslanci sami 
písomne podali tie otázky, na ktoré čakajú písomné odpovede. Buď by odoslali mailom, 
alebo by ich písomne odovzdali priamo na zasadnutí MZ. Tým by sme predišli aj takým 
nedorozumeniam, že by poslanci dostali odpovede na úplne iné otázky. 
B. Keszegh  – ďakujem pekne za príspevok. Chcel by som dodať, že niekedy je pre kolegyne 
veľmi náročnou úlohou spracovať otázky zo zápisnice zo zasadnutia MZ a taktiež vytiahnuť 
z  textu na ¾ strán otázku, a naformulovať ju s obsahom ako to bolo myslené. Samozrejme, 
sa budeme snažiť, aby otázky boli čím presnejšie citované. Je to konštruktívny návrh. V  
prípade predloženia konkrétnych otázok, budú aj odpovede bez chýb. Ešte pán poslanec 
Gajdáč by chcel reagovať na pripomienku k jeho príspevku.  
O. Gajdáč – ja by som navrhol, čo kolega Vetter povedal, že túto odpoveď predtým ako dáte 
na stránku treba preštylizovať a odstrániť gramatické chyby. Je tam viac gramatických a 
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štylistických chýb. Je to prezentácia mesta, a mesto by sa takto nemalo prezentovať v 
našom spoločnom záujme. Mesto sme aj my, a občania nebudú rozlišovať, oni nás dávajú 
často krát do jedného balíka, takže všetkým by malo na tom záležať. Čo sa týka reakcie, ja 
by som reagoval na pána Ing. Kóňu. Najhoršie je to, keď ja hovorím s jedným, druhým a 
potom si prehadzujeme a riešime tieto veci. Vy si tam tieto veci ujasnite, pretože podľa 
môjho názoru sú peniaze, ty hovoríš že asi sú peniaze, je dosť peňazí, ale otázka je: prečo 
tak pomaly pokračujú práce. Ja chcem len jedno, nechcem tu postaviť nikoho proti sebe, 
chcem len jedno, aby čím skôr boli odstránené tieto nedostatky, a tie peniaze, ktoré na to sú, 
aby na to boli aj použité, a to v krátkom čase. Ďakujem. 
B. Keszegh  – ďakujem pekne za pripomienku pána Gajdáča. Myslím, že otázka výtlkov 
zaujíma viacerých obyvateľov. Poprosím pána Patusa, vedúceho komunálneho odboru, aby 
podal informáciu v tejto veci.  
A. Patus – budem rozprávať po slovensky. Ďakujem za slovo. Ja by som odpovedal 
objektívnymi číslami, lebo teraz niečo posudzovať, že je pomalý - nepomalý, ja si myslím že 
to nie je nejaký objektívny údaj. Áno tak, ako to bolo spomenuté, vtedy sme začali robiť 11. 
marca, to bola prvá objednávka. Odvtedy sa spravilo, o čom som písal aj článok do novín, že 
najprv robíme súvisle tie ulice, kde je také rozmiestnenie tých výtlkov, ktoré sa už nedajú 
obísť, bez toho aby dopravný prostriedok nepadol do druhého výtlku. Takže v rámci prvého 
kola, tak by som ho nazval sa na Dunajskom nábreží opravilo - 73 výtlkov, na ulici Jazerná - 
37 výtlkov, na Mesačnej ulici - 7 výtlkov, na Eövösovej ulici - 86 výtlkov, na Cintorínskom 
rade - 26 výtlkov a na Meštianskej ulici - 14 výtlkov. Síce sa ide ešte opravovať, ale 
predpokladám, že to nebude skôr ako v auguste. Ďalej sa robila odvtedy Hadovská cesta, 
Františkánov, robí sa Rákócziho, medzibloková komunikácia odvodnenie, robí sa Vnútorná, 
medzibloková komunikácia úprava a spevnenie. Plánované, a ktoré sú už na spadnutie sú 
objednávky na - Lehárová ulica, Župná, Petıfiho, Selyeho, Robotnícka, Svätojánska, 
Jedlíka, Gazdovská a Staničná. Čo sa týka financií, ja som netvrdil, že máme nejaký 
mesačný limit. Žiaľbohu musím vám povedať, že ten rozpočet, aj keď možnože môžem 
minúť kvôli jemnej zime viacej ako vlani, ale aby ste trošku boli v obraze, ja mám asi 120 tisíc 
eur ročne na tento účel. Pred chvíľou odznelo, že samotná Meštianska ulica bude stáť 176 
tisíc, ale len na ukážku by som uviedol zopár čísiel. Levice majú podobnú cestnú sieť ako 
my, skoro na kilometer presne, oni majú 310 tisíc eur na tento účel, na čo ja mám 120 tisíc a 
Nové Zámky majú 400 tisíc eur. My sme niekedy v roku 2004-2006 míňali 200 tisíc eur na 
opravu. Takže žiaľbohu ja musím rátať aj s tým, že máme pred sebou ešte celý rok. Tie 
cesty sú v katastrofálnom stave. Kvázi som vám však už aj vravel, že by sme mali ročne 
opraviť minimálne 3 km cesty, aby sme o 30 rokov niekedy zastihli sami seba. Jednoducho 
my nemôžeme minúť všetky peniaze niekedy začiatkom roku, alebo v prvom polroku, a 
potom by sme nemali vôbec financie na tie výtlky, ktoré sa objavujú priebežne, alebo 
jednoducho ani nemáme toľko aby sme všetky výtlky spravili. Ďakujem.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne za pripomienku pána Patusa. Chcel by som ešte k  tomu 
dodať, nie je tu pán primátor, ale otázku výtlkov aj on považuje za veľmi dôležitú tému. Na 
základe jeho požiadania pán Patus týždenne pripravuje správu a informuje o vykonaných 
prácach na cestách. Pán Béla Szabó má k tomu pripomienku. Odovzdávam mu slovo. 
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B. Szabó –  ďakujem za slovo. Poznám akým spôsobom boli riešené tieto výtlky, a približne 
koľko peňazí je na to pridelených. Niekoľko výtlkov som nahlásil aj ja na Hadovskej ceste, 
ktoré sú už odvtedy aj opravené, ďakujem pekne. To čo tu odznelo, potvrdzuje môj návrh, 
ktorý som skúsil skoncipovať tak, že možno v celom meste by bolo potrebné posúdiť stav, že 
ktoré sú najnebezpečnejšie výtlky a tie treba prednostne opraviť, a až potom tie menšie 
výtlky. Z toho, čo sme tu počuli vyplýva, že z dôvodu nedostatku financií nebudú opravené 
všetky výtlky, a budú také časti mesta, ulice, kde žiadne opravy nebudú uskutočnené. Nie je 
isté, že spomínané ulice sú najfrekventovanejšie, preto by som bol za návrh, aby bolo 
posudzované, na ktorých uliciach ktoré výtlky sú najnebezpečnejšie, a tie by sa opravili. 
Chápem tomu, že jednoduchšie je prejsť cez celú ulicu a opraviť 80 výtlkov, ale nie je isté, že 
by to bolo účelné hlavne vtedy, keď máme na to málo peniazi. Ďakujem.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne za pripomienku, poprosím pána Patusa, aby reagoval na 
pripomienku.  
A. Patus -  len toľko by som chcel povedať, že s  týmto systémom boli opravené tie ulice, 
ktoré už boli urobené, a kde sa už nedali obísť tieto výtlky. Predtým som už vymenoval tie 
ulice, ktoré sú pripravené na opravu, nakoľko tam sa nachádzajú tie najurgentnejšie výtlky na 
opravu, len ešte čakáme na objednávku. Samozrejme aj my sme naplánovali opraviť v prvom 
rade tie väčšie výtlky, a potom sa budeme zaoberať aj s menšími.  
B. Keszegh  – ďakujem za doplnenie informácií. Návrh predložený nebol, hlasovanie nie je 
