MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
____________________________________________________________________________________________

Naše číslo: 67791/55265/OOP-ZP1/2011

Komárno, 25. októbra 2011

ZÁPISNICA
Z 13. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 20. A 25. OKTÓBRA 2011 NA MESTSKOM ÚRADE V KOMÁRNE
____________________________________________________________________________
13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne otvoril a viedol
JUDr. Vojtech Novák, zástupca primátora mesta
za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače
a ostatných prítomných.
Počet poslancov pri otvorení rokovania dňa 20. októbra bolo 25 a na pokračovaní dňa 25.
októbra 18.
Neprítomní – ospravedlnení z 20. októbra 2011: Neprítomní – ospravedlnení z 25. októbra 2011: Csaba Cúth, Ing. Alžbeta Jágerská, MUDr.
Zsolt Sebı, Ing. Béla Szabó, MUDr. Peter Tóth
Ďalší prítomní:
Zapisovateľka zápisnice:

Ing. Štefan Pásztor, poverený prednosta MsÚ
vedúci odborov MsÚ
hlavný kontrolór
prizvaní zástupcovia tlače
prizvaní vedúci mestských organizácií
Viktória Mala

Zástupca primátora JUDr. Vojtech Novák predložil program zasadnutia.
K bodu číslo 1 Návrh na určenie overovateľov a návrh predloženého programu
Overovatelia:
PaedDr. Ágnes Héder
Ing. Gabriel Dékány
/Výsledok hlasovania č. 1/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:24
:0
:0
:1
:25 návrh je schválený

Zmeny k programu
O. Gajdáč - Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu presunúť dopredu ako bod
programu číslo 3
/Výsledok hlasovania č. 2/:
Za
:24
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
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É. Hortai – Návrh mestského úradu na uznesenie k odovzdaniu projektových dokumentácií
k novému Dunajskému mostu do vlastníctva Slovenskej správy ciest Bratislava presunúť
dopredu ako bod programu číslo 7
/Výsledok hlasovania č. 3/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:3
Nehlasoval :1
Prítomní
:25 návrh je schválený
I. Dubány –Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku a na vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno
ako bod programu číslo 13
/Výsledok hlasovania č. 4/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
Schválenie kompletného programu zasadnutia
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Interpelácie a otázky poslancov
3. Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu
4. Protest prokurátora
5. Právny rozbor – následky vzdania sa funkcie jediného konateľa
6. Informatívna správa o plnení uznesení
7. Návrh Mestského úradu na uznesenie k odovzdaniu projektových dokumentácií k novému
Dunajskému mostu do vlastníctva Slovenskej správy ciest Bratislava
8. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
9. Žiadosti a návrhy v bytových veciach
10. Návrh na VZN číslo x/2011o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta
11. Odstúpenie od zmluvy o prevode vlastníctva bytov
12. Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku obchodnej verejnej
súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno
13. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku a na vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno
14. Návrh dodatku číslo 4 k Zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov v Komárne
15. Návrh na VZN číslo x/2011 ktorý mení a dopĺňa VZN číslo 6/2006 o poskytovaní finančných
dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a
záujmovú umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov
16. Návrh na VZN číslo x/2011 ktorý mení a dopĺňa VZN číslo 7/2008 o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej
umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení neskorších predpisov
17. Žiadosti a návrh vo veciach verejného poriadku
18. Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č. 7/2011 a Urbanistická štúdia
Malá Iža – Dlhé
19. Návrh Komisie rozvoja mesta Komárno k umiestneniu reklamných zariadení na území
mesta
20. Správa komisie na vyhodnotenie priameho predaja prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve
mesta
21. Správa komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku OVS na predaj
majetku vo vlastníctve mesta
22. Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach
23. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
24. Rôzne
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/Výsledok hlasovania č. 5/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:19
:0
:0
:6
:25 návrh je schválený

