ZÁPISNICA ZO 40. (MIMORIADNEHO) ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
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____________________________________________________________________________
1. Otvorenie
T. Bastrnák, primátor mesta: Vážení páni poslanci, vážení hostia! V zmysle § 13, ods. 4 písm.
a) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 35.
(mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne s navrhnutým programom, ktorý
ste obdržali. Na zasadnutí vítam všetkých tu prítomných. Z dnešného zasadnutia sa
ospravedlnili: Dr. Hortai, Ing. Dékány, Ing. Horváth, Mgr. Fazekas. Toto naše zasadnutie je
uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Za zapisovateľa
zápisnice určuje Viktóriu Mala, poprosím vás o dve mená ako overovateľov. MUDr. Zsolt Sebı
a Ing. Béla Szabó. Najprv poprosím o prezentáciu, ďakujem.
Prezentácia, prítomných v sále je 18.
T. Bastrnák: Ďakujem, teraz hlasujte o overovateľoch.
Hlasovanie číslo (1)
Za návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 1
T. Bastrnák: Ďakujem, teraz nasleduje hlasovanie o programe.
Hlasovanie číslo (2)
Za návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 1
T. Bastrnák: Ďakujem, na predloženie nasledujúceho bodu proramu poprosím Ing. Sántu.
2. Návrh na spolufinancovanie projektu "Stavanie mostov. Zabezpečenie rozvoja EGTC
Pons Danubii" z " Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská
republika 2007 - 2013" (predkladateľ Ing. Sánta)
B. Sánta: Ďakujem za slovo, vážení prítomní, predkladám na schválenie návrh na
spolufinancovanie projektu "Stavanie mostov. Zabezpečenie rozvoja EGTC Pons Danubii" z "
Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013".
Európska komisia na základe rozhodnutia č. C(2007)6488 dňa 20.12.2007 schválila Program
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Program s
celkovým rozpočtom 207,6 milióna z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
podporuje spoločensko-kultúrny a hospodársky rozvoj, územnú dostupnosť a spoluprácu a
ochranu životného prostredia v slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti. Dnešným dňom sa
zriadila EGTC, ktorého členmi sme aj my, a pod záštitou tejto organizácie sa môžeme uchádzať
o financie z grantu. Ešte by som rád dodal, že sme upravili uznesenie oproti pôvodnému, ktoré
ste dostali a to v tom zmysle, že v druhom riadku bodu 1. písm. A/ uznesenia sa slová
„s celkovým rozpočtom v SR“ zmenia na „s rozpočtom za mesto Komárno“ a nie 15.080 eur
bude, ale 21.060 eur a z toho vyplývajúc bude 5%-ná finančná spoluúčasť vo výške 1.053 eur
a nie 750 eur. Ďakujem pekne.
T. Bastrnák: Ďakujem, otváram diskusiu, prosím hláste sa. Pán poslanec Gyırfy, nech sa páči,
máte slovo.
L. Gyırfy: Ďakujem za slovo. Sčasti by som chcel požiadať predkladateľa, aby mi ozrejmil
význam tohto projektu, lebo som si to doma prečítal, ale úprimne povedané som veľmi nevedel,
že čo nám to dá. Druhá vec, k obom predkladaným materiálom by som rád skonštatoval, že sú
elementárne problémy, chápem, že to treba pripravovať rýchlo, ale konštatujem, že náš
rokovací poriadok nie je dodržaný, komisia to neprerokovala a nie je upresnené ani to, že
z akých finančných zdrojov to bude kryté. Prvé je o tisíc eur, ale to druhé je ak sa dobre
pamätám, o 125 tis. eur, to treba upresniť, že z čoho to vykryjeme. Ja podporujem všetky takéto
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predkladania, ale bolo by dobré, keby nielen poslanci boli upozorňovaní na dodržiavanie
rokovacieho poriadku. Ďakujem pekne.
T. Bastrnák: Ďakujem, zatiaľ nie ste upozorňovaní na nič, odpovie vám Ing. Sánta.
B. Sánta: S činnosťou EGTC súvisia nejaké prevádzkové náklady, čo budú musieť hradiť
členovia EGTC. Aby boli tie náklady čo najmenšie, o tom je tento projekt. Čiže ide o čiastočnú
úhradu týchto nákladov.