potrebné.  Odovzdám slovo pánovi Andruskóovi. 
I. Andruskó – ďakujem pekne za slovo. Súhlasím, čo pán kolega Gajdáč povedal, nakoľko 
takú otázku, čo je uvedená v interpeláciách som ani ja nemal, preto prijímam návrh kolegu 
Ing. Vettera, aby sme svoje otázky presne naformulovali a písomne odovzdali. Napríklad k 
tej otázke, „že reakcia na zverejnenie otázky istého týždenníka“, som vôbec neporozumel, 
takúto otázku som nepoložil. Vtedy som informoval kolegov, že v Dunatáji sa objavila taká 
veta, že Mestské zastupiteľstvo nekonalo v  súlade so zákonom. Vtedy som požiadal pána 
primátora, aby objasnil túto záležitosť, nakoľko na zasadnutí mestského zastupiteľstva nič 
nebolo konané protizákonne. V tejto vete nič také nie je uvedené. Preto hovorím, ja som takú 
otázku nepoložil. Ja som prečítal jednu vetu z  týždenníka Dunatáj, v ktorom bolo napísané, 
že Mestské zastupiteľstvo nekonalo v  súlade so zákonom, čo podľa mňa nie je pravdivé. 
Preto som chcel požiadať o pomoc pána primátora, aby urobil kroky v tejto veci. 
Jednoduchým krokom by bolo napr. to, že zrušíme predplatenie takého týždenníka, ktorý 
o Mestskom zastupiteľstve píše nepravdivé veci. Takže ešte raz sa vrátim k otázke „reakcie 
na zverejnené otázky istého týždenníka“, nemal som takúto otázku a  ani jej nerozumiem. 
Takže potvrdzujem slová kolegovi Gajdáča, že formálna stránka je dôležitá, a nakoľko tieto 
interpelácie sa v budúcnosti  objavia aj na domovej stránke mesta, je potrebné dať 
poslancom aj tú možnosť, aby sa na ďalšom zasadnutí MZ mohli vyjadriť, či s odpoveďou 
súhlasia alebo nie. Lebo ja nesúhlasím s  touto odpoveďou. Potom by sa na webovej stránke 
objavila aj informácia, či páni poslanci súhlasili s  odpoveďou. Ďalej, ohľadne rozpočtu, na 
ktorý sa pýtal aj pán kolega Korpáš, a ja som tiež minule spomenul túto otázku, chcel by som 
informáciu, že aký je rozpočet Komárňanských dní. Nechceme vedieť presné čísla, len 
približne. Nemáme žiadnu informáciu o  rozpočte podujatia. A  čo pán kolega Vetter, ešte na 
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začiatku zasadnutia spomenul, ja som nehovoril, že 1 tis. eur je veľa alebo nie, ja som len 
žiadal odpoveď na to, podľa akých kritérií sú vybratí predajcovia. Príde sem predajca 
s ponukou, že zaplatí za predajné miesto, a  navyše ešte aj prispeje sponzorsky, tak, podľa 
mňa, on by mal vyhrať to predajné miesto. Nevidím ten výberový mechanizmus, podľa akých 
kritérií sa rozhodujú úradníci. Ak miesto dáme takému predajcovi, ktorý sumu navyše 
neponúkol a odmietneme takého predajcu, ktorý ponúka sponzoring, je to zlé rozhodnutie, 
lebo druhý by zaplatil mestu viac. Kolegovia, nie je mojou úlohou chrániť pána Ing. Patusa, 
ale my sme sa rozhodovali o  rozpočte. On dostal 120 tisíc eur, z  toho zázraky neurobí. Ako 
to aj spomenul, mesto s podobným počtom obyvateľstva ako má Komárno, disponuje s  tri-
štyri krát vyššími peniazmi. My sme sa tak rozhodli, a  podľa mňa to bolo dobré rozhodnutie, 
že v  Komárne budeme podporovať šport a  kultúru. Keď všetko spočítame, ide o  sume 1 
milión eur ročne, my sme sa rozhodli, že toto budeme podporovať. Keď sme sa tak rozhodli, 
naše rozhodnutie má tú cenu, že na opravu ciest zostáva menej finančných prostriedkov. 
Bolo to strategické rozhodnutie, ale potom musíme povedať, máme menej peňazí na cesty, 
lebo našou prioritou bolo podporovať šport a  kultúru. To je všetko. Ďakujem pekne.   
B. Keszegh  – ďakujem pekne pripomienku pána Imra Andruskóa. V poslednej časti svojej 
pripomienky zdôraznil, že poslanci majú možnosť rozhodovať o rozpočte, v tomto zmysle 
suma 120 tisíc eur a suma 130 tisíc eur, ktoré odzneli predtým, sa ich hodnota prehodnotí. 
Druhá vec, či sú interpelácie prijateľné alebo nie, chcel by som k tomu dodať toľko, že takisto 
ako v parlamente, aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva je možnosť sa vyjadriť. Chceli 
by sme umožniť širokej verejnosti prístup k  týmto informáciám, aby si mohli prečítať tieto 
interpelácie. Chcel by som ešte poznamenať, že nie som si istý, že by bola väčšia 
spokojnosť v prípade doslovného preloženia textu. Sú dve možnosti. Je hovorový text, ktorý 
je opísaný, a  môžeme k  tomu pridať ako aj otázku, ako napr. pripomienku pána Andruska, 
ktorá je približne na 1 a ½ strán, ale ani hovorový text nie je štylizovaná otázka, a preto ani z  
toho nie je isté, že vyjdeme najšťastnejšie. Možno návrh pána poslanca Vettera je najlepší, 
keď otázky budú presne naformulované a odovzdané. Nie som na 100% istý, že opis celého 
hovorového textu by bolo lepšie riešenie, lebo zapisovateľka by už nemala tú možnosť, keď 
je to veľmi nutné, aby opravila logické kotrmelce. Môže to byť aj tak, ale nie je isté, že to 
bude pre všetkých to najlepšie. Pán Tamás Varga mal faktickú poznámku, odovzdávam mu 
slovo.  
T. Varga –  v plnej miere súhlasím s poznámkou pána Imre Andurskóa a nechcem, aby bol 
celý hovorový text opísaný, ale myslime na to, že keď skrátime naše otázky, akú ozvenu by 
mohli mať. Napríklad aj moja otázka je skrátená, keď som sa spýtal na osobu asistenta pána 
primátora, že „Kto je ten muž na sekretariáte primátora mesta?“ S takouto otázkou by som 
mohol priviesť pána primátora do rozpakov, že prečo sa starám o to, koho má vo svojej 
kancelárii. Som presvedčený, že som túto otázku takto nepoložil, takže sú tu extrémne veci. 
Druhá vec, s nadviazaním na poznámku pána Andruskóa by som pokračoval v  téme o tom, 
že kto rozhoduje, a kto vyberá predajcov na Komárňanské dni. Chcel by som uviesť jeden 
príklad, a chcel by som poprosiť pána Ing. Weszelovszkého alebo pani Annu Vargovú, aby 
prehodnotili prípad predávania balónov. Viacerí ma vyhľadali vo veci predávania balónov a  
vysvitlo sa, že predajca balónov z Komárna nemôže predávať na podujatí a predajca z  
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Pribety áno. Všetci sme vyhlásili, že budeme podporovať komárňanských podnikateľov. 
Poprosím vás, ak by bolo možné, dovoľte podnikateľom predávať svoje výrobky, produkty.  
Ďakujem. 
B. Keszegh  – chcel by som sa priznať kolegovi Tamásovi Vargovi, že neviem nič o  
balónoch, ale dúfam, že na podujatí mesta budú balóny. Mestské zastupiteľstvo urobí všetko 
pre to, aby podujatie zorganizovali odborne schopné osoby, a nech sa do toho nemiešajú iní. 
Sú na to vyčlenení odborníci, sú zodpovední za svoje odborné rozhodnutia, a oni prijímajú tie 