K bodu číslo 2 Interpelácie a otázky poslancov
M. Mácza – vážení prítomní, na zasadnutí 7. júla sme mali jedno uznesenie, že do konca
septembra zvoláme stretnutie s majiteľmi nehnuteľností na európskom nádvorí ohľadom jeho
ďalšieho osudu, doteraz sa tak nestalo, pýtam sa, že prečo?
V. Novák – neviem vám dať okamžitú odpoveď, dostanete ju písomne, pravdepodobne sme na
túto úlohu zabudli. Rokovali sme individuálne s niekoľkými majiteľmi, ale nezvolali sme,
pravdepodobne je to pochybenie na strane mestského úradu. Nie je tu nikto, kto by na to vedel
odpovedať, takže vám odpovieme písomne. Ešte by som chcel ospravedlniť pána primátora,
ktorý dostal pozvánku na medzinárodnú konferenciu trojdňovú, ktorá prišla už po zaslaní
pozvánky na zvolanie MZ, jedná sa o medzinárodnú konferenciu v Sládkovičove a v Komárne
na UJS pod záštitou prezidenta SR a sú tam zvolané krajiny V4 a ďalší hostia z Nemecka
a z Rakúska a požiadali pána primátora o vystúpenie a ešte aj koreferát o situácii mesta
a okresu.
B. Keszegh – znova žiadam o zverejnenie cenníka MsKS na komárňanskom webe.
Interpelujem Annu Vargovú, mnohokrát sa debatuje o tom, prečo sa v meste nevedia pohnúť
veci. Bol som prekvapený, keď mi zopár známych, ktorí sa zaoberajú organizovaním kultúrnych
podujatí povedalo, že prenájom MsKS stojí 1.000 eur, kým Istropolis v Bratislave 650 eur.
Potom bola jedna akcia v Kave, kde som sa od miestneho prevádzkovateľa dozvedel, že
kultúrny dom v Kave, ktorý je v žalostnom stave, má slúžiť pre 380 ľudí, jeho prenájom na jeden
večer je 160 eur. Pre porovnanie vo Veľkom Mederi stojí prenájom kultúrneho domu 150 eur.
Bolo by dobré sa zamyslieť nad tým, v akej miere zodpovedajú tieto ceny podmienkam doby,
nezabudnime na to, že pre MsKS vyčleňujeme ročne viac miliónov korún a za všetko treba
platiť, či je tam balet alebo gymnazisti a vidíme, že ak príde nejaký organizátor, tak radšej
nezorganizuje nič a objaví sa tam len čínsky obchod na prízemí. Mali by sme sa nad stratégiou
MsKS zamyslieť, lebo napr. patrilo sem kino, na čo teraz už nemíňajú peniaze a už sa ničí. Patrí
sem kultúrny dom v Kave, na ktorý už dávno nebol investované žiadne peniaze. Takže by bolo
dobré vedieť, ak naň minieme 7 – 8 mil. Sk, tak kde sú? Alebo ako ich dáme obyvateľom, lebo
za všetko treba platiť a oveľa vyššie suma, než v centre Bratislavy. Bolo by to treba prezrieť, ja
by som bol rád, keby bol cenník zverejnený na internete a v prvom rade by som bol veľmi rád,
keby to bolo takým spôsobom, že niektorý obyvateľ za prenájom zaplatí 1.000 eur, ale ak príde
niekto cudzí, tak je to už len 200 eur. Takže by som rád poprosil všetkým, aby sme trebárs
prešetrili túto záležitosť, lebo takýmto spôsobom sa nečudujem, že nebude v meste kultúrny
program. Ak niekto organizuje niečo s plným kultúrnym domom a ešte nič nerobil, už vtedy stojí
vstupenka 2 eurá. Kto tu bude organizovať akékoľvek podujatie? Takže by som bol rád, keby
táto správa prenikla až k vedeniu MsKS, lebo takto určite nebude centrum naplnené životom.
Ďakujem.
V. Novák – tento príspevok sa nepovažuje za interpeláciu, lebo interpelovať je možné len
členov rady a primátora, takže toto preložíme k sekcii „Otázky“, ale samozrejme, je to prijaté.
Navrhujeme tieto návrhy vziať do úvahy pri zostavovaní nového rozpočtu.
Gy. Batta – predmetom mojej interpelácie je vybudovanie resp. nevybudovanie lezeckej steny.
Existuje o tom uznesenie, že mesto prispeje k jeho vybudovaniu sumou 11 tis. eur. a členovia
klubu museli prispieť sumou 3 tis. eur, ktorí tak aj učinili, tých 3 tis. eur vyzbierali z dobročinnosti
občanov platiacich dane a ďalších 600 eur dostali od NSK. Tých 3 tis. eur a 600 eur, ktoré
dostali, musia do konca roka vyčerpať na tento účel. A tu vyvstáva problém, uznesenie musí byť
splnené do konca tohto roka, obávam sa, že nebude včasné plnenie. Projektovú dokumentáciu
vo februári tohto roku, teda včas, odovzdali na mestský úrad, ale podľa môjho vedomia sa
doteraz nič nestalo, je treba vypísať verejné obstarávanie, uzatvoriť zmluvu a obávam sa, že ak
sa nespravia potrebné kroky, tak do konca roka lezecká stena nebude vybudovaná a vyjdú
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navnivoč aj peniaze, ktoré zabezpečil klub, pritom zdôrazňujem, že existuje platné uznesenie
a tento projekt je aj súčasťou rozpočtu. Počas komárňanských dní si viac ako tristo ľudí denne
vyskúšalo lezenie na tejto stene, a vieme, že šport je užitočné a rozumné trávenie voľného času
aj z hľadiska zdravia, má aj silu utužovania medziľudských vzťahov. Preto žiadam kolegov
poslancov, aby sme po bode programu o plnení uznesení udeľme slovo zástupcovi klubu a ja
predložím návrh uznesenia, prosím vás, aby ste ho podporili svojím hlasom. Záležitosť ohľadom
lezeckej steny podporila aj vlani aj tento rok 100% poslancov, dúfam, že sa tak stane aj
tentoraz. Ďakujem.
V. Novák – ďakujem, znova by som poznamenal, že to nie je interpelácia, patrí to medzi otázky,
lebo ste adresovali otázku smerom na úrad, nie primátorovi. Napriek tomu vám viem
odpovedať, úrad už dostal príkaz na preúčtovanie 8000 eur, v podstate sa skomplikovala
situácia ohľadom osudu samotnej inštitúcie, ešte musíme rokovať s UJS, riešenie je ešte
otvorené. Avšak volejbalová hala stojí pred nutnou investíciou, aby vyhovovala aspoň
hygienickým požiadavkám. Je zrejmé teda, že toto troška spomalilo chod vecí, ale úloha bola
vykonaná, tieto financie im budú v priebehu niekoľkých dní pripísané na účet. Táto akcia
nespadá pod verejné obstarávanie, verejná súťaž môže byť vyhlásená, ale verejné
obstarávanie nie. Ďakujem.
I. Andruskó – už polroka sa na každom zasadnutí pýtam ako vyzerá štruktúra MsÚ. Je to
interpelácia adresovaná pánovi primátorovi, my ako poslanci nevidíme ako je upravená
štruktúra MsÚ, prípadne prišli noví úradníci na mesto, pomaly zostavujeme rozpočet na nový
rok a nemáme obraz o tom, aké zmeny prebehli na úrade. Na toto naväzuje moja ďalšia otázka,
novým hovorcom je Róbert Králik, Ing. Nagy Jenı vždy opakuje, že nie sú peniaze. Chcel by
som sa opýtať, ak je toto tvrdenie pravda, tak vznikol jeden nový štatút, ktorý ročne vyjde mesto
podľa mojich skromných výpočtov na 10 až 12 tis. eur. Hovorca nezarobí toľko, nieže si to
niekto zle vysvetlí, ale mesto musí vyplatiť mesačne superhrubú mzdu, čo vyjde mesto ročne na
10 – 12 tis. eur. Na každom zasadnutí odznie, že finančná situácia mesta je aká zlá, chcel by
som dostať odpoveď na to, že z akého zdroja je tento post vykrytý. Druhá vec, ktorú považujem
za zaujímavú, a minule ma Dr. Novák požiadal, aby som formuloval v podmieňovacom
spôsobe, chcel by som sa opýtať, dopočul som sa, že právnička, ktorú rad poveril na
vybavovanie rôznych záležitostí, neviem, či je to pravda alebo nie, ale je dcérou prominentného
politika SNS, počas vlády SMER-u bol štátnym tajomníkom vo farbách SNS. Nepovažujem to
za správne, zdôrazňujem – ak je to pravda, a myslím, že je to ťažko prijateľné aj politikom SMK,
že záležitosti mesta vybavuje advokátska kancelária blízka SNS. Rád by som dostal odpoveď,
že na základe čoho bola vybraná táto právnická kancelária, koľko nás stojí mesačne. Aj dnes tu
budeme mať od nich jednu právnu analýzu resp. V nasledujúcom materiáli o dva body nižšie, v
materiáli HK je napísané, že sa táto právnická kancelária dopustila chyby, odniesla si z
mestského úradu také dokumenty, ktoré podľa zákona nesmela. Takže v tomto zmysle ako
mám dôverovať takejto právnickej kancelárii, ktorá si vezme materiály, ktoré podľa zákona
nemôže? Druhá moja otázka - právne zázemie veta. Viackrát boli vetované uznesenia, chcel by
som sa opýtať, nakoľko boli zákonné a nakoľko nie. A tu by som sa chcel opýtať a moje
interpelácia smeruje na pána primátora ohľadom materiálu o prokuratúre. Pani prokurátorka
jasne napísala, mal by predložiť v priebehu 30 dní a v priebehu 90 dní sme mali rozhodnúť o
proteste. Myslím si, že došlo k porušeniu zákona, ale v tom bode to kolegovia rozvedú
obšírnejšie. Čiže na tieto otázky by som žiadal o odpoveď a na štruktúru mestského úradu
preto, lebo aj teraz predložili jeden materiál, hodili pred nás jeden papier, v ktorom žiadame
zmenu investičného úveru o desať miliónov korún. Takže teraz, v priebehu jednej minúty máme
rozhodnúť o desiatich miliónoch korún. Nepovažujem to za normálny postoj, že my ako poslanci
nemám prehľad o veciach a tu sa objaví materiál, aby sme rozhodli o plus 370 tis. eurách. Bola
rada, FK, tieto veci bolo treba prerokovať tam. Nechcem prekročiť 5 minútový limit, ale ešte raz
zdôrazním, že prečo jeden poslanec nemôže dostať správu o zmenách v štruktúre mestského
úradu. Nikdy som nespochybňoval, že je to právomoc primátora. Avšak zdôrazňujem, že
samotná finančná časť, rozpočtová časť je poslanecká právomoc. Ako máme o mesiac
rozhodnúť o rozpočte, keď nemáme prehľad o pohyboch na mestskom úrade. Na toto by som
žiadal odpoveď, lebo už polroka interpelujem v tejto otázke a nedostáva sa mi odpovede. A ešte
posledná otázka - Králik Róbert tu filmuje v akom zaradení? V mene podnikateľa, ktorý za toto
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platí alebo ako hovorca mesta? Nemám s tým problém, ale rád by som to vedel. Ďakujem
pekne.
V. Novák – ďakujem, pokúsim sa odpovedať okamžite, na čo viem a na čo nie, na to
odpovieme písomne. Štruktúra mestského úradu je na internete. Nemenila sa, ak by bola
nejaká zmena, tak to predložíme. Stalo sa toľko, že v rámci ekonomického odboru boli
preskupenia v súvislosti s daňou z nehnuteľnosti, v podstate 7 miest nie je obsadených, 3 sú na
MD a štruktúra je taká aká aj bola. Je zrejmé, že budeme štruktúru meniť, od 1. septembra sa
zmenil aj zákonník práce, vzrástol nárok na dovolenku a my musíme presne odhadnúť, že koľko
kolegov potrebujeme. Vytvorili sme dva nové statusy, jeden je od včera - terénna pracovníčka
pre rómske komunity, kvôli situácii na Harčáši sme to považovali za potrebné, je to jedna pani s
maturitou, ktorá hovorí po rómsky, zobrali sme ju na tri mesiace zatiaľ, úrad práce toto
pracovisko dotovať nevie, s platom 440 eur. Status hovorcu, vo februári keď boli problémy okolo
Commédie, spory okolo toho, že nakoľko odzrkadľujú noviny a TV Commédie stanoviská celého
zastupiteľstva a úradu, už vtedy pán primátor načal tému potreby zamestnania hovorcu. V
novinách sa váš článok aj objavil, napísal ho nezávislý denník Új Szó o Róbertovi Králikovi, že
je odborne uznávaný, ale jeho príjem na obsadenie funkcie hovorcu nie je etický, s prisúdeným
platom 580 eur. Takže buďte taký láskavý a nedramatizujte tu o 10 – 12 tisíc eurách, od vás je
troška neetické vyjadrenie, že 580, pretože by som chcel uviesť, že na úrade pracujú príbuzní
poslancov, sú tu vedúci odborov, sú tu svokry, manželky, toto nikdy nebolo v novinách
napísané. Úradu a pánovi primátorovi to nevadí. Práve Králik Róberta si vybrali na tieto
poznámky, že je niekoho zaťom, príbuzným, nech sa páči, dá sa to robiť aj takto. Nie to je
problém, že čo sa objavilo v novinách, nemám proti tomu žiadne výhrady, ale bolo by potom
lepšie napísať, že kto každý tu má príbuzného, manželku atď. Nám to nevadí, ak to vadí vám,
hádam si spomínate na Richarda Hammerlicha, ktoré Comorra Servis rok a pol tak platil, že si
neprišiel ani po výplatu, toto bol tiež vlani a predvlani, nehovoriac o platoch v Commédii, ktoré
išli tiež z mestského rozpočtu, napríklad mzdu 900 eur má administrátor, ani to nie je žiadne
tajomstvo, u nás toľko dostáva jeden vedúci odboru. Preto hovorím, že správa je pravdivá, ale
potom je treba napísať všetko. Čo sa týka priemerného latu, ten je vo výške 560 eur, priemerný
príplatok je 70 eur, platy sú v tejto zostave. Je zrejmé, že platy bude schvaľovať mestské
zastupiteľstvo resp. túto sumu. Dostali sme okruh právomocí v dvoch hrubých knihách, my
musíme odhadnúť, že s koľkými odborníkmi vieme viesť úrad. Chcel by som poznamenať, že
do roku 2003 fungoval zákaznícky servis na mestskom úrade v Komárne, toto bolo zrušené,