T. Bastrnák: Ďakujem, pán Gráfel, želáte si dodať k tomu niečo?
Ľ. Gráfel: Vážení páni poslanci, toto zoskupenie EGTC – Európske zoskupenie územnej
samosprávy sa týka pohraničných miest Komárno, Hurbanovo a Kolárovo, na druhej strane sa
týka Komáromu, Taty a Kisbér. V podstate pôjde o to, že v budúcnosti spoločnými projektmi
cezhraničnej spolupráce ako právny subjekt, teda združenie bude môcť podávať projekty
a teraz v tomto prípade ide o založenie a rozbehnutie činnosti tohto zoskupenia a v podstate
v rozpočte sa rôzne položky týkajú práve tejto spolupráce a prípravy projektov v budúcnosti.
Ďakujem.
T. Bastrnák: Čo by som chcel dodať, je, že MZ schválilo ešte niekedy v máji založenie tohto
zoskupenia, konečne sa podpísala zakladacia listina, ak sa MZ dobre pamätá, tak 50 centov
schválilo na každého občana, takže to je naša spoluúčasť v zoskupení a tento projekt je presne
o tom, aby sme tieto financie nemuseli minúť na otvorenie a prevádzku kancelárie, ale aby sme
ich vedeli zužitkovať ako spoluúčasť v jednotlivých projektoch. Takže zo strany Komárna je toto
výška spoluúčasti na rozvoji kancelárie, kým ostatní budú musieť financovať celé bez finančnej
účasti. Ak nie je viacero otázok, tak hlasujte prosím o uznesení v znení predložených zmien.
Hlasovanie číslo (3)
Za návrh: 18
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
T. Bastrnák: Ďakujem, návrh je prijatý, na predloženie ďalšieho bodu programu poprosím Ing.
Sántu.
3. Návrh na spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej
budovy Novej pevnosti v Komárne" (predkladateľ Ing. Sánta)
B. Sánta: Ďakujem za slovo, vážení prítomní, predkladám na schválenie návrh na
spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy Novej pevnosti
v Komárne". Krov a strecha sú vo veľmi kritickom stave, malo by sa to opraviť, aby sa stav
budovy ďalej nezhoršoval. Samotný projekt je o rekonštrukcii tejto strechy, celkový rozpočet je
2.467.226 eur a 5%-ná finančná spoluúčasť je 125 tis. eur.
T. Bastrnák: Ďakujem, otváram diskusiu, slovo dávam Ing. Gyırfymu.
L. Gyırfy: Ďakujem za slovo. Pri tejto sume už jednoznačne musíme určiť zdroj, z ktorého sa
tento výdavok pokryje, pravdepodobne sa tohtoročného rozpočtu netýka, lebo nie je
pravdepodobné, že v tomto roku sa to zrealizuje, avšak bude treba teda konštatovať, že o rok to
z čoho a ako chceme riešiť. Máme predsa dohodu, že pri takýchto investíciách predkladateľ
musí uviesť aj zdroj. Ďakujem.