správne rozhodnutia. Ak sú oprávnené pripomienky, tie prosím postúpiť organizátorom, lebo 
si myslím, že otázka predajcu balónov nie je politická otázka ale odborná. Preto sa prosím 
obráťte na organizátorov, ktorí rozhodujú v týchto veciach. Nenechajme, aby sa táto 
koncepcia narušila, a aby sa do toho miešali iní, lebo vtedy vznikajú tie najväčšie problémy. 
Imre Andruskó má slovo, aby reagoval na pripomienku.  
I. Andruskó – pán viceprimátor, ty stále vtipkuješ, ale dnes sme sa snažili dodržať rokovací 
poriadok. Neviem prečo si reagoval na moju pripomienku, nebol si prihlásený do faktickej 
poznámky, ale si reagoval na Tamása Vargu. Boli sme dohodnutí, že dodržíme rokovací 
poriadok. Pán viceprimátor ty vedieš zasadnutie, keď sa chceš prihlásiť, vieš sa prihlásiť do 
diskusie, a vieš reagovať. Všetci sme vedeli dodržať rokovací poriadok, ale teraz neviem na 
koho si reagoval, na mňa, alebo na Tomáša. Dodržujme rokovací poriadok. My sme to 
dodržali. Kľudne sa prihlás, však môžeš reagovať na moju pripomienku v rozsahu jednej 
minúty, ale nie v  rozsahu dvoch-troch minút, a  potom ešte reaguješ na pána JUDr. Tomása 
Vargu. Prosím dodržať rokovací poriadok tak pri hlavnom stole, ako aj tu, medzi nami. Od 
nás právom očakávajú, aby sme dodržali rokovací poriadok. Bol si poverený primátorom na 
vedenie tohto zasadnutia, to neznamená, že ku všetkému musíš mať pripomienku. Môžeš 
mať pripomienku, však máš na to právo, ale musíš sa prihlásiť do diskusii. A  ja poviem svoje 
pripomienky, lebo mám na to právo, ak sa prihlásim a  dodržím rokovací poriadok. Ďakujem 
pekne.  
B. Keszegh  – ďakujem za pripomienku pána Andruska. Nakoľko ma oslovili, reagoval som 
na to, samozrejme dodržujme rokovací poriadok. Pán Tamás Varga teraz už nemá právo 
reagovať, nakoľko ma teraz vyzvali, aby som dodržal poriadok. Či nemám dodržať? Imre 
Andruskó ma vyzval na dodržanie pracovného poriadku, a ty, Tamás, teraz ma žiadaš aby 
som to nedodržal?  
T. Varga – keď si vedel udeliť výnimku, tak prosím Ťa udeľ výnimku aj mne. Chcel by som 
povedať k  téme o predaji balónov, nehovor to, že z  predaji balónov chcem urobiť politickú 
otázku. Ja som poslancom mesta, zastupujem záujem obyvateľov. Vyhľadali ma s tým, že ak 
viem, mám im pomôcť v  predávaní svojich produktov na Komárňanských dňoch. Preto som 
oslovil pána Weszelovszkého a  pani Annu Vargovú, aby tieto požiadavky boli postúpené 
organizátorom.  
B. Keszegh  – ďakujeme pekne za doplňujúcu pripomienku. Ďalej k  bodu Rôzne, slovo má 
pán poslanec Glič.  
K. Gli č – prosím vás, blíži sa jar a letná sezóna, čo sa týka obyvateľov, obyvatelia 7. sídliska 
ma požiadali, aby som predniesol taký problém, a to hlavne na Dunajskom nábreží, že je 
detské ihrisko, kde by bolo potrebné opraviť pieskoviská, vymeniť piesok, a to si myslím, že 
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sa to týka všetkých takýchto malých ihrísk, čo sú na sídliskách, a takisto treba urobiť opravy 
hojdačiek. Poprosím predstaviteľov mesta, aby sa s tým zaoberali. Čo sa týka cestovného 
ruchu, tak to isté, zase prichádzajú turisti, teraz som dosť často v meste, a sú turisti, ale keď 
sa nich pozriem trošku bez príčetne sa prechádzajú po meste, trošku viac informácií by 
potrebovali, preto som vyhlásil tú iniciatívu mesto sôch. Ďalšia vec, máme šípky, že verejné 
záchody. Bol som v nedeľu v meste a videl som ako ľudia išli do Dôstojníckeho pavilónu do 
verejného záchodu, a bol zatvorený. Tu by som prosil vysvetlenie, alebo dať to nejako do 
poriadku. Buď nech nie sú šípky, a keď sú šípky, tak nech je záchod otvorený. No a potom 
prichádzame na Európske nádvorie. Verte tomu, že veľmi veľa turistov chodí na Európske 
nádvorie, lebo je to veľká rarita, no žiaľbohu je vo veľmi zlom stave. A tu by som chcel 
upozorniť váš všetkých, ešte raz hovorím môj názor, možno že sa s ním stotožníte, už to 
nezachránime túto sezónu, ale fontána na Európskom nádvorí je škaredá. Škaredá je a 
musíme s tým niečo urobiť! Preto bola tá moja iniciatíva, niečo urobiť s fontánou. Bol by som 
rád, keby sme to vedeli dokázať z mimorozpočtových zdrojov. Takisto sa hovorilo aj o tom, 
že by sa miesto hotela a to sa bežne robí v iných mestách, že miesto nedostavaného hotela 
sa postaví stena, a nakreslí sa hotel podľa projektu, a hneď by to celé Európske nádvorie 
vypadalo lepšie. Je jasné, že tieto veci sa dajú urobiť len v spolupráci s obyvateľmi 
Európskeho nádvoria. Takže zase vyhlásime asi takú iniciatívu, aby sme sa stretli s 
obyvateľmi a prerokovali tieto problémy. Posledný problém, ktorý je dosť veľký na 
Európskom nádvorí, a hlavne to je nosná vec, prečo o tom hovorím, je reštaurácia 
Krušovice. Reštaurácia Krušovice je súkromný objekt, a už sa tam schádzajú bezdomovci, 
už si tam nachádzajú dvierka, aby sa tam dostali. Je to smutné, odpudzuje to ľudí, lebo keď 
ich vidia, radšej vyjdú z toho Európskeho nádvoria, a idú preč. Mám taký smelý názor, a 
skúsme nad tým porozmýšľať, ja by som tú reštauráciu Krušovice odkúpil, niekto by to mohol 
odkúpiť, lebo je to v takom areáli, nie je to priamo na Európskom nádvorí, je to na pred 
nádvorím, kde všetko patrí mestu. Jedine ten objekt nepatrí k mestu. Takže toto bola taká 
moja myšlienka. Ďakujem. 
B. Keszegh  – ďakujem za pripomienku. Otváram priestor na diskusiu k  tejto téme. Taktiež 
pán prednosta naznačil, že má k  tomu pripomienku. Má slovo Imrich Andruskó. 
I. Andruskó – chcel by som reagovať na pripomienku pána kolegu Gliča.  Súhlasím s tým, 
čo povedal. Povedzme odkúpenie reštaurácie by bol trošku zložitejším príbehom, ale 
každopádne by sme mohli o  tom rozmýšľať. A keď už hovoríme o  turizme, kto dal povolenie 
na vytvorenie 8x8m veľkej vonkajšej terasy pred budovou Dôstojníckeho pavilónu? Budú 
Komárňanské dni a tá terasa tam zostáva na dlhodobo? Ruší pohľad do dvora 
Dôstojníckeho pavilónu, kto dal na to povolenie? Je to spojené s  turizmom, čo spomínal aj 
pán kolega Ing. Glič. Je na to stavebné povolenie alebo je to povolené len počas 
Komárňanských dní? Na tom mieste zvyknú predávať predajcovia, preto nerozumiem 
podstatu tejto koncepcie, a  kto vydal na to povolenie. Na túto otázku by som chcel dostať 
odpoveď. Ďakujem.  
B. Keszegh  – ďakujeme za pripomienku. Poprosíme pána prednostu, aby potom reagoval aj 
na túto otázku. Slovo má pán poslanec Dávid Kovács.  