odvtedy nie je zákaznícky servis, toto sme chceli zaviesť znova, ale stálo by to väčšiu sumu
peňazí a rozsiahlejšie zmeny v štruktúre, preto pán primátor rozhodol, že k 31. 12. 2011 nebude
meniť štruktúru. Je zrejmé, že túto odpoveď vám vieme poskytnúť aj písomne. Róberta Králika
požiadalo mesto o vyhotovenie obrazového záznamu, ktorý by sme chceli umiestniť na internet,
lebo si myslíme, keďže nie je prenos v KN televízii kvôli zabezpečeniu dvojjazyčného
vysielania, budú sa zverejňovať na internete. Advokátska kancelária – Kotrecová, tých môže
byť veľa, neviem o tom, že kto je jej otec, pán primátor sa niekedy v decembri dohodol s touto
advokátskou kanceláriou s tým, že je viacero Kotrecových, rôzne školenia organizuje Daniela
Kotrecová, toto je Alexandra Kotrecová, neviem, kto je jej otec, vieme sa za tým pozrieť, ja
osobne o tom neviem. Ale o tom viem, že pán Čečot bol štátny tajomník vo farbách SNS. Ale je
zrejmé, že všetky zmluvy sú na internete, je možné do nich nahliadnuť. Čo sa týka daňových
poplatkov, budeme odpovedať pri správe HK, lebo to s tým súvisí. Ďakujem.
K. Glič – vážení prítomní, opakujem otázku na pána prednostu, či sa začalo konkurzné konanie
voči firme Viator a v akom stave je firma. Interpelácia smerom na Szabó Bélu, ktorý je dosť dlho
poslancom. Stala sa mi taká vec, že keď sme tu riešili minule otázku Commédie, boli tu
rozporuplné návrhy na uznesenia, keď už ani ja som nevedel, či môžeme obviňovať alebo súdiť
konateľov mestských firiem alebo nie, chcel som sa obrátiť na právnu pomoc a napadla ma taká
spásonosná myšlienka, ZMOS – zavolal som tam a po predstavení ako poslanec MZ Komárno
mi pani povedala, že mi nemôže odpovedať, lebo KN nie je členom ZMOS-u. Ja som nový
poslanec, nerozumiem tomu, že prečo KN nie je členom ZMOS-u a prosím o písomnú odpoveď.
B. Szabó – o vstupe mesta do nejakej organizácie rozhoduje o tom MZ, mesto je členom únie
miest.
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I. Andruskó – ja som nepovedal nič zlé, len toľko, že táto funkcia vyjde mesto ročne na 10 – 12
tis. eur. Mesto musí platiť super hrubú mzdu. Druhá vec, náplň práce hovorcu a že sa nemenila
štruktúra. Takáto funkcia, že hovorca, v dejinách mesta v uplynulých 20 rokov neexistovala.
Určite bolo treba niečo meniť, že vznikla takáto funkcia, bolo treba upraviť štruktúru mesta.
Lebo ako sa dá vytvoriť takáto funkcia, ak pôvodne nebola v štruktúre? Len toľko som sa opýtal.
Aj ja vediem jednu inštitúciu, ak niečo vytvoríme, tak musíme zmeniť štruktúru. S tým nie je
žiadny problém, ale toto nebola dobrá odpoveď, ak je nová funkcia, tak je potrebné zmeniť aj
štruktúru. Na toto som odpoveď nedostal, žiadam o písomnú odpoveď. Písomnú odpoveď som
za uplynulý polrok nedostal ani na jednu moju otázku.
V. Novák – odpovieme písomne. Róbert Králik je zamestnanec organizačného oddelenia, preto
sme nemenili štruktúru. To, že koľkí sú na organizačnom oddelení, to je vnútorná záležitosť
a rozhodnutie primátora.
É. Hortai – rada by som citovala zo zákona o samospráve, mrzí ma, že tu nie je aj pán
primátor, chcela by som pripomenúť, že čo znamená interpelácia. Podľa ods. 4 § 25 zákona
o samospráve má poslanec právo interpelovať primátora a členov rady v súvislosti s výkonom
ich funkcie. Podľa ods. 3 § 13 rokovacieho poriadku MZ ak si daná problematika vyžaduje
ďalšie šetrenie alebo poslanec nebol spokojný s danou odpoveďou, sú povinní mu v priebehu
30 dní dať písomnú odpoveď resp. na ďalšom zasadnutí MZ podať ústnu odpoveď. V uplynulom
období poslancov, ktorí interpelovali, zasiahlo veľa obvinení, toto nezáviselo len na týchto
poslancoch, aj ja som interpelovala opakovane a priebežne od prvého zasadnutia MZ, mala
som niekoľko otázok, ktoré som opakovane ukladala, počas desiatich mesiacov som nedostala
ani jednu odpoveď, ani na moju otázku ani na moju interpeláciu. Preto som sa rozhodla odznelé
otázky nepoložiť ešte raz, možno bude potrebné nájsť iný spôsob na uplatnenie mojich
poslaneckých práv, bude to pre mňa ako právnika úloha nájsť právne riešenie. Preto by som
chcela interpelovať v dvoch nových záležitostiach a dúfam, že budem mať väčšie šťastie než
doteraz. Chcela by som informovať MZ a potom interpelovať pána primátora, v roku 2006 sa
začal v meste Komárno ROEP, ktorý sa našťastie ukončil a zápisom v katastri nehnuteľností sa
aj uzavrel. Moja interpelácia sa vzťahuje na to, že žiadam pána primátora o udelenie
mimoriadnej odmeny zamestnancom, ktorí sa prác na tomto projekte zúčastnili, keďže
v súvislosti s ROEP malo mesto aj isté príjmy. Tento návrh som pripravila ako predseda komisie
a odovzdala som ho aj písomne, žiadam o písomnú odpoveď pána primátora, že či bola moja
žiadosť vyslyšaná alebo nie. Predtým ako prednesiem svoju ďalšiu interpeláciu, chcela by som
v zmysle zákona číslo 357/2004 o ochrane verejného záujmu proti výkonu funkcií verejných
funkcionárov oznámiť, že som dotknutá v predmetnej veci. Moja interpelácia sa vzťahuje na to,
že občianske združenie Palatinus podalo žiadosť 3. augusta 2011 na mestský úrad a to takú
žiadosť, o ktorej rozhodnutie patrí do výlučnej právomoci zastupiteľstva a ona sa ešte počas
týchto dvoch mesiacov ani nedostala do MZ. Táto moja interpelácia sa vzťahuje na moje
predtým opakované odznelé interpelácie, že na úrade nie je dodržaná ani registratúra, ktorá
presne určuje ako treba došlé písomnosti evidovať, postupovať a nie je dodržaný ani rokovací
poriadok komisií a MZ, v zmysle ktorých žiadosti patriace do výlučnej rozhodovacej právomoci
MZ musí úrad pripraviť tak, aby sa tie na najbližšie zasadnutia odbornej komisie, rady a MZ
dostali. A moja interpelácia sa vzťahuje na to, že tieto predpisy nie sú dodržiavané a žiadam
pána primátora, aby zaviedol účinné opatrenia, aby sa toto v najbližšom období nestávalo.
Poznamenávam, že listy, ktoré som dostala aj v súvislosti s ROEP, nemali ani len spisové číslo.
A poprosím o písomnú odpoveď, ak teda dostanem nejakú odpoveď na moje interpelácie.
Ďakujem.
Š. Pásztor – návrh na odmeny sme obdržali a dali sme príkaz na úhradu v októbrovej výplate.
O. Gajdáč – moja interpelácia smeruje zrejme na pána primátora, keďže mestský úrad spadá
pod primátora mesta a takisto funkcia hovorcu mestského úradu spadá pod neho. V žiadnom
prípade nespochybňujem túto funkciu, myslím, že je to kompetencia pána primátora a ani sa
nemienim baviť o ostatných záležitostiach, ale reagoval by som na článok, ktorý vyšiel v Delte
17. októbra, kde si dovolím citovať v origináli, aby nedošlo k nejakému sklzu „Nekem
kötelességem a függetelnek és az MKPsok véleményét is képviselni a nyilvánosság felé hiszen
ık eddig sem adtak ki sajtónyilatkozatokat.“ Hovorí hovorca mestského úradu pán Králik
Róbert. Ja by som na toto reagoval, totiž verejnosť to vníma tak, že hovorca mestského úradu
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je hovorca aj nezávislých poslancov. Skutočne z tejto vety to vyplýva, ja som ochotný veriť, že
veta nebola najšťastnejšie sformulovaná a že sa to napraví, pretože nezávislí poslanci nemajú
hovorcu. Nezávislý poslanec je politicky nezávislý a každý hovorí za seba. Myslím si, že úlohou
hovorcu mestského úradu je objektívne informovať o dianí v meste napríklad aj o dianí
v mestskom zastupiteľstve, myslím, že s tým každý súhlasí, ale z tejto vety nielen mne, ale
upozornili ma aj občania, vyplýva, že hovorca mestského úradu je aj hovorca nezávislých
poslancov. Myslím si tiež, že to nebolo takto myslené, len to tak vyznieva. Takže v tomto
urobme troška nápravu, ďakujem.
R. Králik – na váš podnet toľko, že to bolo myslené takým spôsobom, úlohou hovorcu je
nezávisle informovať a nielen zo strany primátora, ale aj zo strany zastupiteľstva a tam patria
vlastne všetci poslanci za všetky kluby a toto plánujeme praktizovať takýmto spôsobom
a samozrejme ja nie som váš hovorca, ale vlastne ako hovorca mesta, úradu a primátora je
úlohou vlastne cez našu webstránku, ktorú plánujeme prerobiť na trošku lepšiu, prehľadnejšiu,
a bude tam aj video a iné záležitosti, takže by sme sa snažili tak ako aj zo strany MOST-HÍD
viackrát odznelo, aby to informovanie bolo naozaj nezávislé. Chápal som to takto, ja som sa
nechcel angažovať za nezávislých poslancov. Ďakujem.
V. Novák – uzatváram interpelácie a prejdeme k otázkam.
I. Dubány – otázka na pána Pásztora, na 12. zasadnutí MZ bola predložená správa o činnosti
hospodárenia a stave spoločnosti CALOR, bol to materiál číslo TE-278/2011. Tento materiál
nebol prijatý, moja otázka je, prečo neprišiel tento materiál znovu do MZ, či ste oslovili firmu
CALOR s doplnením nejakých materiálov, ktoré pravdepodobne chýbali alebo neboli dokonalé,
alebo či ste obdržali od firmy CALOR dajaké doplňujúce materiály. A posledná otázka, kedy
príde tento materiál do MZ. Ďalšia otázka – návrh zostavenie školských rád predložiť na ďalšie
MZ, je október a školské rady ešte nie sú zostavené. Neviem, či už v niektorej škole zasadala
školská rada, ale ak áno, tak bez prítomnosti zástupcov mesta. Ďakujem.
Š. Pásztor – CALOR, že prečo nie je materiál vrátený do MZ, pán primátor mi neudelil takú
úlohu, že máme pripraviť do MZ a nejaké dopisovanie alebo vysvetľovanie si stanovísk beží
medzi odborom ekonomickým a spoločnosťou CALOR, ale až pán primátor rozhodne, že dáme
to na program, príde to na program, ja to neurčujem.
G. Weszelovsky – čo sa týka školských rád, tento materiál bol ak sa dobre pamätám, vo
februári na našej komisii s tým, že zloženie školských rád je politickou otázkou, cez predsedu
komisie a iných členov som skúsil doručiť jeden materiál jednotlivým frakciám a opakovane
odznela otázka zostavenia školských rád. Som rád, že táto otázka tu dnes odznela, chcel by
som poprosiť vás ako poslancov prípadne frakcie na zostavenie školských rád. Bolo by dobré,
keby boli zostavené v čo najkratšej dobe. Materiály ohľadom tohto viem každému poskytnúť,
vás ako frakcie by som rád poprosil o návrhy členov školských rád. Ďakujem.
V. Novák – tri frakcie by sa mali dohodnúť na základe parity.
L. Gyırfy – rád by som vedel, že čo je s Viatorom, kto je likvidátor, kto spravuje hotel
Panorámu a kemping a aká je predstava o prevádzke týchto zariadení? Bude to skôr alebo
neskôr otázka. Aká je momentálna právna otázka v tejto veci?
B. Keszegh – právnická kancelária, zadal som do Google meno Alexandry Kotrecovej a naozaj
mi vyhodilo, že jej otec je Vladimír Čečot, bývalý štátny tajomník za SNS. On nemá na mene
žiadny majetok, ale slečna o to viac a jej matka tiež, o tomto písalo Plus 7 dní. Na rade odznelo,
že táto kancelária pracuje za mesačný paušál 2 tis. eur. Ja by som predsa žiadal dnes, aby sme
udržiavali odstup od takýchto politických strán a presne SNS je tá, od ktorej tiež. Myslím, že by
sme sa mali od takejto strany dištancovať, keď vieme, že o maďarských menšinách majú aký
názor, v štvorročných intervaloch sem donesú nejaký kameň, ktorý len iniciuje konflikty, ale
ďakujeme pekne, že mesačným paušálom máme platiť takejto skupine, je to troška odvážne.
Prečo sme si vybrali práve túto kanceláriu, keď je v ponuke nespočetné množstvo advokátskych
kancelárií, prečo práve jednu bratislavskú kanceláriu, zadali sme abecedné poradie v Zlatých
stránkach alebo ako? Ako sme vedeli vybrať túto kanceláriu, ktorá má tieto kritické
charakteristické črty? Ma by som ešte dve otázky ohľadom verejného obstarávania, vieme, že
najväčší kúsok čo sa týka obstarávaní, je pre mesto odpratávanie snehu a odvoz komunálneho
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odpadu, je v hodnote 4,2 mil. eur, veľmi sme chceli, aby to išlo cez elektronickú aukciu, bol na
to jeden pokus, predsa sa tak nestalo, nepodarilo sa. Ja viem tak, že sa to nepodarilo v tejto
forme ukončiť, chcel by som požiadať o informáciu, lebo ide o najväčšie obstarávanie v rozsahu
5 rokov, nie je ministerstvo, s ktorým by bolo potrebné sa sporiť, toto určuje mesto. Kto by nebol
rád, aby ulice v jeho obvode boli čisté, poupratované atď.. Čiže ako stojí toto obstarávanie? ZŠ