T. Bastrnák: Ďakujem, odovzdávam slovo Ľ. Gráfelovi.
Ľ. Gráfel: Vážení prítomní, chcel by som na úvod povedať predsa pár slov. Je to taký program,
ktorý sa týka kultúrnych pamiatok a nevyužitých kultúrnych pamiatok. Od roku 2000, pokiaľ
sledujem fondy, toto je prvá možnosť, kedy je možné priamo na kultúrnu pamiatku pýtať, na
takú pamiatku, ktorá je nevyužitá a potom bude nejakým spôsobom využitá, ako povedal pán
zástupca prednostu. Čo sa týka celkových nákladov, tak je to 5% z toho, my máme kompletný
projekt na rekonštrukciu strechy aj s rozpočtom, a ten rozpočet je na stavebné práce 2.346.389
eur, k čomu ešte prichádzajú podporné aktivity tiež ako oprávnené náklady, tak potom celkový
projekt je 2.467.226 eur. Jediná možnosť je teraz to podať, ja sa aj ospravedlňujem za príliš
krátky termín, ale vzhľadom na počítačovú hru prihlásenia sa do tohto programu
a zabezpečenie termínu odovzdania projektu sa nám podarilo jedine v desaťdňovej lehote, to
znamená, že z toho niečo aj ubehlo a tento projekt, myslím si, by bolo neodpustiteľné z našej
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strany, keby sme to nevyužili alebo aspoň neskúsili. Odpoveď na otázku pána poslanca je, že
tieto finančné prostriedky v žiadnom prípade nebudú čerpané ani tohto roku, ani ďalšie roky, ja
predpokladám, že ani v roku 2010, až v 2011, vzhľadom k tomu, že odovzdanie týchto projektov
má trojmesačnú lehotu, zo skúseností z ministerstva vieme, že táto lehota sa predlžuje, potom
je tam medzinárodné verejné obstaranie, manažment externý, ktorý to celé zabezpečuje, čiže
tieto finančné prostriedky vzhľadom k tomu, že sa jedná o rekonštrukciu, disponujúcu so
stavebným povolením, bude môcť byť financovaná z kapitálových zdrojov. Ďakujem.
T. Bastrnák: Aj na rade sa vynorila otázka, či to nie je pre nás príliš veľké sústo a nevyhráme,
lebo žiadame príliš veľa. Odpoveďou bolo, že už dávno nebola takáto možnosť žiadať na niečo
takéto financie a je ťažké tomu odolať. Buď sa to podarí a budeme úspešní alebo zase ubehne
pár rokov, kým sa z toho niečo vykľuje. Mgr. Gráfel to bude musieť strážiť, že aj keď
z tohtoročného rozpočtu už nie, ale z niektorého z nasledujúcich aby sme vedeli na to
zabezpečiť financie. Slovo má pán poslanec Novák.
T. Novák: Naozaj mi tam chýbala poznámka, že kedy sa na nás vzťahuje zaplatenie 5%-nej
finančnej spoluúčasti, aj mňa totiž napadlo, že to asi nebude tento rok. Chcem vyjadriť podporu
stanovisku kolegu Gyırfyho, že by bolo naozaj dobré zafixovať zdroj, z ktorého to budeme
financovať. Na budúci rok sú voľby a už bola diskusia v novinách o platnosti uznesení, že čo sa
zrušuje a čo nie, čo sa ruší samé od seba atď.. Nieže budúce MZ vysloví názor, že predsa
nemá záujem, treba určiť zdroj, aj keď trebárs len virtuálny. Preto navrhujem, aby sme sa na
niektorom MZ k tomu vrátili, určenie zdroja, z ktorého to budeme financovať, lebo je zrejmé, že
by sme to nemali pustiť z rúk. Nikto nediskutuje o tom, či tieto peniaze skutočne potrebujeme
a vidíme, že by sa to mestu naozaj oplatilo. Ďakujem pekne.
T. Bastrnák: Ďakujem aj ja, ešte raz opakujem, že ako správca kapitoly pán Gráfel nech na to
nezabúda. Slovo dávam Dr. Pappovi.
T. Papp: V rozpočte to bude zaradené medzi kapitálovými výdavkami a hneď ako dostaneme
dotáciu, automaticky sa zaradí na prvé miesto. Takto máme zostavené poradie.
T. Bastrnák: Dobre, samozrejme potom to MZ schváli a vráti sa k tomu. Ďakujem za príspevky
do diskusie a poprosím o hlasovanie.
Hlasovanie číslo (4)
Za návrh: 18
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
T. Bastrnák: Ďakujem, návrh je schválený.
4. Záver
T. Bastrnák: Ďakujem, týmto sme aj skončili, ďakujem všetkým za účasť a týmto uzatváram 40.
(mimoriadne) zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Komárno 28. septembra 2009
...............................
Ing. Peter Kovács
prednosta úradu

..................................
MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta
Overovatelia
................................
MUDr. Zsolt Sebı

.................................
Ing. Béla Szabó
Zapísala: Viktória Mala
25306/14630/OOP-ZP1/2009

3