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D. Kovács  – Tiež by som chcel reagovať na pripomienku pána Gliča, čo sa týka verejných 
záchodov, áno, má pravdu. Akurát dnes sme boli s pánom viceprimátorom na terénnej 
obhliadke v Európskom nádvorí, aby sme videli doterajšie práce. Rozdiel je obrovský, hlavne 
za budovou Zichyho paláca. Práve vtedy som spomínal problém verejných záchodov, lebo 
ak dobre viem, za posledné štyri roky výsledkom komisie pre cestovný ruch, okrem 
vytvorenia kancelárie TIK, bolo vyriešenie problematiky verejných záchodov. Dostal som 
prísľub, že tento problém bude čoskoro odstránený. Námietky boli oprávnené, ale len toľko 
môžem povedať, že tvrdo pracujeme a v oblasti cestovného ruchu by som chcel začať úplne 
novú kapitolu. Vedieme rokovania s viacerými osobami, vo viacerých záležitostiach. 
Výsledky sú už teraz viditeľné a v budúcnosti budú ešte intenzívnejšie. Každý návrh vítame 
a  môžeme ich prediskutovať.  
B. Keszegh  – ďakujem za pripomienku. Trošku zvláštnym spôsobom, ale dávam slovo sebe. 
Ja som ďalší, kto má pripomienku k tejto téme. Chcel by som dodať k  pripomienke pána 
Gliča ohľadne reštaurácii Krušovice, alebo pravým názvom Pavilóna hudby, že zhoršenie 
stavu tejto budovy aj my sledujeme so znepokojením. Budova je v súkromnom majetku. 
Vyhľadali sme aj majiteľa, ktorý je zahraničným podnikateľom a komunikácia je s  nim veľmi 
ťažká. Už sme ho viackrát oslovili, aby v záujme verejnej bezpečnosti urobil tie 
najnevyhnutnejšie kroky. Ako je viditeľné, celú vnútornú časť Nádvoria Európy sa pokúsime 
dať do poriadku a  myslím, že aj vo veci zachráneniu Pavilónu hudby musíme byť iniciátormi. 
Všetko urobíme pre to. Ďakujem. A  ako som to naznačil na začiatku diskusie, pán prednosta 
by chcel reagovať na predchádzajúce príspevky.  
B. Kóňa – ja by som len veľmi stručne. Samozrejme tak, ako všetci počúvame o tých 
rôznych nedostatkoch, nehovorím teraz či veľkých či malých, je ešte príliš veľa, a veľmi veľa 
ako to všetci vidíme, ja by som len chcel povedať teda, že samozrejme sme povďační za 
každý podnet, Netreba na to čakať na mestské zastupiteľstvo, kľudne zavolajte, dajte mail, 
budeme sa snažiť to riešiť. To je prvá vec. Druhá vec, čo sa týka ihrísk, tu som chcel 
povedať, že práve dnes sme vystavovali objednávku na 3 alebo 4 ihriská pre Comora Servis, 
aby ich dávali do poriadku. Takže to ako operatívne. Pán Andruskó sa pýtal na Allegru, na 
terasu. Oni žiadali terasu 46 alebo 47 m2, ktorú dostali odsúhlasené v zmysle predpisov, a 
potom žiadali ešte prekrytie. Na prekrytie nedostali povolenie, dostali späť odpoveď, že majú 
predložiť stanovisko pamiatkového úradu a atď. Ja sa na to pozriem ako to je, ale obávam sa 
toho, že sa s tým nepohneme ďalej. Čo sa týka potom tu ešte pán poslanec Glič spomínal, 
že z mimorozpočtových prostriedkov, tu ako nemyslím ironicky, budem nad tým veľmi vážne 
uvažovať, že v meste čo je mimo rozpočtu. Ďakujem. 
B. Keszegh  – ďakujem pekne pán prednosta. Pozmeňujúci návrh neodznel, hlasovanie nie 
je potrebné, ďalším diskutérom k bodu Rôzne je pán poslanec Károly Less. 
K. Less  – ďakujem pekne za slovo. Chcel by som upozorniť na niekoľko skutočností, ktoré 
mi obyvatelia nahlásili. Jedna vec je námestie Kossútha, kde svietidlá – lampy sú vo zlom 
stave. Chýbajú kryty lámp, ktoré stále ukradnú a preto sú nahradené umelým krytom. Tento 
problém by bolo potrebné riešiť. Druhá vec, ktorú by som chcel povedať je, že som hovoril 
s pánom doktorom, ktorý navrhuje akcie, a keď bude iniciatíva „Študenti pre mesto“, bolo by 
dobré zorganizovať aj zber smetí v oblasti brehu rieky Váh. Keď som bol dobre informovaný, 
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v Kolárove a v Iži už to tak funguje. Tretia vec, ktorú by som chcel spomenúť a o čom som už 
hovoril na 1. alebo na 2. zasadnutí MZ, sú zasadnutia komisií. Sú také komisie, ktorých nie 
som členom, ale rád by som sa zúčastnil na ich stretnutiach, napr. na stretnutiach finančnej 
alebo športovej komisii. Bolo by možné, aby tieto stretnutia komisií zsadali v inom čase, aby 
sa neprelínali? Štvrtá vec je ohľadom trhoviska na 7. sídlisku pred knižnicou. Niektorí 
predajcovia sa ma pýtali, že ako to funguje v súčasnosti. Staré stánky odniesli, doniesli 
pekné nové vo farbách červenej, zelenej a  žltej, a teraz nevieme kto tam môže predávať. 
Piata vec, ktorú by som chcel povedať je, že nedávno som dostal e-mail, od bývalého veľmi 
nadaného študenta gymnázia, géniusa fyziky - Ferenca Mizeru. Je majiteľom jednej firmy a  
mohol by byť prínosom pre mesto. Tento druh komunikácie sa volá „majster zoznamu“ 
(„listamester“), a  je to on-line platforma systému informačných bulletinov, ktorá by mohla 
zrýchliť vnútornú komunikáciu medzi jednotlivými odbormi a  úsekmi mestského úradu. Ja 
tento e-mail odpošlem všetkým poslancom a poprosím, aby reagovali na to. Takže toľko odo 
mňa. Ďakujem pekne.  
B. Keszegh  – ďakujem za príspevok pána poslanca Lessa. Otváram príležitosť zapojiť sa do 
diskusie, ak má niekto faktickú poznámku. Slovo má  Imrich Andruskó.  
I. Andruskó –  ďakujem pekne. Nemám problém so žiadosťou pána poslanca Mgr. Károlya 
Lessa, ale už niekoľko rokov pod záštitou organizovania pána Patusa sa školy zúčastňujú na 
čistení brehu rieky Váh. Tento rok sme zistili, že najprv v stredu, potom aj piatok chýbali deti 
zo školy. Bolo by výhodnejšie tieto dobrovoľnícke práce zorganizovať v poobedňajších 
hodinách. Ak sa študenti chcú zúčastniť na takýchto dobrovoľníckych akciách, tak nech nie 
počas vyučovacích hodín. Ja viem, že študenti sa tešia, keď môžu chýbať zo školy cez deň. 
Dobrovoľné práce však znamenajú to, že breh Váhu sa pôjde čistiť po pol tretej, čiže po 
škole. Nakoľko som bol požiadaný, na tieto práce som v stredu uvoľnil 20 študentov, 
a taktiež aj na piatok posielam 30 študentov, ale je to abnormálne, aby sme pomáhali 
takýmto spôsobom. Súhlasím s tým, že treba zorganizovať takéto dobrovoľnícke práce, ale 
ešte raz zdôrazňujem, nie počas vyučovacích hodín, ale až poobede o pol tretej. Treba to 
oznámiť v školách a deti môžu ísť. Tak by to malo fungovať pri dobrovoľníckych prácach. Aj 
ja som bol študentom, všetci sme boli, všetci sme išli na takéto práce a tešili sme sa, keď 
sme sa vyhli písomke z fyziky alebo z matematiky, ale to neboli dobrovoľnícke práce. 