ul. práce – dva roky nevedia používať telocvičňu, nevedia vymaľovať, lebo sa im zakaždým
odvolávajú na projekt, ktorý práve prebieha. 12. január je termín, dokedy sa musí niečo udiať.
Ja som čítal aj vyjadrenia pána viceprimátora, že kto vlastne bráni tejto celej veci, mňa
v skutočnosti nie to zaujíma, ale to, že ako sa dá vybaviť, aby jedna z najlepších škôl NSK
dostala tie peniaze? Bude znova vypísaný projekt alebo ako to bude riešené, aby tie peniaze už
prišli. Nechcem teraz diskusiu nasmerovať na hľadanie vinníkov, ale tým smerom, aby už
vyhrané peniaze konečne do školy prišli. Ďakujem.
V. Novák – ohľadom advokátskej kancelárie je potrebné spýtať sa pána primátora, bolo to jeho
osobné rozhodnutie. Advokátska kancelária prebrala súdne spory, ktoré sa udiali v poslednom
čase, niekoľko trestných oznámení a veľa civilných sporov. Predtým mesto zamestnávalo
viacero iných advokátskych kancelárií. Bol by som rád, keby si sa bol opýtal na súdne trovy vo
výške 1 mil. Sk, ktoré muselo mesto v súvislosti s jedným prehraným sporom vyplatiť, že komu
bola táto suma zosobnená, či sa tým vôbec MZ zaoberalo, za 5 minút sme zahlasovali a bolo.
ZŠ ul. Práce – bohužiaľ musíme vyhlásiť, že za celým verejným obstarávaním sú nejaké
politické šumy. Že čo bolo pred dvoma rokmi, to sa treba opýtať tých, ktorí tu vtedy boli,
elektronické verejné obstarávanie prebehlo bez chyby, vyhrala bratislavská firma, mohlo by sa
diskutovať o tom, že zo sumy 1,2 mil. eur bolo 445 tis. eur, lebo tak padli ceny, takže o tomto by
sme mohli diskutovať, lenže nie toto je otázka. Otázka je, že 8. júla úrad poskytol MVaRR
niekoľko stostranový materiál, toto bolo v piatok a v pondelok sme už aj dostali odpoveď, že
sme porušili nejaké predpisy. Mali na preštudovanie tri dni, vrátane soboty a nedele, to
znamená, že list bol vopred pripravený, zavolali sme pani riaditeľku, ktorá bola rozhorčená, že
niektorý jej podriadený nekonal zodpovedne, povedala, že je potrebné to prešetriť, oni to tak
nemysleli. Mesto totiž uzatvorilo jednu zmluvu podpísanú bývalým primátorom mesta, je to 80
stranový dokument, v ktorom bolo presne stanovené, akými právami a povinnosťami disponuje
ministerstvo. MVaRR SR v tom prípade, ak by našlo nejaký rozpor, do 21 dní by malo odovzdať
celý prípad úradu pre verejné obstarávanie. A úrad by mal na to odpovedať resp. mal byť
mestský úrad vyzvaný na doplnenie podania. Toto sa nestalo, list sme zverejnili, môže doň
nahliadnuť hocikto, a ministerstvo neodovzdalo záležitosť tomu úradu, ktorý mal preveriť tie tri
body, ktoré sa nepozdávali ministerstvu. Stojíme si za všetkými tromi bodmi, neporušili sme
žiadny zákon a nič nesprávne sa počas elektronickej aukcie nestalo. Pozrelo sa na to veľa
právnikov, proces bol v poriadku, nevieme prečo. Ešte si želám poznamenať mimo novín, že
pani riaditeľka povedala, že viete, nemáme dostatok finančných prostriedkov, tak musíme aj
selektovať. Toto bola odpoveď napriek tomu, že sa ministerstvo zmluvne zaviazalo, že túto
sumu nám ako škole poskytne. To znamená, že nie s projektom je problém, ale ministerstvo
túto sumu nechce poskytnúť mestu. Toto sme napísali a v prípade potreby vieme dokumentovať
aj písomne, ba vieme to predložiť aj na MZ, ak to bude potrebné. Otázkou je zatiaľ, že ak my na
základe požiadavky ministerstva priznáme, že sme pochybili, neviem na čo sa odvolávajúc, tak
je zrejmé, že zo škôd bude treba vyvodiť personálne dôsledky, lebo je zrejmé, že výherca
nedostal včas objednávku, nehovoriac o škode spôsobenej škole. Mimochodom, do tej školy
chodí aj môj vnuk a syn Tibora Bastrnáka, poznamenávam to len preto, lebo sme naozaj
zainteresovaní všetci v tom, aby táto škola túto sumu obdržala. Nepoznáme dôvod, pokúšali
sme sa dostať k pánovi ministrovi, možnosť sme nedostali, pokúšali sme sa požiadať jedného
pána poslanca o sprostredkovanie, ktorý nás navštívil, po 5 minútach návštevy zvolal tlačovú
konferenciu bez toho, aby sme mu ukázali dokumentáciu a prezentovali naše dôvody.
Pravdepodobne teraz musíme zaplatiť školné, máme dve možnosti. Jedna z nich je, čo už
praktizoval úspešne aj Gábor Cséplı, že je možnosť napadnúť aj ministerstvo a vyhrať súdny
spor. Druhá možnosť je že priznáme to, čo úrad nespravil. Toľko viem uviesť k verejnému
obstarávaniu, ktoré sme zorganizovali a ktoré v poriadku prebehlo. Odvoz komunálneho
odpadu – firma z Novej Stráže napadla súťaž, dôvod nepoznáme. Mali by sme znova vyhlásiť
verejné obstarávanie, samozrejme každému poslancovi poskytneme k dispozícii všetku
dokumentáciu, aby sa presvedčil, že hovoríme pravdu. Firma mala také výhrady, ktoré vo
verejnom obstarávaní ani neboli, napriek tomu úrad pre verejné obstarávanie navrhol, aby sme
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obstarávanie spustili ešte raz. Dôvod nepoznáme, hoci koľkokrát to spustíme, predpokladáme,
že toľko krát bude nejaká výhrada. Je to nebezpečné z toho dôvodu, že nejaká spoločnosť
pracuje na základe objednávky, skúšame sa utiekať k iným riešeniam, ak to bude potrebné, na
nasledujúce zasadnutie predložíme nejaký upravený návrh, ku ktorého schváleniu budeme
potrebovať váš súhlas. Ďakujem.
B. Keszegh – zopakujem otázky. Je pravda, že advokátska kancelária pracuje v mesačnom
paušále 2000 eur? Komunálny odpad – je pravda, že aj druhé VO bolo neúspešné, a napriek
tomu verejný obstarávateľ dostane polovicu svojej odmeny?
V. Novák – na toto neviem odpovedať.
B. Keszegh – tomuto obstarávateľovi ide von veľa faktúr a počuť, že toto a hento obstarávanie
sa zaseklo. Čo teda obstarávateľovi platíme, lebo veľa obstarávaní sa zaseklo a bolo
neúspešných. V tretej veci, je veľmi dôležitá cesta v prípade základnej školy, buď to úrad
právne napadne alebo spustí odznova, ale keďže termín je 12. januára, bolo by potrebné
vedieť, že ktorá cesta. Chcel by som vedieť, že čo bude úrad robiť, lebo ja som na to zvedavý.
Genéza veci je zaujímavá, poznám ju, ale ja potrebujem vedieť, že čo sa bude diať, lebo za
chvíľu je už november a už by sme sa mali rozhodnúť. Lebo ak spustíme nové obstarávanie, už
ho treba spustiť čo najskôr, lebo nás tlačí čas. Právna cesta, to vieme, že do 12. januára sa to
určite neskončí.
Sz. Ipóth – mám jednoduchú otázku, naväzuje na dva články uverejnené v Delte, v ktorých
Králik Róbert prezentuje stanoviská vedenia mesta. V prvom článku sa spomínajú dvaja, traja
super nezávislí poslanci a v druhom článku jeden dvaja priateľsky naklonení poslanci. Podľa
mňa si občania mesta zaslúžia vedieť, že kto sú tie osoby, ktoré vedenie mesta takto
pomenovalo a chcel by som na to dostať teraz odpoveď. Ďakujem. Lebo na takomto základe
z ôsmich to môže byť hocikto.
V. Novák – ešte predtým ako odovzdám slovo, by som rád poznamenal, že doterajšie
stanoviská boli názormi aj klubu, lebo ani listy klubu HÍD neboli identifikované. Druhá vec, na
toto nie je potrebné odpovedať, stačí, ak si verejnosť pozrie na internete hlasovania. Tam je
vidieť, že kto ako hlasuje.
R. Králik – odznelo aj to, čo som chcel povedať ja, opakovať to nebudem. Szilárd, ide o to, že
nechcel by som ani ja identifikovať tých ľudí, je treba si pozrieť, že kto ako hlasoval spomedzi
nezávislých, ak išlo o dôležité témy.
J. Bača – nemôžem súhlasiť ani s tázajúcim ani s odpovedajúcim. Keď niekto v nejakom článku
napíše, že super nezávislý, to je absolútna hlúposť, možno to vychádza z toho, čo som na
minulom MZ ja deklaroval. Povedal som, že ako nezávislý sa necítim členom žiadneho klubu,
žiadnej politickej príslušnosti a žiadneho väčšieho zoskupenia poslancov. Ak toto niekto
interpretuje v médiách ako super nezávislosť, tak budem musieť apelovať na jeho zdravotný
stav a intelektuálnu vyspelosť. Druhá vec, na ktorú by som chcel upozorniť, pán viceprimátor
práve povedal, že treba pozrieť hlasovania spätne na to, aby niekto niekoho niekam zaradil, tak
už niekde popierame demokratickosť hlasovania, verím tomu, že poslanci, ktorí tu sedia,
hlasujú na základe dobrej vôle, nie politickej príslušnosti. Ďakujem.
V. Novák – samozrejme, berieme, že si absolútne nezávislý, ale keď sme vytvorili klub
nezávislých poslancov, tak s našou pomocou si bol doporučený za klub nezávislých za
predsedu klubu. Vtedy si sa necítil byť super nezávislým, teraz áno. Predpokladám, že za
pomoci nášho klubu si bol navrhnutý tam, kde si teraz. Musel som to pripomenúť, lebo to taktiež
súvisí s činnosťou, ale nebolo by dobré s touto otázkou sa teraz zaoberať.
J. Bača – bol som zvolený na základe určitých pomerov, nie klubovej príslušnosti, prízvukujem
pomerov a na tej našej spoločnej seanse odznelo, že všetci sme naďalej nezávislí poslanci. Ak
ma ten pomer dostal do určitej funkcie, ktorý klub nezávislých vtedy sám seba deklarovaným
mimo mňa nazýval klubom, ak som sa tam dostal na základe tohto, som veľmi rád, nech sa
páči, treba hlasovať o mojej kompetencii vo vedení KRM. Ak nesúhlasíte a nemám podporu,
treba ma odvolať. Ale prízvukujem, neprajem si, aby niekto takýmto smerom obliekal do
nejakého trička a druhá vec, klub nezávislých nemôže existovať, ak je postavený na
nezávislosti jednotlivých členov. Môžu sa stretávať, rozprávať, ale hlasujú podľa mňa
samostatne. A kvôli čomu som si to vyprosil, pretože táto skupina nezávislých ľudí sa dávala
dokopy práve s jednou druhou politickou stranou, s ktorou som mal absolútne a mám doteraz
veľké morálne problémy. Ďakujem pekne.
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Zs. Sebı – tiež som sa chcel vyjadriť k článku v Delte, Králik Róbert ten článok určite nenapísal
so zlým úmyslom, avšak tu je pre neho ponaučenie, že ako hovorca mestského úradu by sa mal
dištancovať od akýchkoľvek politických náplní a komentovať veci tak, aby sa na nijakej úrovni
do toho nedalo zadrapiť. Ďakujem.
I. Andruskó – ďakujem za slovo. Ďakujem kolegovi Keszeghovi, že rýchlo našiel odpoveď.
Avšak je tu spoločnosť NT Partner, 5 – 6 zmlúv na sumu 25 tis. eur, všetky verejné
obstarávania ním zabezpečované boli neúspešné, otázka je veľmi jednoduchá, je medzi nami
prítomný Ing. Jenı Nagy, veľmi dobre vie – boli uhradené alebo nie? Zmluvy sú uverejnené na
internete, 50% zmlúv tam je, rýchlo som sa pozrel teraz, jednoduchá je otázka – bolo tých 25
tis. eur zaplatených alebo koľko bolo zaplatených? Dnes zákon hovorí, že zmluva, ktorá nie je
zverejnená na internete a ktorá sa viaže na mestský rozpočet, tá zmluva nie je platná. Nevidím
tu zmluvu uzatvorenú s JUDr. Alexandrou Kotrecovou, ak mesto vyplatilo niekoľko mesačných
odmien, mesto porušilo zákon, kde je teda zmluva a koľko peňazí bolo vyplatených firme IT
Partner. Je to veľmi jednoduché, Ing. Nagy sa v číslach vyzná, podľa mňa teraz vie povedať, či
podpísali tieto platby alebo nie. Toto je taká suma, ktorú určite niekto na úrade sleduje,
prepáčte, nie je to toaletný papier, čo nikto nesleduje, či niekto kúpil alebo nie. Ale to, že vyšlo
12 tis. eur, to niekto musel signovať, aby to bolo vyplatené. Ďakujem pekne.
V. Novák – predtým ako odovzdám slovo Ing. Nagyovi, rád by som poznamenal, že nie všetky
obstarávania boli neúspešné, bolo mnoho úspešných, čiže všetky verejné obstarávania
školských kuchýň prebehli úspešne, z tých bolo veľmi veľa. Čiže tento honorár sa
pravdepodobne týka aj toho. Ak sa konkrétne opýtate na niektorý z nich, tak vám úrad slovne
alebo písomne odpovie. Keď ste navrhli, aby všetky obstarávania v hodnote nad 11 tis. eur išli
elektronickou formou, tak v rozpočte sme na to neschválili žiadnu finančnú čiastku a pritom
každé elektronické obstarávanie stojí peniaze. Zrejme si to budeme musieť premyslieť pri
zostavovaní budúcoročného rozpočtu, lebo nič nie je zadarmo, takže nemôžeme vyhlásiť, že sa
dá obstarávať zadarmo. Odovzdávam slovo Ing. Nagyovi.
J. Nagy – presné sumy spamäti neovládam, ale písomne vám ich viem poslať. Toľko viem, že
niečo vyplatené bolo, ale presnú sumu neviem, ale ak si želáte, zajtra to viem rozposlať
všetkým poslancom.
Prestávka 5 minút
K bodu číslo 3 Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