Ďakujem pekne.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne za príspevok. Slovo má pán poslanec Gajdáč. 
O. Gajdáč – ďakujem pekne. Kolega Andruskó ma zase predbehol. To som chcel povedať, 
aby aj ostatní boli informovaní. Každý rok pri príležitosti dňa Zeme mesto organizuje čistenie 
Mŕtveho ramena, pobrežie Váhu. Myslím si, že sa zúčastňujú všetky školy v obrovskom 
rozsahu. Máme veľmi veľa iniciatív, ktoré potrebujú pracovnú silu, a veľmi ťažko nám je 
niekedy sa rozhodnúť, takže neberte to za zle, keď nie vždy vieme vyhovieť každému a dať 
študentov na takéto dobročinné, dobrovoľné akcie. A využil by som jednu príležitosť. Tuto 
bola reakcia na pána inžiniera od pána Ing. Kóňu, že sa bude snažiť hľadať mimorozpočtové 
zdroje v rozpočte mesta troška ironicky. Tu sa musím kolegu zastať, že som presvedčený, 
on myslel mimorozpočtové zdroje, ktoré sponzorsky niekde, niekoho nahovoríme aby dali, 
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pretože napr. aj Kostol sv. Rozálie bol pekne zrekonštruovaný z mimorozpočtových zdrojov - 
sponzorsky. A bolo ešte x takýchto vecí, takže asi takto to bolo myslené. Ďakujem. 
B. Keszegh  – ďakujem za pripomienku. Ďalším diskutérom by som bol ja. Chcel by som 
reagovať na niekoľko vecí, čo povedal pán poslanec Károly Less. Stav svietidiel na námestí 
Kossutha aj nás znepokojuje, taktiež stav svietidiel pri fontáne. Ak je možnosť, mesto sa 
snaží cez reklamácie alebo cez páchateľov vyriešiť tieto problémy. Len svietidlá pri fontáne 
je niekoľko tisícová položka. Pri stojacích lampách máme aj kamerový záznam o  
páchateľov. Položenie týchto lámp možno nebol šťastným riešením, nakoľko tieto lampy 
možno vyzývajú mladých, aby ich zničili. Ohľadne zasadnutí komisií navrhujem obrátiť sa na 
predsedov komisií, nakoľko oni majú v kompetencii rozhodnúť sa o termínoch konania týchto 
komisií. Všetky tieto stretnutia sú zorganizované počas dvoch dní, a nie je ľahké zadeliť aj 
zasadacie miestnosti, ale dúfam, že predsedovia komisií budú prihliadať aj na to, že na 
zasadnutiach komisií sa chcú zúčastniť aj iní poslanci. Vo veci trhoviska by som chcel 
upozorniť na to, že na predchádzajúcich zasadnutiach sme hlasovali o tom, že udržanie 
týchto predajných miest už nebude patriť pod City Clean, ale údržbu prebral Comorra Servis. 
V prípade, že pán poslanec má otázky ohľadnom tohto trhoviska a potrebuje informácie, 
odporúčam obrátiť sa na Mgr. Tomáša Nagya, riaditeľa Comorra Servis. Pozmeňujúci návrh 
neodznel, k schvaľovaniu nedošlo. Ďalším, ktorý má príspevok k bodu Rôzne, je pán 
poslanec Zsolt Feszty. Dávam mu slovo. 
Zs. Feszty  – ďakujem pekne. Chcel by som dať do popredia dve záležitosti, obidve sa týkajú 
cirkevnej školy Mariánum. Už by to malo byť samozrejmé pre všetkých. Podľa mojich 
vedomostí, a  o  ktorom som informoval všetkých poslancov v e-mailovej správe, Trnavská 
arcidiecéza už asi pred mesiacom preukázala svoj záujem odkúpiť budovu Centra voľného 
času na ul. Rozmarínovej. Nemal by som s  tým problém, ale problém je v tom, že do 
dnešného dňa nedostali odpoveď. Ja som žiadal pána riaditeľa Róberta Madarásza, aby ma 
informoval v sms-ke, ak by mal novú informáciu v tejto veci, ale doposiaľ som od neho 
nedostal žiadnu správu. Je to preto zaujímavé, lebo ohľadne Rádu sv. Benedikta v Komárne 
sme prijali stanovisko, o ktorom sme aj hlasovali, prípadne pánovi arcibiskupovi uznesenie 
bude možné odovzdať aj osobne. Bolo by nepríjemné, keby pri prevzatí poznamenal, že on 
nedostal odpoveď na ten list, ktorý bol doručený pred mesiacom. Je to aj v našom záujme, a  
patrilo by sa aspoň len toľko odpovedať, že ich list bol doručený, evidujeme ich žiadosť a  
bude to prerokované. Druhá vec, ktorú by som chcel poznamenať a týka sa to tiež cirkevnej 
školy Mariánum, jedine pred cirkevnou školou nie sú cestné spomaľovače. V okoliach 
všetkých škôl našej samosprávy sa už takéto spomaľovacie retardéry nachádzajú, a to 
myslím predovšetkým pri základných školách. Chcel by som v tejto veci podať návrh, a  bolo 
by dobré, keby sme záväzne zaviazali to aj splniť. Týka sa to troch ulíc, a to Palatínovú, 
Eötvösovú a ulicu biskupa Királya. Veľa detí prechádza cez tieto ulice, vystupujú z auta, a  
na Ul. Palatínovej je aj materská škôlka. Bol by som rád, keby sa rozhodlo v tejto veci. 
Ďakujem. 
B. Keszegh  –  ďakujem za príspevok. Dávam možnosť vyjadriť sa k tejto téme. Do diskusie 
sa prihlásili štyria poslanci. Dávam slovo pánovi Gličovi.  
K. Gli č – prosím vás, ako predseda športovej komisie, možno že niekoho predbehnem, ako 
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predseda športovej komisie som bol pozvaný na radu, a môžem ťa Zsolt informovať, že na 
rade bol tento bod programu stiahnutý z rokovania. Plne podporujem to čo hovoríš ty. Aj ja 
by som bol rád, keby mesto čo najrýchlejšie reagovalo na túto žiadosť, lebo musíme čo 
najrýchlejšie vyriešiť problém. Ja sa bojím práve toho, že keď sa to stiahlo, že či ešte v máji 
bude aktuálna táto požiadavka, ale keď vieš, tak nás informuj aspoň toľko, že my sa tu o tom 
bavíme, a ja verím, že mesto potom bude reagovať čo najrýchlejšie. Ďakujem.  
B. Keszegh  – ďakujem za prvý príspevok. Slovo má György Batta. 
Gy. Batta  – aj  ja som hovoril pánom riaditeľom Madarászom, a na predchádzajúcom 
zasadnutí MZ bola reč o tom, že by sme mali vedieť, akú sumu navrhuje Trnavská 
arcidiciéza. Pán arcibiskup povedal, že vtedy vedia navrhnúť sumu, keď dostanú povolenie 
na vypracovanie znaleckého posudku z vlastných finančných zdrojov. Dovtedy ani oni nám 
nevedia odpovedať. Preto by som poprosil pána Weszelovského, aby dali povolenie na 
vypracovanie znaleckého posudku pre budovu Centrumu voľného času. Ďakujem. 
B. Keszegh  –  ďakujem za príspevok. Slovo má Imrich Andruskó. 
I. Andruskó – ďakujem za pripomienku poslancovi Zsoltimu Fesztimu, že nehľadal riešenie. 
Zo strany udržania formalít a v rámci slušnosti, keď už arcibiskup oslovil naše mesto, by sa 
patrilo odpovedať do mesiaca. Je to zložitý problém. Myslím si, že pán kolega Zsolt Feszti 
neočakáva od nás, aby sme to teraz vyriešili, ale pánovi arcibiskupovi by sa patrilo dôstojne 
odpovedať na jeho žiadosť, že ich žiadosť riešime, a rozmýšľame v takých a takých 
alternatívach. Prípad je dosť zložitý. Avšak situáciu Centrumu voľného času, špeciálnej 
školy, Cirkevnej školy Mariánum, školy na Ul. Eötvösova a Ul. práce je potrebné doriešiť. Aj 
ja som hovoril s pánom riaditeľom, každopádne by som chcel pomôcť. Tá prvá časť, čo sa 
týkala listu pána arcibiskupa, by sa dala rýchlo vyriešiť, treba im oznámiť že rokujeme v tejto 
veci a hľadáme nejaké riešenie.  
B. Keszegh  – ďakujem za pripomienku. Ďalším diskutérom som ja. Odpoveď na list pána 
arcibiskupa bola odoslaná 02. apríla 2015, ktorý prevzali 14. apríla. Tu mám pred sebou 
naskenovanú doručenku o prevzatí listu. Ďakujem pekne kolegom, ktorí sa obávali kvôli 
zachovaniu slušnosti. Viackrát som hovoril s pánom riaditeľom, a k nedorozumeniam mohlo 
dôjsť z toho dôvodu, že žiadosť sme dostali od Trnavskej arcidiecézy a odpoveď sme zaslali 
im. Naskenovaný list mám pred sebou, veľmi rád vám ukážem dátumy odoslania a prevzatia 
listu. Ohľadom tejto skutočnosti sme už viackrát hovorili s pánom riaditeľom, a informoval 
som ho, že by sme potrebovali cenovú ponuku, alebo bolo by potrebné dať aspoň približnú 
cenu, nakoľko iba na základe toho vie mestské zastupiteľstvo rozhodovať. Informoval som 
ho aj o tom, že v prípade vypracovania znaleckého posudku mestom by bol proces trošku 
pomalší na čo reagoval tak, že znalecký posudok pokúsia zabezpečiť oni samí, na úrovni 
školy Marianum. Vyzerá to tak, že Trnavská arcidiecéza nie je veľmi aktívna, nakoľko náš list 
nepostúpili ďalej, a práve z tohto dôvodu sme sa dohodli s pánom riaditeľom, že kópiu tohto 
listu odošleme jemu. List, ktorý bol adresovaný do Trnavy pánovi arcibiskupovi, pred pár 
dňami dostal aj pán riaditeľ školy. Dohodli sme sa, že čím skôr urobíme kroky v tejto 
záležitosti, nakoľko si myslíme, že vykonávajú dôležitú prácu a my ich maximálne 
podporujeme v ich práci. Takže ešte raz, odpoveď bola zaslaná 02. apríla, pred 21 dňami, 
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takže naše povinnosti sme splnili. Ďakujem. Návrh na uznesenie nebol podaný, môžeme 
pokračovať ďalej. Ďalším diskutérom v bode Rôzne je pán Anton Marek.  
A. Marek – ďakujem, už asi jeden a pol hodinu prispievame podnetmi, a odznelo tu viac 
pripomienok k interpeláciám a otázkam. Aj ja by som mal poznámku k tejto téme, nakoľko 
ani ja by som nebol rád, keby som musel z 5 minútového rečnenia poskladať otázku. Tieto 
otázky by mohli byť podané písomne, a v tom prípade by nedošlo k nedorozumeniam, a  
otázky by boli podané tak, ako to bolo myslené. Minule som mal 4 pripomienky. Jedna z nich 
bola k interpeláciám, že niektoré otázky nie sú riešené. Bolo by dobré, keby pri tých 
otázkach, kde je známa odpoveď, odpoveď odznela aspoň krátko, pár slovami. Bolo by 
jasnejšie, čo bola otázka a aká je na ňu odpoveď. Ja sa nečudujem tomu, že niekedy je 
ťažké zistiť tie otázky, však niekedy ani páni poslanci neporozumejú otázke. Bol som 
upozornený na to, nakoľko nie je mojim zvykom čítať alebo sledovať Facebook stránky iných, 
tak ako aj tu pán poslanec, ktorý pravidelne informuje o aktuálnych dianiach priamo zo 
zasadnutia MZ. Sme tu dvadsiati piati a myslím si, že by nebolo vhodné, keby každý písal 
o tom, čo sa deje na zasadnutí MZ, lebo každý má o veciach svoj subjektívny pohľad. To, že 
on napíše svoj subjektívny názor, neviem či je to etické. Bol som upozornený na to, že on, 
ktorý si myslí, že píše o veciach z objektívneho pohľadu zverejnil na svojom blogu, že moja 
otázka bola nezrozumiteľná. Nie som inkoherentný. Ja viem o  čom hovorím a ako položím 
otázku. Je mi veľmi ľúto pán poslanec, a neviem do akej miery je to otázka etiky, ale písali 
ste o mne, že sa nedalo rozumieť mojej otázke. Pred viac ako dvoma rokmi sme rokovali 
o tom, že kontaminovaná pôda po bývalej československej a sovietskej armáde bude 
odstránená z pevnostného systému a z trhoviska. Položil som otázku, že keď sme odstránili 
kontaminovanú pôdu, prečo sú použité drviny z kontaminovanej budovy využité na naplnenie 
týchto jám? Na to bola zverejnená informácia, že moja otázka bola nezrozumiteľná. Viacerí 
ho však nakontaktovali, že otázke rozumeli. Je mi to ľúto, nakoľko tu sedíme na zasadnutí 
zastupiteľstva a dávame pozor na to, lebo toto sa udialo aj pred dvoma rokmi. Táto záležitosť 
bola spomenutá aj minule, asi pred mesiacom. Chcel by som tu položiť jednu otázku, či 
zverejnenie svojho subjektívneho návrhu ako súvisí s  úlohou poslanca, keď za to dostáva aj 
odmenu. Vyprosím si to, ak si nie je v niečom istý, nech si to lepšie premyslí, a nech je 
opatrnejší. Ja viem o čom hovorím, a ak on tomu neporozumel, tak o tom nech nepíše. Ak 
chce, môže sa na to pýtať mňa, alebo aj ostatných. K tomu by som chcel dodať len toľko, 
nakoľko s týmto nesúhlasím a doteraz som k tomu nemal ani pripomienku. Tieto blogy, 
príspevky ja nečítam a ani ich nemienim čítať, ale bol som upozornený na túto skutočnosť. 
Takže si vyprosím, aby ste sa na svojej blogovej st ránke vyjadrovali tak, že som 
položil nezrozumite ľnú otázku.  Ďakujem.  
B. Keszegh  – po príspevku pána poslanca Antona Mareka by som otvoril príležitosť k  
diskusii.  Piati sa prihlásili do diskusie. Slovo odovzdávam poslancovi Attilovi Horváthovi.  
A. Horváth – nemám faktickú poznámku, len chcel by som poznamenať, že máme 
demokraciu. Takto by sme mohli vykázať zo zasadnutia MZ aj prítomnosť pána Králika so 
svojou kamerou, a taktiež pána Martina Daňa z firmy GINN s.r.o... To je len moja privátna 
mienka. Možno teraz aj ja dostanem kritiky a všelijaké pripomienky. Myslím si, že sloboda 
prejavu má priestor v  období demokracie a  uplatňovania zásady rovnosti.  
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B. Keszegh  – ďakujem pekne za pripomienku. Poprosím pána poslanca Dávida Kovácsa, 
aby sa vyjadril zrozumiteľne.  
D. Kovács – prvom rade by som poďakoval za vaše pripomienky. Jednu vec pokladám za 
dôležitú povedať, nakoľko už aj dnes niekoľko krát k tomu došlo, a aj občania sa vyjadrili 
k tomu kriticky, že keď rozprávame o niekom, tak prečo nehovoríme otvorene. Treba 
povedať, že mám problém s poslancom Dávidom Kovácsom. To isté by som mohol 
odporúčať aj ostaným kolegom. Sedím tu, a  je to zrejmé aj pre všetkých o  kom rozprávate. 
Vy hovoríte, že ste nečítali a ani nebudete čítať moje príspevky, čo mi je veľmi ľúto, lebo 
keby ste ich čítali, tak by ste vedeli, že stále vyhlásim, že sú to moje, privátne názory. K  
čomu ste sa teraz kriticky vyjadrili, týkalo sa to môjho príspevku z  minulého týždňa. Tam 