TE-435Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno
I. Andruskó – začať bodom 63 alebo 64, lebo sú prítomní rodičia, aby tu nemuseli stáť toľko
minút.
TE – 328 Optimalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Komárno
Diskusia s rodičmi aj s riaditeľkou ZŠ ul. Pohraničná
Vznikla dohoda, ktorej výsledkom je nasledujúce uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne a) schvaľuje zmenu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná
9, Komárno na rok 2011, navýšenie na strane bežných príjmov položka 312 001 – Transfer zo
štátneho rozpočtu a bežných výdavkov položka 600 – Bežné výdavky o finančné prostriedky
v celkovej výške 26 tis. eur z nerozdelenej rezervy normatívnych finančných prostriedkov na
prenesenú kompetenciu na rok 2011, b) žiada MUDr. Antona Mareka, primátora mesta
Komárno 1. premietnuť zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu
Mesta Komárno na rok 2011, 2. predložiť zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na
rok 2011 na schválenie mestským zastupiteľstvom, c) ukladá Mgr. Lucii Spálovej, riaditeľke
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Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno 1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/
tohto uznesenia do rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na rok 2011, 2.
postupovať v zmysle bodov A/ a C/1 tohto uznesenia. Termín: do 30 dní od schválenia
uznesenia
/Výsledok hlasovania č. 6/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-435 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 7/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-436 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 8/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-437 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 9/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-438 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 10/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-439 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Kapitánova ul. 29, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 11/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-440 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi
Kacza 33, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 12/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
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TE-441 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 13/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-442 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 14/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-443 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 15/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-444 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová
stráž
/Výsledok hlasovania č. 16/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-445 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
/Výsledok hlasovania č. 17/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-446 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 18/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-447 Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Vodná ul. 29, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 19/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-448 Návrh Školského výchovného programu Centra voľného času - Szabadidıközpont,
Rozmarínová ul. 2, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 20/:
Za
:25
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Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:0
:0
:0
:25 návrh je schválený