som jasne napísal, že ja som nerozumel vašej otázke, a nie to, že otázka bola 
nezrozumiteľná. Je to obrovský rozdiel.  
B. Keszegh  – ďakujem za pripomienku. Má slovo pán Imrich Andruskó. 
I. Andruskó – ďakujem pekne pán viceprimátor. Je to zložitá otázka. Na jednej strane 
chápem pripomienku pána MUDr. Mareka, pravdepodobne tak cíti, a ja to cítim taktiež, že 
príspevky pána poslanca Dávida Kovácsa sú subjektívne, ale taktiež má pravdu aj pán 
kolega Attila Horváth, že žijeme v období demokracii a musíme to prijať. Vtedy, keď na mňa 
útočili, že sme 90 tisíc eur vložili do kapitálových výdavkov a potom zverejnili článok, že 
akým som bol čertom, že som to navrhol. Minulý týždeň však pokojne rozdelili 30 tisíc eur, čo 
bolo možné vďaka týchto 90 tisíc eur. Vtedy už nikto nehovoril, že som konal nečestne, že 
som spáchal zločin. Dávid, nemôžeš reagovať na moju pripomienku, lebo ja reagujem na 
príspevok pána MUDr. Mareka, len aby sme dodržali rokovací poriadok. Mám ešte 12 
sekúnd. Páči sa nám alebo nie, musíme to prijať. Ani mne sa nepáčia niektoré veci, o  
ktorých píše Dávid, ale žijeme v demokracii. Avšak mohli by sme sa nad tým zamyslieť, ako 
môže niekto sledovať diania a dávať pozor na zasadnutí mestského zastupiteľstva a pri tom 
informovať a poskytovať spravodajstvo. Ďakujem pekne.  
B. Keszegh  – ďakujem za pripomienku. Slovo má Peter Korpás. 
P. Korpás –  Imre Andruskó povedal z časti to, čo som chcel povedať aj ja. V plnej miere 
podporujem to, že každý môže informovať verejnosť. Kto má k tomu afinitu, nech to robí. Ja 
si však myslím, že objektívne informovanie je splnené živým vysielaním. Okrem toho, každý 
má právo, aj poslanec aj obyvateľ, aby sformuloval svoje myšlienky, len nie som si istý, či je 
to etické počas zasadnutia mestského zastupiteľstva, a vtedy zverejnňovať na Facebook 
stránke alebo na vlastnej webovej stránke. Sedí tu vedľa mňa a vidím, že Dávid je 
nepretržite prihlásený na Facebooku. Napríklad minule, keď sa pán Olláry vzdal funkcie 
člena finančnej komisie, táto informácia sa hneď objavila na Facebooku. Je to možné pozrieť 
spätne. Mám s týmto problém len z hľadiska etickej stránky. Dávid, pokojne informuj 
obyvateľov, zverejňuj svoje názory, ale myslím si, že tu na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva si predovšetkým poslancom a nie spravodajcom. Ďakujem pekne.  
B. Keszegh  – ďakujem za pripomienku. Ďalším, ktorý sa prihlásil do diskusie, som bol ja. Ja 
som veľmi rád, že tieto zasadnutia sú stále verejnejšie. Jednou formou je priame vysielanie, 
ale okrem toho je ešte veľa možností. Niektorí nahlas kritizovali, že zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva unikajú informácie. Aj pán poslanec Imre Andurskó to už predtým spomenul. 
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Bol somveľmi rád keď som čítal správu pána Györgya Battu o zasadnutí MZ, ako aj pána 
Tamása Vargu správu o zasadnutí komisie pre Új Szó. A to, čo on predo mnou silne 
kritizoval ja považujem za pozitívne, nakoľko obyvatelia takto majú lepší prehľad stanoviska 
o veciach, v ktorých rozhodujeme. Odporúčam prečítať napr. stanovisko pána Tamása Vargu 
ohľadom parkovacej spoločnosti. Mojim príspevkom teraz nereagujem na nikoho. Ja som sa 
prihlásil do diskusie v bode Rôzne. Nemám faktickú poznámku. Ešte by som k tomu dodal 
toľko, že viacerí poslanci sa obávajú zverejňovania informácií na verejných fórach a blogoch. 
Blogovanie je subjektívnou formou zverejňovania informácií. Jeho úlohou je práve 
subjektívne informovať. Vyhlásenie, že ja to nikdy nečítam, ale potom poviem k  tomu svoj 
názor, je pre mňa trošku zvláštne. Myslím si, že každá iniciatíva, ktorá slúži pre 
informovanosť obyvateľstva, je dobrá. Ďakujem pekne. Pán Anton Marek by chcel reagovať 
na odznelé príspevky, odovzdávam mu slovo. 
A. Marek – chcel by som len toľko povedať, že všetko má svoje hranice, a všetko je 
ohraničené, tak isto aj pri demokracii. Všetko má svoje hranice, čo sa patrí aj dodržiavať. 
Sedíme tu ako poslanci, ktorí odpovedajú na otázky a zastupujeme obyvateľov. Predtým 
som už hovoril o tom, že keby niektoré interpelácie neboli odložené bokom, boli by 
odpovedané hneď, neboli by tieto chyby, ako aj poslanci aj obyvatelia by pochopili aká je 
otázka a aká je na ňu odpoveď. Položíme za sebou 15-20 otázok, a na niektoré 
nedostaneme žiadnu odpoveď. Keby pán viceprimátor povedal toľko, tak obsiahlo na všetky 
podané otázky, ako k  téme o zverejňovaní informácií a názorov, tak by všetci poslanci 
porozumeli otázkam a aj odpovediam. Ďakujem. 
B. Keszegh  – ďakujem za pripomienku. Ďalším v bode Rôzne je pán Attila Horváth. 
A. Horváth  – ja prichádzam s menej závažnou témou, nakoľko som majiteľom viacerých 
psov. Hovorím aj v  mene majiteľov psov v Komárne. Zaujímalo by ma koľko peňazí z daní 
za psov ide reálne do mestskej pokladne? Na aké účely sú použité tieto peniaze. Na 
facebooku je vytvorené fórum pre komárňanských psíčkárov, kde minule otvorili tému, že by 
bolo potrebné vytvoriť ohraničený priestor pre psíčkárov. Z jednej strany by to riešilo 
problematiku psov a znečistenia plôch exkrementami, taktiež by boli umiestnené zberné 
nádoby na psie exkrementy. Chcel by som požiadať o nejakú analýzu, či by sa dalo niečo 
zmeniť v tejto veci, aby to bolo trošku kultúrnejšie. Ďakujem. Ja osobne platím miestnu daň 
za psov vo výške cca. 45 eur a okrem toho, že ich mám, v podstate od mesta nedostanem 
nič za tieto peniaze. Ďakujem.  
B. Keszegh  – ďakujem za príspevok. Prosím, keby niekto mal pripomienku k danej téme. 
Odovzdávam slovo pánovi prednostovi Kóňovi.    
B. Kóňa – pán poslanec dostanete odpoveď asi akú ste chceli, ale len zhruba teda, aby 
nebolo, že odchádzate vôbec bez odpovedi. V príjme je to zhruba 22 tis. eur, ak si dobre 
pamätám myslím si, že 7-8 tisíc je len zber týchto exkrementov, to znamená to čo sa zbiera. 
Ďalej je samotný nejaký uzavretý výbeh. Robili sme takú iniciatívu, že niekde medzi baštami 
atď., ale nechcel by som predbiehať ďalej. Máme to na pamäti, ale nejaký rozbor vám 
pripravím. Ďakujem. 
B. Keszegh  – ďakujem za pripomienku. Podľa počtu zahlásených do diskusie nad rámec 
časového limitu sa do diskusie prihlásili Éva Hortai a Peter Korpás. Dúfam, že nebudem za 