TE-449 Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 21/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-450 Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím
jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 22/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-451 Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, Ul. práce 24, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 23/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-452 Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 24/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-453 Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy, Komenského ul. 3,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 25/:
Za
:24
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-454 Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 26/:
Za
:25
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:25 návrh je schválený
TE-455 Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej umeleckej školy - Mővészeti
Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 27/:
Za
:24
Proti
:0
Zdržal sa
:0
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Nehlasoval
Prítomní

:0
:24 návrh je schválený

TE-456 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 28/:
Za
:24
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :0
Prítomní
:24 návrh je schválený
TE-457 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Eötvösova ul. 64,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 29/:
Za
:24
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :0
Prítomní
:24 návrh je schválený
TE- 458 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 30/:
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :0
Prítomní
:24 návrh je schválený
TE-459 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 31/:
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :0
Prítomní
:23 návrh je schválený
TE-460 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Kapitánova ul. 29 ,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 32/:
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-461 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul.
Komáromi Kacza 33 , Komárno
/Výsledok hlasovania č. 33/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-462 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 34/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
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Prítomní

:22 návrh je schválený

TE-463 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Lodná ul. 1,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 35/:
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-464 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Mederčská ul. 38,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 36/:
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-465 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno Nová Stráž
/Výsledok hlasovania č. 37/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:23 návrh je schválený
TE-466 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
/Výsledok hlasovania č. 38/:
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:23 návrh je schválený
TE-467 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 39/:
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :3
Prítomní
:23 návrh je schválený
TE-468 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 40/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:23 návrh je schválený
TE-469 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Centra voľného času Szabadidıközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 41/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:23 návrh je schválený
15

TE-470 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 42/:
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:23 návrh je schválený
TE-471 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy Móra Jókaiho s
vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 43/:
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:23 návrh je schválený
TE-472 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 44/:
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:23 návrh je schválený
TE-473 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Ul. pohraničná 9,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 45/:
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:23 návrh je schválený
TE-474 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Komenského ul. 3,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 46/:
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:23 návrh je schválený
TE-475 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy, Rozmarínová ul. 1,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 47/:
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:23 návrh je schválený
TE-476 Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej umeleckej školy Mővészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 48/:
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:23 návrh je schválený
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TE-477 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
Eötvösova ul. 48, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 49/:
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:23 návrh je schválený
TE-478 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Eötvösova ul. 64, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 50/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:23 návrh je schválený
TE-479 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
Ul. františkánov 20, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 51/:
Za
:22
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:23 návrh je schválený
TE-480 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
Handlovská ul. 4, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 52/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:23 návrh je schválený
TE-481 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Kapitánova ul. 29, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 53/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-482 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33,
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 54/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-483 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 55/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-484 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 56/:
Za
:21
Proti
:0
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Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:0
:1
:22 návrh je schválený

TE-485 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Mederčská ul. 38, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 57/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-486 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
/Výsledok hlasovania č. 58/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-487 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž
/Výsledok hlasovania č. 59/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-488 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 60/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-489 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
Vodná ul. 29, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 61/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-490 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Centra voľného času - Szabadidıközpont,
Rozmarínová ul. 2, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 62/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-491 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
Eötvösova ul. 39, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 63/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
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TE-492 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím
jazykom maďarským, Ul. mieru 2, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 64/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-493 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
Ul. práce 24, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 65/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-494 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 66/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-495 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 67/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-496 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 68/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-497 Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej umeleckej školy - Mővészeti Alapiskola,
Letná ul. 12, Komárno
/Výsledok hlasovania č. 69/:
Za
:21
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-327 Návrh koncepcie financovania a rozvoja školstva v meste Komárno
/Výsledok hlasovania č. 70/:
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :2
Prítomní
:22 návrh je schválený
TE-501 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na celoročnú aktivitu na rok 2011 z účelového
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport - Steting s.r.o. - dlhodobý futbalový
turnaj
/Výsledok hlasovania č. 71/:
Za
:20
Proti
:0
19

Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:0
:2
:22 návrh je schválený

K bodu číslo 4 Protest prokurátora
/Výsledok hlasovania č. 72/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:23
:0
:0
:1
:24 návrh je schválený

K bodu číslo 5 Právny rozbor - Následky vzdania sa funkcie jediného konateľa
/Výsledok hlasovania č. 73/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:10
:11
:2
:0
:23 návrh nie je schválený

K bodu číslo 6 Informatívna správa o plnení uznesení
Hlasovanie o bodoch A/ a B/ uznesenia
/Výsledok hlasovania č. 74/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:12
:0
:10
:3
:25 návrh nie je schválený

Udelenie slova pre zástupcu Klubu PREVIS Zsolta Malináka
/Výsledok hlasovania č. 75/:
Za
:21
Proti
:1
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:24 návrh je schválený
Realizácia plnenia uznesení JUDr. Hortai – k návrhu na predloženie Informatívnej správy
o parkovacom systéme v meste Komárno
/Výsledok hlasovania č. 76/:
Za
:13
Proti
:1
Zdržal sa
:8
Nehlasoval :2
Prítomní
:24 návrh je schválený
Realizácia plnenia uznesení JUDr. Hortai –
zastupiteľstva v Komárne číslo 2016/2010 zo
o združení finančných prostriedkov a činnosti
/Výsledok hlasovania č. 77/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

k návrhu na zmenu uznesenia Mestského
dňa 5. novembra 2010 k návrhu zmluvy
:18
:0
:6
:0
:24 návrh je schválený

Realizácia plnenia uznesení Mgr Andruskó - k návrhu na pravidelné poskytovanie príspevku
resp. dotácie mestským príspevkovým a rozpočtovým organizáciám a obchodným
spoločnostiam založeným mestom Komárno
/Výsledok hlasovania č. 78/:
Za
:14
20

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:1
:9
:0
:24 návrh je schválený

Realizácia plnenia uznesení Mgr Andruskó – k návrhu na schválenie základných podmienok
súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní
/Výsledok hlasovania č. 79/:
Za
:12
Proti
:0
Zdržal sa
:11
Nehlasoval :1
Prítomní
:24 návrh neprešiel hlasovaním
Realizácia plnenia uznesení Mgr. Bende - k návrhu na vypracovanie zámeru využitia a rozvoja
niektorých významných objektov v centrálnej časti mesta
/Výsledok hlasovania č. 80/:
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:6
Nehlasoval :1
Prítomní
:25 návrh je schválený
Návrh zmeny uznesení
/Výsledok hlasovania č. 81/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:17
:0
:1
:7
:25 návrh je schválený

K bodu číslo 7 Návrh MsÚ na uznesenie k odovzdaniu projektových dokumentácií k
novému Dunajskému mostu do vlastníctva Slovenskej správy ciest Bratislava
Pozmeňujúci návrh JUDr. Éva Hortai – bezodplatný prevod
/Výsledok hlasovania č. 82/:
Za
:24
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:24 návrh je schválený
K bodu číslo 8 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé
obdobie
Bod 1 berie na vedomie
/Výsledok hlasovania č. 83/:

Bod 2 udelenie súhlasu
/Výsledok hlasovania č. 84/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:22
:0
:1
:1
:24 návrh je schválený

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:20
:0
:1
:3
:24 návrh je schválený

Pokračovanie zasadnutia 25. októbra 2011 o 14,00 hod
K bodu číslo 9 Žiadosti a návrhy v bytových veciach
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Žiadosť o prenájom bytu v DOS - Margita Bekeová
/Výsledok hlasovania č. 85/:
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:18 návrh je schválený
Žiadosť o prenájom bytu v DOS - Július Köles
/Výsledok hlasovania č. 86/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:17
:0
:0
:1
:18 návrh je schválený

Žiadosť o prenájom bytu v DOS - Anna Dedičová
/Výsledok hlasovania č. 87/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:17
:0
:0
:1
:18 návrh je schválený

Žiadosť o prenájom bytu - Hilda Simonicsová a Ján Simonics
/Výsledok hlasovania č. 88/:
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:18 návrh je schválený
Žiadosť o prenájom bytu - Dávid Dian a Katarína Dianová
/Výsledok hlasovania č. 89/:
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:18 návrh je schválený
Žiadosť o prenájom bytu - Margita Horváthová
/Výsledok hlasovania č. 90/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:16
:0
:0
:2
:18 návrh je schválený

Žiadosť o prenájom bytu - Adriana Lakatosová
/Výsledok hlasovania č. 91/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:15
:0
:0
:3
:18 návrh je schválený

Žiadosť o prenájom bytu - Alexander Danis
/Výsledok hlasovania č. 92/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:16
:0
:0
:2
:18 návrh je schválený
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Žiadosť o prenájom bytu - Silvia Lakatosová
/Výsledok hlasovania č. 93/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:16
:0
:0
:2
:18 návrh je schválený

Žiadosť o prenájom bytu - Svetlana Sárköziová
/Výsledok hlasovania č. 94/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:15
:0
:0
:3
:18 návrh je schválený

Žiadosť o prenájom bytu - Šimon Rafael
/Výsledok hlasovania č. 95/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:17
:0
:0
:1
:18 návrh je schválený

Žiadosť o prenájom bytu - Roland Rafael
/Výsledok hlasovania č. 96/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:16
:0
:0
:2
:18 návrh je schválený

Žiadosť o prenájom bytu - Marián Ševčuk a Marie Ševčuková
/Výsledok hlasovania č. 97/:
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:18 návrh je schválený
Žiadosť o prenájom bytu - Anton Horváth
/Výsledok hlasovania č. 98/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:18
:0
:0
:0
:18 návrh je schválený

Žiadosť o prenájom bytu - Marek Molnár
/Výsledok hlasovania č. 99/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:18
:0
:0
:0
:18 návrh je schválený

Žiadosť o prenájom bytu - Rozália Kovácsová
/Výsledok hlasovania č. 100/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:18
:0
:0
:0
:18 návrh je schválený

Žiadosť o prenájom bytu - Michal Rafael
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/Výsledok hlasovania č. 101/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:18
:0
:0
:0
:18 návrh je schválený

Žiadosť o prenájom bytu - Ondrej Lakatos
/Výsledok hlasovania č. 102/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:18
:0
:0
:0
:18 návrh je schválený

Žiadosť na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v zmysle § 6 ods. 6 VZN číslo 19/2003 - Štefan
Hozlinger a Júlia Hozlingerová
/Výsledok hlasovania č. 103/:
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:18 návrh je schválený
K bodu číslo 10 Návrh na VZN číslo x/2011o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta
Návrh Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej - desať rokov znížiť na šesť
/Výsledok hlasovania č. 104/:
Za
:7
Proti
:2
Zdržal sa
:8
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh neprešiel hlasovaním
Hlasovanie o celom VZN bez zmeny
/Výsledok hlasovania č. 105/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní
Hlasovanie o návrhu JUDr. Hortai
/Výsledok hlasovania č. 106/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:17
:0
:0
:1
:18 návrh je schválený

:8
:0
:10
:0
:18 návrh neprešiel hlasovaním

K bodu číslo 11 Odstúpenie od zmluvy o prevode vlastníctva bytov
/Výsledok hlasovania č. 107/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:18
:0
:0
:0
:18 návrh je schválený

K bodu číslo 12 Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o výsledku
obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Komárno
/Výsledok hlasovania č. 108/:

Za

:15
24

Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:0
:0
:3
:18 návrh je schválený

K bodu číslo 13 Návrh na schválenie na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Komárno a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Komárno
Zloženie komisie
/Výsledok hlasovania č. 109/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:17
:0
:0
:1
:18 návrh je schválený

K bodu číslo 14 Návrh dodatku číslo 4 k Zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov
v Komárne
/Výsledok hlasovania č. 110/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:18
:0
:0
:0
:18 návrh je schválený

K bodu číslo 15 Návrh na VZN číslo x/2011, ktorý mení a dopĺňa VZN číslo 6/2006
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu
mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení neskorších predpisov
Hlasovalo sa o pozmeňujúcom návrhu rady
/Výsledok hlasovania č. 111/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:16
:0
:1
:0
:17 návrh je schválený

K bodu číslo 16 Návrh na VZN č. /2011 ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške
príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného
času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení
neskorších predpisov
/Výsledok hlasovania č. 112/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:17
:0
:0
:0
:17 návrh je schválený

K bodu číslo 17 Žiadosti a návrhy vo veciach verejného poriadku
TE-509 Návrh na aktualizáciu Štatútu Mestskej polície v Komárne
/Výsledok hlasovania č. 113/:
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:17 návrh je schválený
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TE-510 Návrh na zlepšenie informovanosti občanov o činnosti Mestskej polície v Komárne
V. Novák navrhuje vynechať písm. b)
T. Varga ako predkladateľ akceptuje návrh V. Nováka
/Výsledok hlasovania č. 114/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:16
:0
:1
:1
:18 návrh je schválený

TE-511 Návrh na zvýšenie účinnosti prevencie kriminality v Meste Komárno – stiahnutý
predkladateľom z programu rokovania
TE-512 Návrh na zlepšenie bezpečnostnej situácie a bezpečnosti občanov v Komárne
JUDr. Hortai navrhla doplniť medzi kritické lokality Veľký Harčáš
Mgr. Keszegh Béla navrhol uznesenie, ktorého pôvodné znenie v maďarskom jazyku je prílohou
zápisnice „Mestské zastupiteľstvo v Komárne ukladá Mestskému úradu v Komárne vypracovať
koncepciu komplexnej obnovy mestského kamerového systému s aspektom na kritické lokality
v meste, s využitím nových technických riešení. Termín: 30. novembra 2011“
/Výsledok hlasovania č. 115/:
Za
:13
Proti
:0
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :3
Prítomní
:18 návrh je schválený
Hlasovania o materiáli číslo TE-512
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu JUDr. Hortai
/Výsledok hlasovania č. 116/:
Za
:15
Proti
:0
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :1
Prítomní
:18 návrh je schválený
Bod B/ sa zmení na bod 4 a vynechá sa písm. A/.
/Výsledok hlasovania č. 117/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:18
:0
:1
:0
:18 návrh je schválený

K bodu číslo 18 Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č. 7/2011 a
Urbanistická štúdia Malá Iža – Dlhé
Ing. Gyırfy navrhuje rozšírenie uznesenia z dielne SMK
bod B/ doplniť o bod 2 a 3
B/2
/Výsledok hlasovania č. 118/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

B/3
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:17
:0
:0
:3
:20 návrh je schválený

/Výsledok hlasovania č. 119/:

Celé uznesenie
/Výsledok hlasovania č. 120/:

Hlasovanie o VZN
/Výsledok hlasovania č. 121/:

Hlasovanie o urbanistickej štúdii
/Výsledok hlasovania č. 122/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:6
:1
:11
:2
:20 návrh neprešiel hlasovaním

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:18
:0
:0
:2
:20 návrh je schválený

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:18
:0
:0
:2
:20 návrh je schválený

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:18
:0
:0
:2
:20 návrh je schválený

Prestávka
K bodu číslo 19 Návrh KRM k umiestneniu reklamných zariadení na území mesta
Zmena bodu B/ na žiada primátora mesta
/Výsledok hlasovania č. 123/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:20
:0
:0
:0
:20 návrh je schválený

K bodu číslo 20 Správa komisie na vyhodnotenie priameho predaja prenájmu
nehnuteľností vo vlastníctve mesta
TE-525 k správe Komisie na vyhodnotenie priameho prenájmu nehnuteľnosti, novovytvorenej
parcely registra „C“ č. 1195/7 o výmere 8 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom
č. 44269285-38/2011 zo dňa 09.05.2011 z parcely registra „C“ č. 1195/1 o výmere 3120 m2,
ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno zo dňa 7. októbra 2011
/Výsledok hlasovania č. 124/:
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh je schválený
TE-526 k správe komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľnosti, novovytvorenej
parcely registra „C“ č. 7363/7 o výmere 500 m2, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým
plánom č. 44269285-33/2011 zo dňa 06.04.2011 z parcely registra „C“ č. 7363 o výmere 4294
m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno zo dňa 7. októbra 2011
/Výsledok hlasovania č. 125/:

Za

:20
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Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:0
:0
:0
:20 návrh je schválený

TE-527 k Správe odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnuteľnosti, pozemku
parcely registra „C“ 2775/1 a parcely registra „C“ č. 2776 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta
Komárno zo dňa 7. októbra 2011
/Výsledok hlasovania č. 126/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:20
:0
:0
:0
:20 návrh je schválený

TE-528 k Správe komisie na vyhodnotenie priameho prenájmu nehnuteľnosti, časti pozemku
o výmere 3 m2 z parcely registra „C“ č. 3875/1, o výmere 876 m2, ostatná plocha, vedenej na LV
č. 6434 v k.ú. Komárno zo dňa 7. októbra 2011
/Výsledok hlasovania č. 127/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:20
:0
:0
:0
:20 návrh je schválený

TE-529 k Správe komisie na vyhodnotenie priameho prenájmu nehnuteľnosti, časti pozemku
o výmere 2 x 1,5 m2 z parcely registra „C“ č. 7326 o výmere 2214 m2, ostatná plocha, vedenej
na LV č. 6434 v k.ú. Komárno zo dňa 7. októbra 2011
/Výsledok hlasovania č. 128/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:20
:0
:0
:0
:20 návrh je schválený

K bodu číslo 21 Správa komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku
OVS na predaj majetku vo vlastníctve mesta
TE-522 k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností
vo vlastníctve Mesta Komárno
/Výsledok hlasovania č. 129/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:20
:0
:0
:0
:20 návrh je schválený

TE-523 K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno
/Výsledok hlasovania č. 130/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

28

:20
:0
:0
:0
:20 návrh je schválený

TE-524 K Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností,
nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Komárno
/Výsledok hlasovania č. 131/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:18
:1
:1
:0
:20 návrh je schválený

K bodu číslo 22 Žiadosti a návrhy v majetkovoprávnych veciach
Pri osobitnom zreteli je potrebných min. 15 hlasov za!
TE-84 Ing. Ján Šoltés a JUDr. Zuzana Šoltésová - žiadosť o predaj novovytvorenej parcely
/Výsledok hlasovania č. 132/:
Za
:15
Proti
:0
Zdržal sa
:5
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh je schválený
TE-85 František Csalava - GARDENIA - žiadosť o výpožičku novovytvorenej parcely č. 2474/3
/Výsledok hlasovania č. 133/:
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh je schválený
TE-121 Vojtech Szabó a manželka Gabriela Szabóová - žiadosť o predlženie Zmluvy o nájme
pozemku
/Výsledok hlasovania č. 134/:
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh je schválený
TE-127 MUDr. Miroslav Novotný - žiadosť o odkúpenie pozemku
/Výsledok hlasovania č. 135/:
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh je schválený
TE-128 Robert Trifunovič - žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy
/Výsledok hlasovania č. 136/:
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh je schválený
TE-129 Mgr. Bc. Viktória Sláviková - žiadosť o predaj časti pozemku
/Výsledok hlasovania č. 137/:
Za
:14
Proti
:0
Zdržal sa
:6
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh neprešiel
TE-133 Juraj Szilárd - žiadosť o zmenu Nájomnej zmluvy
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/Výsledok hlasovania č. 138/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:16
:0
:3
:1
:20 návrh je schválený