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to pokarhaný pánom Imre Andruskóm, ale s nedodržaním pravidiel by som odovzdal slovo 
pani Hortai, tento krát by sme pre ňu udelili výnimku, aby aj pani poslankyňa mohla vyjadriť 
svoj názor.  
É. Hortai – myslím si, že nepotrebujem výnimku, nakoľko som bola riadne prihlásená do 
diskusie. Nebolo to viditeľné na obrazovke, u mňa po celý čas svietilo, že som prihlásená. 
Pred chvíľkou tu bol kolega skontrolovať, že napriek tomu sa moje prihlásenie do diskusie na 
obrazovke neobjavilo. Takže nepotrebujem udeliť výnimku, ja som sa prihlásila. Budem 
veľmi krátka. Jedna moja pripomienka je k interpeláciám, dostala som odpoveď na jednu 
otázku, lenže ja som sa nepýtala na to. Moje interpelácie som sa snažila sformulovať 
stručne. Ja neviem sľúbiť do budúcna, že moje interpelácie budú stručnejšie skoncipované, 
ale viem sľúbiť to, že ich predložím aj v písomnej forme. Žiadam len toľko, aby som potom 
dostala odpovede na tie otázky, ktoré som položila. Druhá vec, mala som pozmeňujúci návrh 
vo veci kapitálových výdavkov. Chcela som poukázať na to, že predložený návrh pána 
viceprimátora nie je spracovateľný a podľa môjho názoru nie je ani vykonateľný. Pán 
primátor nedal o mojom návrhu hlasovať, preto by som chcela môj návrh stiahnuť, nieže 
bude problém z  toho, že bol predložený jeden návrh o ktorom nebolo hlasovanie. Ďakujem.   
B. Keszegh  – ďakujem za pripomienku. Prosím, otváram priestor na prihlásenie sa do 
diskusie k tejto téme. Dávam slovo Imrichovi Andruskovi. 
I. Andruskó – nechcem predlžovať čas. Nikomu som nežiadal výnimku, Evička sa prihlásila 
do riadne diskusie. Pán viceprimátor, už som ťa viackrát poprosil, aby si sa neodvolával na 
mňa. Je rokovací poriadok, mali by sme ho dodržať. Ja dodržím minútu, ktorú mám danú. Ty 
vedieš zasadnutie, a v prípade, že sa niekto prihlási do diskusie, ten dostane slovo, ak nie, 
nedostane. Viackrát som ťa poprosil, aby si sa na mňa neodvolával. Keď máš Andruskó-
fóbiu, je to v poriadku, ale nevyjadruj to týmito spôsobmi. Ďakujem pekne.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne za konštruktívnu pripomienku. Slovo má Peter Korpás. 
P. Korpás – ďakujem pekne za výnimku. Spolu s viacerými kolegami poslancami sme 
dostali od pána Zsoltiho Messziho, zo spoločnosti SB Skill build, e-mail ohľadom odstránenia 
výtlkov. Hovoril som s ním aj osobne. Povedal mi, že oni používajú takú technológiu, ktorá je 
oveľa trvácnejšia ako doterajšia použitá technológia. Ja by som len chcel upriamiť pozornosť 
kompetentných na túto skutočnosť, či odvtedy nadviazali kontakt s touto spoločnosťou. 
Podľa mňa treba ich vypočuť, dajme im nejaký úsek cesty, aby nám mohli ukázať, že čo 
dokážu. Ďakujem, chcel som len toľko.  
B. Keszegh  – ďakujem pekne za pripomienku. Poprosím pána Patusa, aby nás informoval o  
možnostiach vyskúšania nových technológií na odstránenie výtlkov na cestách.  
A. Patus – nerád by som komentoval svoj názor k technológiám. Na webových stránkach 
túto technológiu predávajú ako novú, ale na YouTube majú ukážkové videá o tejto 
technológii  z  roku 2009. Môžeme sa o  tom porozprávať medzi štyrmi očami, lebo keď vám 
teraz poviem, že teleshop-marketing. Poviem vám úprimne, že v roku 2009 sme na ostrove 
vyskúšali infra-technológiu, ale tie jamky po 3-4 mesiacoch jednoducho zmizli. Je možné, že 
to urobili zle, ale poznám tú technológiu. Môžem však povedať, že celkom dobre poznám, 
ktorú technológiu na ktorý typ cesty je možné použiť. Táto technológia nie je zrovna vhodná 
na liaty asfalt. 85% našich ciest je ešte z liateho asfaltu. Ďakujem.  
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P. Korpás – od roku 2009 uplynulo 6 rokov. Máme tu jednu ponuku, okrem toho je to 
miestny podnikateľ. Mohli by sme s nimi aspoň nadviazať kontakt a dohodnúť rokovanie, ako 
aj pri iných ponukách. Ďakujem pekne.  
B. Keszegh – ďakujem, ešte sa hlásil pán prednosta, že by chcel reagovať na túto tému.   
B. Kóňa –  ja by som nechcel povedať niečo že nie, ale chcel som len to, čo pán Patus už 
povedal, že to už bolo jednoznačne vyskúšané, technológiu poznáme. Chcel by som teraz 
navonok povedať, že tu máme vysúťaženú firmu, ktorá si myslím má na päť rokov zmluvu, 
takže také niečo, čo by sme si vedeli dovoliť súkromne, že dáme tieto jedno-dve ulice, 
vyskúšajte atď., nám to však zmluva neumožňuje. Ale skontaktujeme sa a budeme jednať.  
B. Keszegh – posledným diskutérom k  bodu Rôzne bude pán Gajdáč. Poprosím, aby sa už 
viacerí neprihlásili do diskusie. Už sme dávno uzavreli možnosť prihlásenia sa.  
O. Gajdáč – ďakujem Béla. Ja by som ťa len poprosil, aby si tlmočil moje poďakovanie 
pánovi primátorovi, pretože ja som navrhoval minule, aby sme dnes začali o 16:00 hod, lebo 
som si myslel, že za tri hodiny ten program zhltneme. A skutočne ďakujem pánovi 
primátorovi, že nedal na moje slová a dal to na 13:00 hod., lebo by sme to ani dnes 
neukončili. Toľko len. Ďakujem. 
B. Keszegh – ďakujeme veľmi pekne za pripomienku. Týmto sme sa dostali k poslednému 
bodu rokovania, a v 2. kole sme ukončili 7. zasadnutie MZ. Veľmi pekne ďakujem poslancom 
za pripomienky, návrhy a nápady.  
 
K bodu číslo 23 - Záver  
 
Pán viceprimátor Mgr. Béla Keszegh o 19.38 hod.  poďakoval prítomným za účasť, a ukončil 
zasadnutie mestského zastupiteľstva v Komárne. 
 
V Komárne, 23. apríla 2015   
 
 
..................................................................    ................................................................. 

   Ing. Bohumír Kó ňa                      Ing. László Stubendek 
poverený prednosta MsÚ           primátor mesta 

 
  Overovatelia 

 
 

JUDr. Tamás Varga   ................................................................ 
 
 

Ing. František Rajko    ................................................................... 
 

 
Zapísala: Zsuzsanna Molnár 
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Zápisnica zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 16. apríla 2015  

a pokračovanie dňa 23. apríla 2015   
 

 

 
 
 
 
Prílohy, ktoré sú neoddelite ľnou sú časťou tejto zápisnice:  
 
 
- pozvánka,  
- program zasadnutia,  
- prezenčná listina,  
- 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 r okovania je podrobne zachytený 
na zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretar iáte zástupcov primátora na 
Mestskom úrade v Komárne.  
 
 