TE-224 Marek Bugár - žiadosť o odkúpenie pozemku
/Výsledok hlasovania č. 139/:
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :1
Prítomní
:20 návrh je schválený
TE-237 Žiadosti o predlženie nájomnej zmluvy
JUDr. Hortai uviedla, že tento prípad nespĺňa dôvody hodné osobitného zreteľa
/Výsledok hlasovania č. 140/:
Za
:9
Proti
:4
Zdržal sa
:7
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh neprešiel hlasovaním
TE-283 Milan Uhrin a manželka Mgr. Helena Uhrinová - žiadosť o prenájom pozemku
/Výsledok hlasovania č. 141/:
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:19 návrh je schválený
TE-317 ZSE Distribúcia, a.s. - žiadosť o predaj novovytvorenej parcely
/Výsledok hlasovania č. 142/:
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:19 návrh je schválený
TE-359 Július İszi a Lívia İsziová - žiadosť o predaj pozemku
/Výsledok hlasovania č. 143/:
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:19 návrh je schválený
TE-376 Mestský úrad v Komárne - návrh na zámenu nehnuteľností
/Výsledok hlasovania č. 144/:
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:19 návrh je schválený
TE-124 Mgr. Emese Halászik - žiadosť o odkúpenie pozemku (hlasovalo sa o návrhu KRM)
/Výsledok hlasovania č. 145/:
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:19 návrh je schválený
TE-164 REAL MARKET spol. s r.o. - žiadosť o odkúpenie pozemku
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Pozmeňujúci návrh ako nie osobitný zreteľ, ale priamy predaj
/Výsledok hlasovania č. 146/:
Za
:12
Proti
:0
Zdržal sa
:6
Nehlasoval :1
Prítomní
:19 návrh je schválený
TE-287 ZSE Distribúcia, a.s. - žiadosť o predaj pozemkov (cena za BDÚ)
/Výsledok hlasovania č. 147/:
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:19 návrh je schválený
TE-345 Mgr. Viera Miklášová a Ing. Marián Mikláš - žiadosť o predaj novovytvorenej parcely
/Výsledok hlasovania č. 148/:
Za
:2
Proti
:1
Zdržal sa
:15
Nehlasoval :1
Prítomní
:19 návrh sa zamieta
TE-348 Ing. Roman Palacka a manželka Sylvia Palacková - žiadosť o predaj novovytvorenej
parcely
/Výsledok hlasovania č. 149/:
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :0
Prítomní
:19 návrh je schválený
TE-356 Ing. Ladislav Brinzik a PhMr. Mária Brinziková - žiadosť o predaj pozemku
/Výsledok hlasovania č. 150/:
Za
:15
Proti
:0
Zdržal sa
:4
Nehlasoval :1
Prítomní
:20 návrh je schválený
TE-382 Pavol Bajza - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
/Výsledok hlasovania č. 151/:
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:1
Nehlasoval :1
Prítomní
:20 návrh je schválený
TE-396 Margita Méhesová - žiadosť o prenájom pozemku
Hlasovanie číslo (152) 8-1-9 neprešlo hlasovaním – hlasovanie sa neguje, pretože neodznelo
nahlas, že sa hlasuje o pozmeňujúcom návrhu finančnej komisie.
/Výsledok hlasovania č. 153/:
Za
:15
Proti
:0
Zdržal sa
:4
Nehlasoval :1
Prítomní
:20 návrh je schválený
TE-403 Pavol Bajza - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku
Žiadateľ svoju žiadosť medzitým stiahol, takže nie je právny dôvod hlasovať
TE-406 Ing. Zdenek Jedlička a Ing. Svetlana Jedličková - žiadosť o predaj pozemku
Predkladateľ stiahol z programu rokovania
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TE-408 D.A. CZVEDLER, spol. s r.o. - žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy
/Výsledok hlasovania č. 154/:
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh je schválený
TE-410 Ing. Takács Peter - žiadosť o prenájom časti pozemku
/Výsledok hlasovania č. 155/:
Za
:12
Proti
:0
Zdržal sa
:8
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh nie je schválený
TE-413 Z & T, a.s. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
/Výsledok hlasovania č. 156/:
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:20 návrh je schválený
TE-414 Z & T, a.s. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
/Výsledok hlasovania č. 157/:
Za
:19
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:20 návrh je schválený
TE-415 Ján Kešiar - žiadosť o uzatvorenie dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o vecnom
bremene
Udeliť slovo pre pána Kešiára
/Výsledok hlasovania č. 158/:
Za
:18
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :2
Prítomní
:20 udeľuje sa slovo
Hlasovanie o uznesení
/Výsledok hlasovania č. 159/:

Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:18
:0
:1
:1
:20 návrh je schválený

K bodu číslo 23 Žiadosti a návrhy vo finančných veciach
TE-504 Žiadosť o schválenie zmeny rozpočtu COMORRA SERVIS na rok 2011
Stiahnuté z programu rokovania a predložené spolu s rozpočtom mesta
TE-503 Informatívna správa o užívaní objektov v správe COMORRA SERVIS
JUDr. Hortai predložila návrh na uznesenie, ktorý sa schvaľuje spoločne s harmonogramom
/Výsledok hlasovania č. 160/:
Za
:20
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh je schválený
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TE-374 Žiadosť ZUŠ o navýšenie rozpočtu na rok 2011 - nehlasovalo sa
TE-517 Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií - informatívny materiál za
rok 2010
/Výsledok hlasovania č. 161/:
Za
:16
Proti
:0
Zdržal sa
:4
Nehlasoval :0
Prítomní
:20 návrh je schválený
K bodu číslo 24 Rôzne
Geotermálny vrt – predkladá Ing. Nágel
Schválených v rozpočte 12 tis. eur pre vrt
/Výsledok hlasovania č. 162/:
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní

:17
:0
:4
:0
:20 návrh je schválený

Diskusia v rámci rôzne
O. Gajdáč – BDÚ, neviem, či treba na to uznesenie. Otázka je, je možné pripraviť nový návrh
BDÚ do najbližšieho zasadnutia? Myslím, že ide len o úpravu výšky.
A. Marek – nie je to také jednoduché.
O. Gajdáč – tak navrhujem, aby to bolo čo najskôr a L. Gyırfy hovorí, že dve komisie to
pripravia, myslím, že to bude aj do najbližšieho zasadnutia, že prinesú nový návrh na BDÚ.
Ďakujem.
A. Marek – BDÚ sa bude musieť prepracovať, ale nedá sa to nejakou konštantou.
V. Novák – my sa budeme musieť dopracovať k cene obvyklej a to odborným posudkom a to
bude dlhší proces. To isté platí aj o nájomnom, príklad – Penita platí 80 eur/m2 a odborníci,
ktorí podali návrhy, doporučujú 40 eur/m2.
Ing. Gyırfy - k zmene člena Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch Mestského
zastupiteľstva v Komárne
/Výsledok hlasovania č. 163/:
Za
:17
Proti
:0
Zdržal sa
:2
Nehlasoval :1
Prítomní
:20 návrh je schválený
É. Hortai – moja otázka odznela aj v interpeláciách, ale pán primátor tu vtedy ešte nebol
prítomný, ide o jednu žiadosť, ktorú žiadam, aby neodkladne prerokoval, medzitým by som
chcela ohlásiť svoju dotknutosť v danej veci. Žiadosť sa týka občianskeho združenia Palatinus,
ktorého som členom, svoju žiadosť podali 3. augusta, odvtedy zasadalo MZ dvakrát a táto
žiadosť sa nedostala na prerokovanie. Žiadam pána primátora o dodržanie registratúry a aby sa
žiadosti, o ktorých má rozhodovať MZ, čo najkratšou cestou dostali pred poradné orgány
a následne pred MZ.
J. Bača – občiansky podnet, vo dvore budovy, kde sa nachádza pohostinstvo London Pub sa
v priestore veľmi malom, nachádzajú dva obrovské psy – bernardíny, znemožňujú fungovanie
jazykovej školy a priľahlých bytov. Zvieratá sú chované v absolútne neprimeraných
podmienkach, majiteľ odmieta akúkoľvek dohodu, občania žiadajú, aby sme konali v rozsahu
našich kompetencií. Morálna stránka – podáva sa alkohol osobám mladším ako 18 rokov.
Druhý bod - návrh na uznesenie poslanecký návrh – uznesenie by dávalo informáciu o všetkých
nadlimitných a podlimitných zákazkách, ak by sme dali termín otvárania obálok do podmienok,
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tak by možno k takémuto obvineniu ani nedošlo, ekonomické pojmy a vysvetlivky, že o čo
vlastne ide.
A. Marek – nedám o tom hlasovať, lebo vo štvrtok o tom bolo hlasovanie a neprešlo to.
Á. Héder – 6. septembra som žiadala pána primátora o informáciu ohľadom poskytnutých
dotácií z vlastných zdrojov, bolo mi povedané, že ústne nie, ale písomne, do dnešného dňa
som nedostala žiadnu odpoveď. Neviem, či sa stratil list alebo ani nevznikol.
A. Marek – nestratil sa, mám ho, zajtra vám h odovzdám.
Á. Héder – už takmer dva roky si dopisuje UJS a mesto ohľadom volejbalovej haly, chcela by si
ju prenajať na 30 rokov a ešte nedostala konkrétnu odpoveď. Naposledy sa UJS obrátila na
mesto v júni v štvorstranovom liste, v ktorom boli konkrétne rozpísané predstavy ohľadom
jednotlivých mužstiev a športových udalostí. Ak sa mesto rozhodne, že UJS nedostane túto
halu, tak to treba povedať nahlas a nenechať tápať UJS v neistote, lebo potom si UJS nájde
iným spôsob ako umožniť deťom športovanie.
A. Marek – klub PREVIS, schválili sme 8 tis. eur, naši športovci teraz vedia obsadiť haly, aj
športovú, aj volejbalovú. Ak my odovzdáme UJS volejbalovú halu, tak naši športovci kam
pôjdu? Po druhé, ak naši športovci aj platia, nejakým spôsobom sa tie peniaze vrátia našej
s.r.o., ak bude v prevádzke UJS, tak budú platiť UJS.
I. Andruskó – Viator, futbal, Panoráma, Komvak spojitosť ako je ošetrená? Zasadanie FK
ohľadom rozpočtu, aspoň pozvite riaditeľov mestských organizácií. Ulica Pohraničná, schválili
sme im cca 26 tis. eur, problém sa začína tam, že aj ZŠ ul. Rozmarínová má vraj problémy.
Comtherm účtuje ireálne za vykurovanie, je taký mesiac, že aj 10 tis. eur. Tak viem, že nie sú
schopní platiť tieto účty. Nieže budeme mať na konci roka problém, že je treba vydotovať aj túto
školu. Nevidím do toho, preto žiadam o prešetrenie tejto záležitosti. Kontokorentný úver –
nemáme informácie, ako čerpáme? Právnická kancelária – za čo všetko a či sme vyplatili
a koľko peňazí? Harmonogram zasadnutí MZ do konca roka.
A. Marek – MZ, minimálne 2x ešte budeme zasadať.
V. Novák – VIATOR, dnes sme dostali podklady na spustenie exekúcie. DELTA – možno
dostaneme priestor na vyjadrenie na prvej strane. Právnická kancelária – na to odpovie pán
primátor, že prečo si vybral ich.
J. Nagy – bol som viackrát oslovený, kontokorentný úver, čerpanie do konca septembra bolo
588 tis. eur, do konca októbra na základe zmluvy nemôžeme prekročiť 500 tis. eur, toto
dodržíme. Kontokorentný úver všelijako splatíme, jedna otázka je, či budeme sa vedieť držať
30. novembra prípadne 31. december.
K bodu číslo 25 Záver
Primátor mesta MUDr. Anton Marek poďakoval každému za účasť a ukončil zasadnutie.
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Ing. Štefan Pásztor
poverený prednosta MsÚ

.......……………………………
MUDr. Anton Marek
primátor mesta
Overovatelia
...............................
PaedDr. Ágnes Héder

...................................
Ing. Gabriel Dékány
Zapísala: Viktória Mala
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